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Kryžkelės ir klystkeliai
Investicijos į atsinaujinančią energetiką kuria darbo vietas ir turtingesnę visuomenę. Investicijos į branduolinę
energetiką kuria grėsmes mums - skolas mūsų vaikams ir radioaktyvias atliekas mūsų vaikaičiams.
Martynas Nagevicius

Pasisakantys už investicijas į atomines elektrines Lietuvoje
ir gretimose valstybėse nuolat teigia, kad atominėse elektrinėse pagaminta elektros energija yra pigi, o atominės
elektrinės yra ekologiškos bei saugios. Kartais net pavadina atominėse elektrinėse pagamintą elektros energiją atsinaujinančia ar net „žalia“ elektra. Bet kokios abejonės arba
priešinga nuomonė yra pateikiami, kaip nekompetencijos
išraiška, ironiškai primenama, kad Drūkšių ežere, Nemune
ar Neryje cunamių nebūna, todėl branduolinė energetika
mūsų regione yra visiškai saugi. Visagino atominės elektrinės projekto atveju dar papildomai visus, kas drįsta kelti

klausimus apie atominės elektrinės reikalingumą Lietuvai,
vadina Lietuvos energetikos nepriklausomybės priešais ir
vos ne didžiojo kaimyno interesų atstovais.
Yra manančių, kad atominės elektrinės statyba Lietuvoje
būtų žingsnis, kenkiantis Lietuvos, jos gyventojų ir ateities kartų nacionaliniams interesams. Šiame sraipsnyje
apžvelgsiu argumentus, kurie pagrindžia, jog branduolinė energetika nėra saugi, ekologiška ar pigi, o Visagino
atominė elektrinė neturi nieko bendro su Lietuvos energetinio saugumo didinimu.

Ar atominės elektrinės tikrai yra saugios?
Teoriškai – atominės elektrinės yra saugios, įvertinus statistiškai – avarijų ir incidentų atominėse elektrinėse tiesiog neturėtų būti. Vis dėlto nuo pirmojo rimto incidento
1952 m. Chalk River (Kanada) atominėje elektrinėje iki šių
metų oficialiai buvo užregistruoti 34 rimti incidentai arba
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avarijos. Taigi tai, kas teoriškai neturėtų įvykti, praktikoje
kažkodėl nutinka.
Kiek tai rimta, parodo tai, kad nei vienas Pasaulio atominės elektrinės operatorius nėra apdraudęs atominių elektrinių veiklos nuo visos galimos avarijos tokioje elektrinėje padarytos žalos.
Vienos konvencijos, priimtos 1963 m., prie kurios 1993 m.
yra prisijungusi ir Lietuva, V straipsnyje numatyta, kad
operatoriaus atsakomybės dydį gali apriboti atsakinga už
įrenginį valstybė, bet ne mažiau kaip iki nustatytos ribos
už kiekvieną branduolinį incidentą. Ši riba kinta, priklausomai nuo aukso kainos Pasaulinėse rinkose kitimo, taigi
šiuo metu yra apie 250 mln. JAV dolerių. Tai nėra didelė
suma, nes, pvz., Fukušimos avarijos 2011 m. padaryta žala
pagal Japonijos vyriausybės apskaičiavimus siekia 75 milijardus JAV dolerių.
Kai kurios valstybės yra nustačiusios didesnes atsakomybės ribas atominių elektrinių operatoriams. Pavyzdžiui,
Rusijoje ši riba yra - 350 mln. JAV dolerių, Šveicarijoje apie 800 mln. JAV dolerių, Suomijoje - apie 940 mln. JAV
dolerių, Japonijoje - 1,4 milijardo JAV dolerių, o Vokietijoje – 3,3 milijardo JAV dolerių. Lietuvoje Branduolinės
energetikos įstatymo 59 straipsnyje yra įtvirtinta, kad
objektą eksploatuojančios organizacijos materialinės atsakomybės dydis už branduolinę žalą apribojamas suma,
ekvivalentiška minimaliam atsakomybės dydžiui, nustatytam Vienos konvencijos V straipsnyje, tai yra tiems patiems 250 mln. JAV dolerių.
Kyla retorinis klausimas - kodėl yra taip ribojama atominių
elektrinių operatorių atsakomybė, jei atominės elektrinės

ENGLISH SUMMARY

Crossroads and sideways
Martynas Nagevičius
People, who argue in favor of nuclear power plants in Lithuania and
neighbor countries, constantly claim that energy produced in nuclear
power plants is cheap and such power stations are not only ecologic
and safe but also energy produced there is considered to be “renewable” or even “green”. Any doubts or contrasting opinion is presented
as a result of incompetence and it is ironically reminded that there are
no tsunamis in Lithuania, therefore nuclear energy in our region is absolutely safe. In a case of Visaginas nuclear power plant project anyone,
who has guts to question the need of nuclear power plant in Lithuania
is again labeled as an enemy of independent energy of Lithuania and a
representative of our big neighbor’s interests.
Some see power plant building in Lithuania as a step that would harm
national interests of Lithuania, its citizens and future generations. Arguments, proving that atomic energy is not safe, neither ecologic nor cheap
and that Visaginas power plant has nothing in common with the enhancement of the safety of Lithuania’s energy, can be found in this article.
According to section V of Vienna Convention adopted in 1963 and
ratified by Lithuania in 1993, the country that is responsible for an in-

yra absoliučiai saugios? Juk draudimo įmokos apsidraudus nuo to, kas neįmanoma, turėtų būti pigios, net jei ir
apsidraudžiama milžiniškai sumai? Pasirodo – draudimo
kompanijos atominių elektrinių saugumą vertina šiek tiek
kitaip, nei atominių elektrinių entuziastai. Šveicarijos
ekonomistai yra apskaičiavę, kad atominėse elektrinėse
pagaminta elektra papildomai pabrangtų 10-20 ct/kWh,
jei atominių elektrinių operatoriai į savo kaštus įtrauktų
draudimo įmokas už visą galimą elektrinių padarytą žalą
aplinkai ir žmonėms.
Taigi, iš esmės branduolinė energetika visame pasaulyje yra
subsidijuojama valstybių, kuriose veikia atominės elektrinės, kurios prisiima atsakomybę už visą galimos avarijos
žalą, viršijančią atominių elektrinių operatorių atsakomybę.
Didelės šalys gali sau leisti prisiimti tokią atsakomybę.
Lietuvos atveju kyla klausimas, ar Lietuva išvis gali prisiimti tokią atsakomybę, turint mintyje, kad visas mūsų
šalies metinis nacionalinis biudžetas kartu su ES ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšomis svyruoja apie
10-12 milijardus JAV dolerių. Tai reiškia, jog atominėse
elektrinėse įvykus panašiai avarijai, kaip Fukušimoje, Lietuvai reikėtų maždaug septynių metų nacionalinių biudžetų avarijos nuostoliams padengti.
Atominės elektrinės remėjai, nepriimdami Fukušimos avarijos, kaip perspėjimo, pamokančiu tonu rimtai aiškina,
kad didesnių žemės drebėjimų Lietuvoje nebūna, kaip ir
nebūna cunamių Drūkšių ežere. Avarijos Fukušimos elektrinėje atvejis parodė, ne tai, kad reikia saugotis cunamių,
o tai, kad net trumpą laiką nekontroliuojama atominė elektrinė gali sukelti itin pavojingus incidentus. Net technologiškai tobula atominė elektrinė negali būti visiškai saugi.

stallation can limit operator’s liability amount, but no less than the introduced/set out limit for every nuclear accident. This limit changes in
accordance with fluctuation of gold price in world markets, therefore
today it is equal to 250 billion US dollars. It is not a large sum since,
for example, the damage done during Fukushima accident in 2011 according to the calculations of the government of Japan reaches up to
75 billion US dollars.
A rhetoric question arises why nuclear power plants operators liability
is limited if such power plants are completely safe. Especially knowing
the fact that insurance premium should be low even though the insurance is for an enormous sum. It appears that insurance companies see
safety of nuclear plants differently from enthusiasts of nuclear stations.
Economists of Switzerland have calculated that prices of electricity produced in nuclear plants would rise by10-20 ct/kWh if power plant operators would include insurance premiums against any possible damage that could be done to people and environment.
Hence, basically in the whole world nuclear power is subsidized by
countries, which have functioning nuclear power plants and they take
up responsibility for all possible accidental damage, which is beyond
the liability of power plant operators.
Investments in renewable energy create not only new jobs but also a
richer society, whereas investments in nuclear energy can only threaten us with debts against our children and radioactive wastes to our
grandchildren.
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Vis dėlto, nei vienas teorinis modelis negali sumodeliuoti realios gyvenimo situacijos. Visos atominės elektrinės,
prieš jas statant, buvo licenzijuojamos, buvo vertinami visi
rizikos veiksniai ir saugumo priemonės. Tačiau nepaisant
to, nuo 1952 m. tose licenzijuotose elektrinėse vis dėlto
įvyko 34 oficialiai užfiksuoti rimti incidentai ir avarijos.
Vokietija atsisako savo atominių elektrinių eksploatacijos, nors jiems tas sprendimas reiškia, kad faktiškai jie
„į nuostolį“ nurašo visas į atomines elektrines padarytas
investicijas. Tačiau su tokiais nuostoliais Vokietija susitaiko vardan savo piliečių ir ateinančių kartų saugumo.

Energijos generavimo šaltiniai pasaulyje

Skirtingose valstybėse yra skirtingi vyraujantys rizikos
veiksniai, labiausiai įtakojantys atominės elektrinės pavojingumą. Jei Japonijoje tai galėtų būti seisminiai pavojai, tai,
pvz., teroristinių aktų pavojingumu Lietuva, kaip NATO
šalis, smarkiai pralenktų Japoniją. Nepanašu, kad situacija pasaulyje artimiausius dešimtmečius taptų ramesne,
juk terorizmas įgauna vis baisesnius ir įvairesnius mastus.
Tik po 2001 m. rugsėjo 11 d. terorizmo aktų JAV buvo
susirūpinta, kaip apsaugoti atomines elektrines nuo teroristinių atakų. Deja, terorizmas apima kur kas daugiau
pavojų, nei vien tik bandymai nukreipti pagrobtus lėktuvus į neapsaugotas atomines elektrines. Fukušima liūdnai
tai iliustravo – tereikia neilgam palikti nekontroliuojamą
branduolinį reaktorių ir procesai gali tapti nesustabdomais.
„Žmogiškasis faktorius“ per paskutinius dešimtmečius tapo
kur kas daugiau apimančia sąvoka, nei ji buvo suprantama
1986 m., kai dėl „žmogiškojo faktoriaus“ įvyko didžiausia
katastrofa branduolinės energetikos istorijoje Černobylyje.
Tai – kaip neapsaugotos atominės elektrinės nuo teroristų
išpuolių, labai gerai pademonstravo Greenpeace aktyvistai
2011 m. gruodį, kai jiems pavyko patekti į kelių atominių
elektrinių Prancūzijoje vidų, užlipti ant vieno reaktoriaus
kupolo ir išskleisti transparantą su užrašu „Saugi branduolinė energija neegzistuoja“.
Vengiant „žmogiškojo faktoriaus“ įtakos atomines elektrinės saugumui, vis daugiau pasitikima automatine procesų kontrole, kuri, kaip ir kiekviena elektronika pagrįsta
sistema, yra neatspari galimiems itin stipriems magnetinių laukų suaktyvėjimams, sąlygojamiems galimų galingų
Saulės plazmos pliūpsnių.
Yra ir kitų rizikos faktorių, kuriuos vertins Europos Komisija, pareikalavusi ES šalių įvykdyti veikiančių ir planuojamų atominių elektrinių atsparumo testus. Tarp galimų
rizikos faktorių - itin dideli šalčiai ir karščiai, sniego kiekiai, potvyniai, apledėjimas, vėjo štormai, tornadai, itin
intensyvūs lietūs, dideli sprogimai greta elektrinės, gaisrai ir t.t. Vertinami ir skirtingų rizikos veiksnių galimi atsiradimai vienu metu.

Lietuva tą patį galėtų pasiekti be jokių nuostolių – tiesiog
sustojus, kol nevėlu investuoti į branduolinę energetiką.
Anksčiau ar vėliau Lietuvai jos piliečių saugumas bus toks
pats svarbus, kaip ir Vokietijai. Bet jei ta požiūrio į piliečius
metamorfozė vyks lėčiau, nei atominės elektrinės statyba
Lietuvoje, galų gale mes už branduolinės energetikos atsisakymą sumokėsime tiek pat, kiek ir Vokietija.

Atominės elektros tariamas ekologiškumas
Žmonės įpratinti manyti, kad branduolinė energija yra švari, o klimato kaitos atžvilgiu branduolinė energetika yra
esminis žingsnis mažinant CO2 emisijas. Tačiau, daugelis
iš mūsų nesusimąsto, kiek energijos reikia užtikrinti, kad
atominė elektrinė veiktų. Jei mes vertintume pilną atominės
elektrinės darbo ciklą, apimant ir sąnaudas kurui gauti, ir
sąnaudas elektrinei pastatyti bei jos eksploatacijai nutraukti, mes pamatytume, kad branduolinė energetika yra viena
iš labiausiai teršiančių elektros energijos gavybos rūšių.
Pirmiausia – kalnakasybos procesas, kurio metu yra išgaunamas, smulkinamas, sodrinamas ir į elektrines gabenamas uranas. Visose šiose urano gamybos stadijose yra
naudojamas iškastinis kuras. Vien, JAV Paduka (Paducah),
Kentukyje veikiančioje vienoje iš didžiausių pasaulyje urano sodrinimo įmonių, suvartojama tiek elektros energijos,
kiek jos iš viso pagamina dvi po 1000 MW anglimi kūrenamos šalia esančios elektrinės. Galima tik įsivaizduoti
CO2 emisijų kiekį, patenkantį per metus į atmosferą. Tuo
pačiu, ši urano sodrinimo įmonė, kartu su kita sodrinimo gamykla Portsmouth‘e per metus išmeta 93 proc. visų
Jungtinėse Valstijose į atmosferą išmetamų CFC (chloro
fluoroangliavandeniliai) emisijų. CHC poveikis 10 tūkst. –
20 tūkst. kartų labiau neigiamas klimato kaitai, nei CO2.
Pačios elektrinės statyba, trunkanti ne vieną dešimtmetį,
taip pat kaip ir elektrinės uždarymas, nėra draugiška aplinkai - giluminių šachtų statyba, branduolinių neperdirbamų
atliekų saugojimas tūkstantmečiais giluminėse šachtose.
Beje, apskaičiuota, kad tokios giluminės šachtos (kapinyno) įrengimas Lietuvai gali siekti iki 2,6 milijardo eurų.
Nekalbame apie tai, kad kasmet pasaulyje iškastinio urano atsargos senka. Jau dabar kasyklose JAV yra išgaunama prastos kokybės rūda, kurioje urano oksidas sudaro
mažiau nei 0,02 proc., kas iš esmės padidina kuro gavimo
sąnaudas ir atitinkamai energijos suvartojimą.
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Grupės mokslininkų atlikta raidos ciklo analizė parodė,
kad palyginus su saulės, vandens ir vėjo elektros gamybos technologijomis, kur 1 kWh elektros pagaminti susidaro 10-40 g CO2 emisijų, – branduolinėje energetikoje,
1kWh elektros pagaminti, apimant visą ciklą, susidaro nuo
90 iki 140g CO2 emisijų.
Įvertinus visa tai, akivaizdu, kad branduolinė energetika
nemažina šiltnamio dujų emisijų.
Kita, klaidingai susiformavusi nuomonė, yra susijusi su pačiu
žmogumi. Manoma, kad saugiai eksploatuojama atominė
elektrinė yra „švari“ ir neteršia aplinkos radioaktyviomis
medžiagomis. Iš tiesų, branduoliniai reaktoriai, veikdami
40-60 metų, nuolat į orą ir į vandenį išskiria didelius kiekius
mažo radioaktyvumo lygio izotopų. Tai technogeniniai radionuklidai Cs-137 (Cezis-137), Cezis-134 (Cezis-134), Sr-90
(Stroncis-90), Co-60 (Kobaltas-60), Mn-54 (Manganas-54),
Fe-59 (Geležis-59) ir kiti. Kai kurie iš jų trumpaamžiai,
skyla palyginti greitai, kitų skilimo pusperiodis siekia dešimtis ar net šimtus metų. Skilimo pusperiodis - laikas, per
kurį medžiagą sudarančių dalelių kiekis sumažėja perpus.
Nereikia manyti, kad po dviejų skilimo pusperiodžių suskils visa medžiaga. Iš tiesų, po dviejų pusperiodžių medžiagos sumažės keturis kartus (liks ketvirtadalis pradinio
medžiagos kiekio), po trijų pusperiodžių liks aštuntadalis
pradinės medžiagos kiekio ir t.t.

Mes kartais apsimetam,
kad nieko nevyksta.
Ir kartais mums sekasi.
Minėti technogeniniai radionuklidai - lakūs junginiai, kurie patenka į orą per elektrinės ventiliacijos kaminus kartu su inertinėmis dujomis, o taip pat koroziniai radionuklidai, kurie patenka į aplinką per drenažo sistemą, ar su
aušinamuoju vandeniu į didelį aušinimo vandens telkinį
(Lietuvos atveju - į Drūkšių ežerą). Jie kaupiasi vandenyje,
dirvožemyje, per maisto grandines radionuklidų koncentracija nuolat kyla žuvyse ir naminiuose gyvuliuose, kurie minta augaliniu maistu, o per juos patenka ir kaupiasi
žmogaus organizme. Manoma, kad didžiausią žalą minėti
radionuklidai gali atnešti žmonėms, gyvenantiems netoli
atominės elektrinės ir nuolat sąveikaujančiais su supančia
gamtine aplinka. Ir didžiausias tikėtinas pavojus - genetinės mutacijos, leukemija.
Probleminė technologija negali būti ekologiška ir dėl
aukšto rizikos laipsnio, kai visame pasaulyje nuolat girdime faktus apie techninius nesklandumus ir technologinio režimo pažeidimus atominėse elektrinėse, ko pasėkoje įvyksta radioaktyvių medžiagų nuotėkis, kuris paprastai viešai įvardinamas, kaip „nežymus ir neturintis žalos
žmonių sveikatai“.

Elektros generavimo kaštai lyginant su CO2 išlaidomis

O kas gali pasakyti, kad žalos žmonių sveikatai nebuvo
ir nėra, jei mes kalbame apie radionuklidų savybę kauptis ekosistemoje, tame tarpe ir žmogaus organizme. Per
kiek laiko radioaktyvios medžiagos galėtų pasiektų Vilnių ar Kauną, jei Drūkšių ežeras ir baseinas būtų užteršti
technogeninės avarijos pasėkoje, niekas negalėtų atsakyti. Deja, tai neatsispindi numatomos statyti Visagino atominės elektrinės Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

Radioaktyvių atliekų laidojimo problematika
Mes norime statyti naują atominę elektrinę, kai tūkstančių tonų radioaktyvių atliekų Lietuvoje jau šiandien nėra
kur dėti. Mes nekalbame, kiek kainuos laidojimas, mes
sakome, kad šiandien pavojingų branduolinių atliekų apskritai nėra kur dėti.
Pasaulis nėra išsprendęs problemos, ką daryti su branduolinėmis atliekomis. Šalys, kuriose veikia dešimtys atominių
elektrinių, šiandien sunerimusios, ką daryti toliau? Laikinos branduolinių atliekų saugyklos perpildytos, radiacijos
nutekėjimo pavojus kyla kiekvieną dieną, o sprendimo dėl
saugaus laidojimo nėra.
Šalys skaičiuoja atominių elektrinių uždarymo kaštus. Jungtinės Karalystės vertinimais visų jos dabar veikiančių atominių elektrinių uždarymo, demontavimo ir branduolinių
atliekų sutvarkymo kaštai siektų iki 100 milijardų Anglijos
svarų, JAV – 33 milijardai JAV dolerių vien uždarymas.
Visos nuo Ignalinos AE eksploatavimo pradžios susidariusios radioaktyviosios atliekos šiuo metu saugomos elektrinėje įrengtose saugyklose. Radioaktyviųjų atliekų saugykla – tvarkymo įrenginys, kuriame atliekos tik laikinai
izoliuojamos. Taigi tai - laikinas sprendimas.
Šiuo metu Lietuvoje įrengtos laikinos branduolinio kuro
saugyklos, kurios šiandien užima daugiau kaip 5 ha plotą,

7

8

Energijos erdvė 2012-1 (12)
kurios jau yra užpildytos ir kurių įrengimas Lietuvai jau
kainavo dešimtis milijonų litų. 60 tūkst. m³ mažai radioaktyvių, 100 tūkst. m³ mažai ir vidutiniškai radioaktyvių,
2,5 tūkst. t panaudoto branduolinio kuro ir 10 tūkst. m³
kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų - tiek, kaip skelbia
Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra (RATA) ir Ignalinos AE, susidarė po elektrinės eksploatavimo nutraukimo.

jus didžiulius pavojingų branduolinių atliekų kiekius, neturėdami jokios galimybės sutvarkyti senųjų ir tuo keliame
realų ilgalaikį pavojų visiems šalies gyventojams. Kai kurių
Lietuvos politikų viešai teikiamas argumentas, kad per tą
laiką, kol radioaktyvios atliekos gulės laikinojoje saugykloje, „turėtų“ būti sugalvotas būdas, kaip jas saugoti šimtus
tūkstančių metų, skamba, švelniai tariant, neatsakingai.

Ilgaamžės radioaktyviosios atliekos – tai atliekos, savo
sudėtyje turinčios radionuklidų, kurių skilimo pusperiodis ilgesnis nei 30 metų (235U, 238U, 226Ra, 239Pu,
63Ni, 14C, 36Cl, 129I...). Radioaktyvių atliekų tvarkymo
agentūros pateiktas grafikas vaizduoja, kaip lėtai mažėja
panaudoto branduolinio kuro kenksmingumas. Tik apytikriai po 500 tūkst. metų panaudotas kuras radiotoksiškumu prilygs natūraliam uranui.

Atominių elektrinių statybos kaimyninėse šalyse

Mes norime statyti atominę elektrinę, kai Europos šalys
karštligiškai ieško išeities dėl giluminių šachtų statybos
branduolinėms atliekoms saugoti ir siūlo jas statyti vienoje
kurioje, ar bent keliose šalyse, tam, kad nors kiek sumažintų numatomas didžiules investicijas. Britų spauda skelbia,
kad greičiausiai tokia vieta gali būti rasta Rytų Europoje.
Gal Lietuvoje, kuri iš dabar diskusijose dėl kapinyno dalyvaujančių šalių turi daugiausia branduolinio kuro atliekų
ir rengiasi statytis dar vieną atominę?
Mokslininkai sutaria, kad vienintelis priimtinas ir saugus
šio tipo atliekų laidojimas yra žemės gelmėse, 500-1000 m
gylyje, įrengiant daugiabarjerę atliekų apsaugos sistemą,
kurią sudaro panaudoto kuro kasetės apvalkalas, konteineris, specialus vandens nepraleidžiantis molis (bentonitas) ir natūrali uoliena.
Tuo tarpu, ES Direktyva dėl panaudoto branduolinio kuro
ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalauja griežtinti sąlygas. Direktyvoje numatoma, kad radioaktyviąsias atliekas, įskaitant atliekoms priskiriamą panaudotą branduolinį
kurą, būtina tinkamai apdoroti, o radioaktyviųjų atliekų
saugojimas, įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne laidojimo
alternatyva, o tik laikinas sprendimas. Direktyvoje taip
pat teigiama, kad atsižvelgiant į 30 metų mokslinių tyrimų rezultatus, gilusis geologinis laidojimas buvo įrodytas
moksliniu lygiu, kaip saugus ir ekonomiškas pasirinkimas galutiniam didelio radioaktyvumo atliekų tvarkymo
etapui, o, atsižvelgiant į radioaktyviųjų atliekų laidojimo
būdą, reikėtų atsižvelgti į ilgesnio laikotarpio radioaktyviųjų atliekų negrįžtamą saugojimą giliuose geologiniuose
kloduose (3000–5000 metrų gylio).
Taigi, kol mes branduolines atliekas didžiuliais kiekiais
(visas, per visą Ignalinos atominės elektrinės laikotarpį
susikaupusias branduolines atliekas) laikome laikinose paviršinio saugojimo aikštelėse, kol mūsų mokslininkai kartu
su geologais, remdamiesi teoriniais skaičiavimais vertina
galimybes gręžtis, kaip jie vadina, į žemės gelmes, ES Tarybos direktyva apibrėžia naujus saugos reikalavimus, kurių
mes turbūt nepajėgūs įgyvendinti nei inžinierine prasme,
nei tuo labiau finansiškai.
Mes norime statyti naują atominę elektrinę ir kaupti nau-

Yra net keletas Tarptautinių konvencijų (Espoo, Arhus),
reglamentuojančių atominių elektrinių statybą greta kitų
valstybių sienų.
Šiuo metu galima drąsiai teigti, kad atominių elektrinių
planavimas Baltarusijoje ir Karaliaučiuje vykdomas pažeidžiant šių tarptautinių konvencijų nuostatas. Tiek Baltarusija, tiek Rusija neatsako nei į Lietuvos vyriausybės, nei
į Lietuvos visuomeninių institucijų teikiamus klausimus
apie šių elektrinių poveikį aplinkai bei rizikos veiksnius.
Pačios konvencijos nenumato tiesioginių poveikio priemonių šalims, pažeidusioms konvencijas, tačiau pats tarptautiniu mastu pripažintų konvencijų pažeidimas galėtų
leisti ieškoti kitų diplomatinių priemonių, įtraukinant
mūsų sąjungininkus Europos Sąjungoje, NATO ir kitose
tarptautinėse institucijose, kurios galėtų padėti Lietuvai
išvengti pavojingų objektų statybos greta valstybės sienų.
Pavyzdžiui, griežtesnė ES pozicija dėl elektros energijos,
pagamintos tokiose atominėse elektrinėse, importo tikrai
komplikuotų bent jau atominės elektrinės Karaliaučiaus
srityje perspektyvas. Atominės elektrinės statyba Baltarusijoje galėtų tapti vienu iš ES bendradarbiavimo su Baltarusija derybų klausimų.
Tačiau tas faktas, kad Lietuva pati planuoja statyti atominę elektrinę 2,5 km nuo kitos valstybės sienos, neleidžia
Lietuvai pasinaudoti visomis galimomis diplomatinėmis
priemonėmis.
Tai, kad Visagine atominė elektrinė buvo pastatyta dar sovietiniais laikais, kai sprendimas statyti atominę elektrinę
būtent šioje vietoje, nepriklausė nuo Lietuvos žmonių valios, yra daugiau psichologinio, bet ne teisinio pobūdžio.
Naują atominę elektrinę Lietuvos vyriausybė planuoja statyti dabar ir būtent toje vietoje.
Atsisakius planų Lietuvoje statyti atominę elektrinę , mes
tikrai nepaskatintume greičiau statyti atominių elektrinių
Karaliaučiaus srityje ir Baltarusijoje, nes nei viena šių elektrinių nėra statoma, siekiant aprūpinti elektra Baltijos šalių
rinkas. Analogišką ženklą, kad mums importuojamos elektros
nereikės, mes galėtume pilnai parodyti ir plėtojant elektros
gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus.
Branduolinės energetikos atsisakymas galėtų puikiai derėti su bendru trijų šalių susitarimu skelbti moratoriumą
branduolinės energetikos vystymuisi regione ir bendradarbiauti, plėtojant atsinaujinančią energetiką Karaliaučiaus srityje (kur yra puikus vėjo energetikos potencialas)
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ir Baltarusijoje (kur yra puikus biomasės energetikos potencialas). Tai ženkliai padidintų saugumą visame regione.

Atominės elektrinės statyba energetinio
saugumo neužtikrina
Lietuvos Respublikos Energetikos įstatyme energijos tiekimo saugumas yra apibrėžiamas, kaip energijos išteklių
ar energijos tiekimo patikimumas bei techninė sauga. Bet
naujo branduolinio objekto atsiradimas šalies teritorijoje arba gretimose valstybėse jau pats savaime negali būti
techninę saugą didinantis faktorius.
Pasaulinėje praktikoje energijos tiekimo patikimumas nustatomas įvertinus, kaip šalis galėtų apsirūpinti energija,
nutrūkus energijos tiekimui iš paties didžiausio energijos
tiekėjo. 2020 m. Lietuva jau bus pilnai integruota į Skandinavijos ir ES elektros energijos perdavimo tinklus, todėl nutrūkus elektros tiekimui iš Rusijos - nebūtų jokios
problemos gauti trūkstamą elektros energiją iš kitų šalių,
nepaisant to, ar Visagino atominė elektrinė bus, ar nebus
pastatyta. Elektros energijos patikimumą didins ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės
Baltijos šalyse. Dar daugiau – iki to laiko bus pastatytas
suskystintų dujų terminalas (arba net keli terminalai) Baltijos šalyse, todėl energijos tiekimo saugumą dar papildomai be jokių problemų galės užtikrinti ir gamtines dujas
kūrenančios regiono elektrinės.
Atvirkščiai - esant vienam labai dideliam elektros gamintojui, jo darbui būtų reikalingas nuolatinis rezervuojantis
įrenginys, kurio galia privalo būti ne mažesnė už didžiausio rezervuojamo energijos gamintojo galią. Tai viena iš
priežasčių, kodėl ES šalys skatina elektros gamybos decentralizaciją. Taigi – Visagino atominės elektrinės eksploatacija šiuo atveju ne didintų, o mažintų energijos tiekimo patikimumą.
Todėl galima teigti kad, skirtingai nuo pavyzdžiui tokių
projektų, kaip suskystintų dujų terminalo statybos ar elektros jungčių su Lenkija ir Švedija tiesimo, atominės elektrinės statybos negalima pavadinti energetinį saugumą
didinančiu projektu, o atominė elektrinė ne padidintų, o
sumažintų Lietuvos energetinį saugumą.

Atominės elektros kaina
2011 m. lapkritį ir 2012 m. vasarį Energetikos ministras

Arvydas Sekmokas pateikė informaciją, kad elektra pagaminta atominėje elektrinėje bus pigesnė, nei šiuo metu
rinkoje parduodama elektra. Įvertinus elektrinės investavimo modelio subtilumus, galima būtų teigti, kad ministras
sakė tiesą. Tačiau, siekiant visiško objektyvumo, reikėtų
papildyti šią informaciją. Elektrinės investicinis modelis
maždaug tuo pačiu metu buvo pristatytas UAB „Visagino
atominė elektrinė“ generalinio direktoriaus Dr. Rimanto
Vaitkaus jam pačiam jį pavadinus „Mankalos“ investiciniu
modeliu. Taikant šį modelį būtų sukurta nauja ne pelno
siekianti akcinė bendrovė, visi investuotojai (naujos įmonės akcininkai) valdytų proporcingą investicijoms į bendrovę akcijų dalį. Akcinė bendrovė finansuotų atominės
elektrinės statybą iš akcininkų indėlio, o su akcininkais
atsiskaitytų ne mokėdama dividendus, bet už savikainą
jiems parduodama proporcingą akcininkų valdomoms
akcijoms pagamintos elektros energijos kiekį. Akcininkai už savikainą nusipirkta elektra galėtų disponuoti ir ją
perparduoti rinkoje. Naujos atominės elektrinės projekto
atveju naujos akcinės bendrovės akcininkais būtų strateginis investuotojas (Hitachi-GE įmonė) ir Latvijos, Estijos
bei Lietuvos energetinės bendrovės. Lietuvos energetinė
bendrovė – naujos įmonė akcininke būtų UAB „Visagino
atominė elektrinė“.
Taigi elektra, pagaminta naujoje elektrinėje, tikrai galėtų
kainuoti mažiau, nei dabartinė elektros rinkos kaina, nes
atominės elektrinės gaminamos elektros savikaina, į ją
netraukiant elektrinės finansavimo kaštų, o įtraukiant tik
elektrinės kintamus kaštus, aptarnavimo ir remonto kaštus, draudimo kaštus, fondo kaupimo elektrinės uždarymui kaštus ir atominės elektrinės amortizacinius kaštus –
gali ir nesiekti 15 ct/kWh. Elektrinės amortizaciniai kaštai nesudaro didelės kaštų dalies, jei priimamas labai ilgas
60 metų elektrinės amortizacinis laikotarpis ir jei amortizaciniai atskaitymai padalinami maksimaliam pagamintinam naujos elektrinės elektros energijos kiekiui, įvertinus, kad elektrinė dirbs pilnu apkrovimu visus 60 metų.
Vis dėlto, jei už tokią kainą elektra bus tiekiama į rinką, tai
akcininkas kiekvienais metais patirs finansinius nuostolius, nes nebus už ką mokėti palūkanų už paimtas paskolas
investicijoms apmokėti. Jei atominė elektrinė iš ties kainuos 17 mlrd. Lt, kaip teigia dr. Rimantas Vaitkus, o Lietuva savo 34 proc. įsigyjamų akcijų finansuos per paskolą,
gautą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip šiuo metu Lietuva skolinasi finansų rinkose biudžeto deficitui finansuoti
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(apie 6 proc. metinių palūkanų), tai papildomai palūkanoms apmokėti kiekvienais metais UAB „Visagino atominei elektrinei“ reikės sukaupti tiek lėšų, kurios susikauptų
tik pilnai išnaudojant elektrinės pajėgumus ir elektrą perparduodant, prie savikainos pridėjus apie 12 ct/kWh. Vėl
gi pastebėtina, kad tokiu atveju naujosios bendrovės akcininkui pinigų užtektų tik palūkanoms susimokėti, pati
paskola nebūtų atiduodama. Reiktų tik tikėtis, kad senas
paskolas dengiant naujomis paskolomis, palūkanos ateityje nepadidės. Net geriausiai susiklosčius aplinkybėms nebūtų uždirbamas joks pelnas. Finansinis nuostolis būtų
nepatiriamas tik tuo atveju, jei visus 60 metų elektrinė
būtų eksploatuojama be jokių problemų, trikdžių ir visus
60 metų – pilnu galingumu. Jei dėl iškilsiančių technologinių problemų elektrinė per metus pagamintų nors šiek tiek
mažiau elektros energijos, negu numatytas technologinis
maksimumas, tai beveik proporcingai augtų tiek elektros
energijos kaina, kuria naujoji bendrovė elektrą parduos
akcininkams, tiek akcininkui palūkanoms apmokėti reikalingas antkainis. Neaišku, ar tokiu atveju galima būtų
tikėtis, kad iškilus technologinėms problemoms elektrinėje
įrangos tiekėjas - Lietuvos atveju kartu ir vienas iš bendros
įmonės akcininkų - apmokėtų visas išlaidas, susijusias su
remonto metu negautomis pajamomis kitiems akcininkams. Pavyzdžiui Chubu‘s Hamaoka ir Hokuriku‘s Shika
atominių elektrinių atvejais, kai dėl garo turbinų gedimų
elektrinės apie 8 mėnesius negamino elektros energijos,
elektrinių operatoriai per 4 intensyvių teisminių procesų
su Hitachi metus išsiderėjo tik išlaidų remontui kompensavimą, bet ne negautų pajamų kompensavimą.
Net jei Visagino elektrinė dirbtų idealiai sklandžiai, tai prie
savikainos akcininkams perparduodant elektrą pridėjus
12 ct/kWh, nebūtų patiriamas finansinis nuostolis, bet
būtų patiriamas ekonominis nuostolis, nes investuotojas
investuoja į akcijas ir iš šios investicijos nieko neuždirba,
o iš elektros perpardavimo sukauptų lėšų jam užtektų tik
palūkanoms sumokėti. Tai reiškia, kad investuotojas nepasinaudoja galimybėmis investuoti į kažkokį tai kitą projektą, kuris duoda pelną. Kalbant paprasčiau – juk jūs neimtumėte paskolos ir neinvestuotumėte į kaimyno verslą,
jei gautos naudos (jei kaimyno verslas vystysis taip idealiai,
kaip kaimynas tikisi) užteks tik savo paimtos paskolos palūkanoms susimokėti. Taigi, nesudėtinga apskaičiuoti, kad
jei Visagino elektrinės projekto atveju akcininkas norėtų
pavyzdžiui gauti nors 3 proc. kasmetinį pelną nuo investuoto kapitalo, tada elektrą, elektrinei dirbant absoliučiai
sklandžiai, reikia jau perparduoti, prie ministro prognozuojamos savikainos papildomai pridedant apie 18 ct/kWh.
Šie skaičiai labai priklauso nuo to – kokiomis palūkanomis Lietuvos pusė skolinsis lėšas projekto įgyvendinimui.
Jei skolintųsi itin lengvatinėmis palūkanomis (pavyzdžiui 3 proc. metinių palūkanų), tai prie savikainos reikėtų pridėti tik 12 ct/kWh, o jei kreditoriai, atsižvelgę į
projekto rizikingumą, pavyzdžiui siūlytų 9 proc. metinių
palūkanų, prie savikainos reikėtų pridėti net 26 ct/kWh.
Taigi – branduolinė energetika paprastai yra vystoma investuotojų, turinčių „pigaus“ kapitalo ir mažai

alternatyvių kapitalo poreikių. Paprasčiau tariant –
tais atvejais, kai nėra kur tų pinigų daugiau naudingai investuoti.
Kad aukščiau pateikti kainų skaičiavimai yra teisingi, galima spręsti iš 2010 m. pabaigoje Turkijos vyriausybės ir
rusų Rosatom kompanijos pasirašytos investicinės sutarties,
pagal kurią Rosatom investuos į Akkuyu atominę elektrinę
Turkijoje. Pagal šią sutartį Turkija įsipareigojo 15 metų nuo
elektrinės eksploatacijos pradžios supirkti 70 proc. elektrinėje pagamintos elektros energijos už 12,35 JAV dolerio
centų/kWh (apie 31 ct/kWh). Likęs elektros kiekis ir visa
elektra po 15 metų būtų pačių rusų tiesiog parduodama
rinkoje už rinkos kainą.

Susiklostys įdomus
paradoksas –
atominės elektrinės
savininkai patirs
nuostolį iš atominės
elektrinės veiklos, bet
vis tiek bus priversti
eksploatuoti atominę
elektrinę, nes stovinti
atominė elektrinė
tuos nuostolius dar
padidintų.
Panaši turėtų būti ir elektros energijos kaina, už kurią Lietuvoje planuojamos atominės elektrinės valdančios įmonės akcininkai turėtų pardavinėti elektrą rinkoje tam, kad
investicijos į elektrinę atsipirktų. Aišku – jei tuo metu, kai
atominė elektrinė jau veiks, rinkoje elektros kaina bus didesnė, nei 31 ct/kWh, tada atominės elektrinės akcininkai uždirbs daugiau. Jei elektrą rinkoje teks pardavinėti
už 18 ct/kWh, kaip 2011 metų spalio mėnesį prognozavo
AB „Litgrid“ generalinis direktorius Virgilijus Poderys,
tada susiklostys tokia situacija, kai atominės elektrinės
akcininkai, perparduodami rinkoje elektros energiją, pagamintą atominėje elektrinėje, nesugebės net sumokėti
visų palūkanų už paskolą, paimtą atominės elektrinės įmonės akcijoms įsigyti. Lietuvos atveju – nuostolius patirtų
elektrinę valdančios įmonės akcininkas UAB „Visagino
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atominė elektrinė“. Kadangi tai yra valstybinė įmonė, tai
nuostolius ji galėtų kompensuoti arba gaudama subsidijas iš biudžeto (tai yra apmokėtų mokesčių rinkėjai), arba
padidindama kitų savo valdomų kompanijų pelningumą,
didinant elektros perdavimo ir paskirstymo kainą, tai yra –
keliant elektros kainą galutiniams elektros vartotojams.
Tai, kad p. V. Poderys rinkos kainą prognozavo pakankamai realistiškai, galima spręsti ir iš Danijos agentūros pateiktų oficialių Nordpool rinkos elektros kainų 2025 m.
(Danish energy outlook 2011) – 400 Danijos kronų/MWh
(apie 18,5 ct/kWh).
Tam tikru laikotarpiu, kai pavyzdžiui Skandinavijoje dėl
klimatinių sąlygų polaidžio metu ženkliai padidėja elektros
energijos gamyba Norvegijos ir Švedijos hidroelektrinėse, gali susidaryti ir situacija, kai UAB „Visagino atominė
elektrinė“ turės rinkoje parduoti elektrą pigiau, nei nusipirks iš atominės elektrinės. Tai yra – turės dar primokėti
už elektros realizavimą.
Susiklostys įdomus paradoksas – atominės elektrinės savininkai patirs nuostolį iš atominės elektrinės veiklos, bet
vis tiek bus priversti eksploatuoti atominę elektrinę, nes
stovinti atominė elektrinė tuos nuostolius dar padidintų.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad praktikoje investicijos
branduolinių elektrinių statybos metu išsipučia ir jų statyba būna ženkliai ilgesnė, nei planuojama. Pavyzdžiui prieš
pradedant statyti Olikuoto (Suomija) atominę elektrinę,
prognozuojamos investicijos buvo 2,5 milijardo eurų, o
statybos trukmė – 4 metai. Šiuo metu, dar toli gražu nesibaigus statyboms, bendras planuojamas investicijų dydis
jau siekia 6,6 milijardo eurų, o statybos trukmė – 9 metai. Susiduriama su tokia situacija,kai statybai įpusėjus,
paaiškėja, kad atominė elektrinė yra visiškai nekonkurencinga, bet ją vis tiek reikia pastatyti, nes jau yra nemažai
investuota, o statybos atsisakymas kainuotų dar daugiau.
Gerbiamas R. Vaitkus teikia nuorodas į branduolinės energetikos asocijacijos parengta studiją, bet nemini Tarptautinės energetikos agentūros 2011 m. parengto vertinimo
(World Energy Outlook 2011), kur JAV atominėse elektrinėse pagamintos elektros energijos palyginamoji elektros
energijos kaina yra beveik 20 proc. aukštesnė, nei palyginamoji elektros energijos kaina JAV vėjo jėgainėse.
Beje, kalbant apie atominės elektrinės savikainą, visiškai
neįtraukiamos tos elektrinės rezervavimo išlaidos. Reikia prisiminti, kad veikiant senajai Ignalinos AE, nuolat
buvo reikalinga „karštajame“ rezerve laikyti pasiruošusią
Lietuvos elektrinę Elektrėnuose. Lietuvos elektrinės darbo minimaliu apkrovimu kaštai nebuvo traukiami į Ignalinos AE elektros gamybos kainą. Lygiai tas būtų ir atsiradus naujai didelės galios atominei elektrinei. Jei Lietuvoje
būtų vystoma decentralizuota elektros gamyba, tai yra jei
Lietuvoje vietoje vienos didelės elektrinės atsirastų daug
mažų elektrinių, rezervavimo kaštų nebeliktų, nes nebeliktų poreikio išlaikyti tokios didelės „karštame“ rezerve
dirbančios elektrinės. Taip yra dėl paprastos priežasties –
neįmanomas toks scenarijus, kad visos elektrinės regione

sugestų ir sustotų vienu metu. Tai yra viena iš priežasčių,
kodėl decentralizacija (angl. distributed generation), kaip
išmaniųjų tinklų (angl. smart grid) koncepcijos sudedamoji dalis yra taip skatinama Europos Sąjungoje ir kitose
išsivysčiusiuose pasaulio šalyse.

Branduolinės energetikos alternatyva
Toje pačioje dr. R. Vaitkaus minimoje ataskaitoje yra pabrėžiama, kad iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos „žalios“ elektros kainos pastaruoju metu labai
krenta ir jau šiuo metu yra lygintina su atominėse elektrinėse pagaminta elektros kaina. Ir toje pačioje ataskaitoje
pripažįstama, kad neabejotina, jog „žaliųjų“ technologijų
kaina artimiausią dešimtmetį dar kris.
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 2011 m. gegužę
publikuotoje specialioje ataskaitoje apie atsinaujinančius
energijos išteklius ir klimato kaitos mažinimą, prognozuojama, kad iki 2030 m. vėjo jėgainėse, pastatytose sausumoje pagamintos elektros palyginamoji elektros energijos kaina, lyginant su dabar esama, sumažės 15-35 proc.,
vėjo jėgainėse, pastatytose jūroje – 20-45 proc., o saulės
energiją naudojančiose elektrinėse iki 2020 m. – daugiau
nei 50 proc.
Planuojama, kad atominė elektrinė Visagine dirbtų nuo
2020 m. iki 2080 m. Todėl pakankamai nesunku prognozuoti, kad elektrinei net neįpusėjus savo prognozuojamo
eksploatacijos laikotarpio, elektrinės gaminama elektros
energija taps brangesnė už „žalią“ elektros energiją. Kas
nors gal pasakytų – atpigus „žaliąjai“ energijai, atsisakysim branduolinės elektros ir pereisim prie atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo. Taip galima būtų padaryti,
bet reikia visiškai aiškiai suprasti, kad atominę elektrinę
uždarius anksčiau, nei jos numatytas eksploatacinis laikas, Lietuva susidurtų su grandiozinėmis problemomis –
juk reikėtų uždaryti elektrinę, kuri dar nėra atsipirkusi,
reiškia – paskola elektrinės statybai dar negrąžinta, o sukauptas elektrinės uždarymo fondas dar nepakankamas
elektrinės uždarymui. Elektrinės uždarymas ir paskolos
grąžinimas būtų apmokamas tiesiogiai akcininko lėšomis,
Lietuvos atveju – biudžeto – mokesčių mokėtojų lėšomis.
O jei akcininkai norėtų eliminuoti šią riziką paskolą atominės elektrinės statybai grąžinti ir elektrinės uždarymo
fondui lėšas surinkti per trumpesnį laikotarpį, tai atominės elektrinės eksploatacijos pradžioje atominės elektrinės
pagaminta elektra kainuotų jau ne 25-35 ct/kWh, o apie
40 ct/kWh, ir net dabar visiškai nepajėgtų konkuruoti su
„žalia“ elektra.
Todėl labai svarbu, kad ir kaip tai būtų sudėtinga, prieš
priimant sprendimą statyti atominę elektrinę, jau dabar
įvertinti ilgalaikes technologijų plėtros tendencijas. Tikėtina, kad atlikus tokį vertinimą, būtų prieita prie tokių
pačių išvadų, prie kurių priėjo ir Vokietija, nacionalinėje
energetikos koncepcijoje numatydama, kad iš atsinaujinančių energijos išteklių 2050 m. bus pagaminama 80 proc.
viso elektros poreikio arba Danijoje, kuri šią kartelę pakėlė iki 100 proc.
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Branduolinės energetikos remėjai dažnai pabrėžia, kad atominė elektrinė - nėra konkurentas atsinaujinančiai energetikai, šios dvi energetikos sritys tik papildys viena kitą.
Kalbant apie dideles valstybes ir tik apie 15-20 metų perspektyvą, taip ir būtų. Tačiau Lietuvos atveju kalbame apie
atominę elektrinę, kuri per metus pagamintų tiek elektros
energijos, koks šiuo metu yra visas Lietuvos elektros energijos poreikis. Net jei, nekreipdami dėmesio į emigracijos
problemas ir mažai energijos naudojančią ekonomikos
plėtrą, planuotume elektros energijos poreikio augimą
regione, atominėje elektrinėje pagaminta elektra vis tiek
sudarytų didelę dalį viso regiono elektros poreikio. Lietuvoje „žalia“ elektra su atomine elektra „susikirstų“ kur
kas greičiau, nei Suomijoje, Švedijoje, Čekijoje ar net toje
pačioje Rusijoje, kur atominės elektrinės pagamina mažiau nei trečdalį viso elektros poreikio.
Visas Baltijos šalių momentinis elektros energijos poreikis svyruoja 2 GW - 4,5 GW ribose. Šiuo metu pakankamai optimistiškai planuojama, kad elektros suvartojimas
iki 2020 m., pradėjus daugiau eksploatuoti elektromobilius, paaugs apie 20-30 proc. Tačiau atkreiptinas dėmesys
į tai, kad plačiau naudojant elektromobilius, visų pirma
auga naktinės elektros suvartojimas, o pikiniai elektros
poreikiai auga nežymiai. Peržvelgus Lietuvos, Latvijos ir
Estijos strateginius atsinaujinančios energetikos planus,
kurie 2010 metais oficialiai pateikti Europos Komisijai,
matoma, kad minimali visų atsinaujinančius energijos
išteklius naudojančių elektrinių planuojama instaliuota
galia 2020 m. Baltijos šalyse bus apie 4 GW. Didžiausią
dalį sudarys hidroelektrinės - apie 1,7 GW (čia liūto dalį
sudarys Dauguvos hidroelektrinės Latvijoje), vėjo elektrinės - apie 1,8 GW ir biomasės elektrinės - apie 0,5 GW.
Šie planai yra pakankamai konservatyvūs, nes atsinaujinančios energetikos plėtra yra numatyta tik tokio dydžio,
kad būtų pasiektas, bet neviršytas 2009/28/EB Direktyvoje dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją
numatytas atsinaujinančios energetikos vartojimo tikslas
kiekvienai valstybei (Lietuvos atveju – 23 proc. nuo bendro
galutinio energijos vartojimo).
Kad tai pakankamai atsargus planas rodo biomasės elektrinių
plėtros plano Lietuvoje ir Belgijoje sulyginimas. Lietuvoje planuojama iki 2020 m. padidinti biomasės elektrinių
bendrą galią iki 224 MW, kai tuo tarpu Belgijoje – iki
2452 MW. Belgija savo plotu yra daugiau nei dvigubai
mažesnė, nei Lietuva, o Belgijos miškų plotas (tai svarbu, vertinant biomasės panaudojimo potencialą) sudaro
mažiau, nei trečdalį Lietuvos miškų ploto. Centralizuoto
šilumos tiekimo sistemos sudaro itin geras sąlygas biomasės
panaudojimui kogeneracinėse elektrinėse. Lietuvoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemomis patiekiama apie
pusę visos šilumos pastatų šildymui ir karštam vandeniui
ruošti, tuo tarpu Belgijoje centralizuotas šilumos tiekimas
yra nepaplitęs ir biomasės elektrinių plėtra ten turėtų būti
kur kas sudėtingesnė.
Lietuva atsinaujinančios energetikos plane numatė iki
2020 m. padidinti vėjo jėgainių įrengtąją galią iki 500 MW.

Dažnai teigiama, kad vėjo energetika Lietuvoje turi ribotą
perspektyvą, nes Lietuvoje yra tik 90 km pajūrio, kur vėjo
energijos panaudojimas yra perspektyviausias. Palyginkime
šiuos skaičius su tos pačios Belgijos oficialiais planais –
iki 2020 m. padidinti vėjo elektrinių bendrą galią iki 4320
MW. Belgijos jūros pakrantės ilgis beje – 66 km. Lietuvą
su vėjo elektrinių plėtros planais lenkia netgi tokios šalys,
kaip Čekija (743 MW), Vengrija (750 MW) ir Austrija
(2578 MW), išvis neprieinančios prie jūrų.
Pakankamai atsargūs, lyginant su potencialiomis galimybėmis,
yra ir Latvijos bei Estijos atsinaujinančios energetikos
plėtros planai iki 2020 m.
Aišku, kai kurios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios technologijos pasižymi tuo, kad jų išnaudojama
galia metų bėgyje labai kinta. Tačiau išsikėlus ambicingus
atsinaujinančios energetikos planus tikėtina, kad kuo toliau, tuo dažniau „žalios“ elektros gamyba priartės prie
bendro elektros energijos poreikio regione, o kai kada,
kaip, pavyzdžiui, Danijoje, jį ir viršys.
Pridėjus dar greta efektyvių iškastinį kurą naudojančių
kogeneracinių elektrinių numatomą plėtrą pramonėje ir
centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje, pridėjus Estijoje uždaromų senų skalūnus deginančių elektrinių vietoje
planuojamus statyti naujus modernius ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančius 0,6 GW bendros galios
skalūnus deginančius elektrinės blokus, pridėjus į Rygos
miesto šilumos tinklus nepertraukiamą šilumos tiekimą
užtikrinančius 0,53 MW bendos galios gamtines dujas kūrenančias neseniai modernizuotas efektyvias kogeneracines
elektrines, pridėjus rezerviniu režimu dirbančios Lietuvos
elektrinės minimalią galia (0,25 GW), pridėjus kitas esamas kogeneracines elektrines regione, matoma, kad nauja atominė elektrinė tiesiog didelę metų dalį turės dirbti
„eksportui“, bet ne regiono elektros poreikio tenkinimui.
Elektros eksporto į rytus už patrauklią kainą galimybės yra
labai miglotos, todėl dirbtinai yra „valoma“ rinka atominei
elektrinei, mažinant atsinaujinančios energetikos ambicijas. Galima teigti, kad konkurencija tarp branduolinės ir
„žaliosios” elektros vyksta jau dabar, atominės elektrinės
dar net nepradėjus statyti. Tai ypač ryškiai matėsi Lietuvos vyriausybei bandant mažinti Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatyme numatytus vėjo ir biomasės elektrinių
plėtros tikslus iki 2020 m., vilkinant poįstatyminių aktų
rengimą 2011 m., stabdant komunalinių atliekų panaudojimo energijai gaminti projektus, sustabdant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą biomasės kogeneracinėms
elektrinėms, nerodant jokios iniciatyvos dėl vėjo jėgainių
plėtros jūroje ir t.t.
„Žalios“ elektros gamybos netolygumas metų bėgyje yra
žinoma problema. Išsivysčiusios šalys šią problemą sprendžia taikant skirtingus būdus. Pavyzdžiui, skirtingų „žalios“
elektros generavimo būdų lygiagreti plėtra - vėjo elektrinės dubliuojamos su saulės elektrinėmis, pasižyminčiomis
visiškai priešingomis gamybos kitimo charakteristikomis
metų bėgyje ir išlyginančios viena kitos gamybos netoly-
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gumus, išmaniųjų tinklų koncepcijos taikymas, kai elektros energijos vartojimas, ypač plečiantis elektromobilių
parkui, prisitaiko prie „žalios“ elektros gamybos intensyvumo, o taip pat ir tarptautinis bendradarbiavimas, kai
viena šalis, kurioje susidaro „žalios“ elektros perteklius
skolina šią elektrą kitoms šalims, o elektra yra grąžinama
abiems pusėms priimtinomis sąlygomis, ir besivystančios
ilgalaikio elektros energijos akumuliavimo (kaupimo) sistemos, pagrįstos vandenilio arba kitomis technologijomis
(kol kas šios technologijos dar yra pernelyg brangios plačiam komerciniam panaudojimui, tačiau kalbant apie tokią laiko perspektyvą, kuriam planuojama nauja atominė
elektrinė, tai jų komercinis pritaikymas yra neabejotinai
prognozuojamas). Deja, bet Lietuva, Rusija ir Baltarusija
„žalios“ elektros gamybos netolygumo problemas priima
ne kaip iššūkį, o kaip priežastį riboti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą.
Agituojant už atominės elektrinės statybą, dažnai pabrėžiama, kad statant ir eksploatuojant atominę elektrinę, bus
sukuriamos naujos darbo vietos ir Lietuvos bendro vidaus
produkto augimas būtų užtikrintas net ir atominei elektrinei dirbant nuostolingai.
Tačiau čia reikia pastebėti, kad didžiausia dalis šios socialinės naudos būtų vienkartinė, jaučiama tik elektrinės statybos metu. Be to – Lietuvos statybų pramonė, skirtingai
nei Suomijos, nėra pasirengusi įgyvendinti tokius sudėtingus projektus, todėl didžiausia nauda, statant atominę
elektrinę būtų gaunama ne iš technologijų gamybos ar
statybos paslaugų teikimo, bet iš aptarnavimo paslaugų,
sudarančių mažiausią dalį visos elektrinės įrengimo kaštų.
Kitaip tariant, trumpalaikę socialinę naudą pajustų beveik
vien tik Visagino miestas.
Aišku, eksploatuojant atominę elektrinę, būtų papildomai sukurta 500-700 ilgalaikių darbo vietų Visagine (neaišku tik kiek visaginiečių atitiks tų darbo vietų keliamus
reikalavimus), tačiau tai nė iš tolo neprilygsta pavyzdžiui
numatomoms 10 tūkst. darbo vietų biokuro tiekimo grandinėje, plėtojant biokuro naudojimą energijos gamyboje.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad plėtojant atsinaujinančią
energetiką, norint didesnės socialinės naudos, būtina „žaliąją“ energetiką derinti su „žaliosios“ ekonomikos plėtra,
tai yra – kuo daugiau „žaliųjų“ technologijų gaminti būtent Lietuvoje, taip pat – skatinti įmones specializuotis
„žaliųjų“ technologijų aptarnavime, plėtoti biokuro tiekimo grandinę šalyje ir panašiai.
Visagino socialines problemas galima būtų spręsti ne statant atominę elektrinę, bet pavyzdžiui koncentruojant čia
technologijų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, gamybą, tuo pačiu išnaudojant šiame mieste gyvenančių žmonių inžinerinį potencialą.
Atsinaujinanti energetika, tai ne vienas projektas, o šimtai
ir tūkstančiai projektų, kurie būtų diegiami ne per kelis
metus, o dešimtmečiais. Todėl Lietuvos pramonė ir paslaugų sektorius galėtų prisitaikyti prie su atsinaujinančios
energetikos plėtra susijusios paklausos susiformavimo.

Vokietija

Baltijos šalys

Jūros kranto ilgis (m/GWh)

4.8

199.2

Miškų plotas (ha/GWh)

22.3

350.8

Ž.ūkio paskirties žemių
plotas (ha/GWh)

34.0

247.9

Auginamų kiaulių
skaičius (galvų/GWh)

54.3

74.8

Tokiu būdu išlaidų atsinaujinančiai energetikai plėtoti dalis, grįžtanti į nacionalinę ekonomiką paaugtų nuo maždaug 30-50 proc. iki beveik 70 proc. Kai kurios išlaidos
grįžtų tiesiogiai – įmonių ir darbuotojų, dirbančių atsinaujinančios energetikos sektoriuje sumokėtų mokesčių
pavidalu, kai kurios išlaidos grįžtų netiesiogiai – įmonių
ir darbuotojų gautų pajamų, vėliau leidžiamų vietos rinkoje, perkant vietines prekes ir paslaugas, nesusijusias su
atsinaujinančia energetika, pavidalu.
Išlaidų kol kas dar brangesnei atsinaujinančiai energetikai grįžimo į ekonomiką paradoksas ir yra ta priežastis,
kodėl tokios valstybės, kaip Danija, Švedija ar Vokietija
žengia link „žaliosios“ energetikos. Tai yra toli gražu ne
labdaringa šių šalių politika, savo gyventojų gerovės sąskaita sprendžiančių Pasaulines klimato kaitos problemas.
Tai - politika, kuria būtent ir siekiama savo nacionalinės
ekonomikos konkurencingumo didinimo.
Dažnai yra abejojama, ar atsinaujinanti energetika iš viso
technine prasme gali pakeisti iškastinius energetinius išteklius ar atominę energetiką. Visą ES apimantis nevyriausybinių organizacijų tinklas „Darniosios energijos tarptautinis tinklas“ dar 2006 m. yra parengęs ataskaitą „Lietuvos
darnios energetikos vizija 2050”, kur pateikti būdai, kaip
Lietuva galėtų pereiti išimtinai tik prie atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo Lietuvoje iki 2050 m., nedarant įtakos gamtai. 2011 m. Europos Komisijos užsakymu
parengtoje ES energijos gaires 2050 (Energy Roadmap 2050)
pateikti scenarijai kaip galima būtų 80-95 proc. sumažinti
šiltnamio dujų emisijas ES iki 2050 m., tame tarpe pateikiant ir scenarijų, pagrįstą visišku perėjimu prie atsinaujinančios energetikos. Greitai vystantis atsinaujinančius
energijos išteklius naudojančioms ir energijos akumuliavimo technologijoms, šie tikslai tampa vis ambicingesniais ir realesniais.
Dar didesnes atsinaujinančios energetikos plėtros galimybes remia galimas atskirų regiono šalių arba net atskirų
regionų bendradarbiavimas, didinant pasikeitimą „žaliąją“
elektros energija tarpusavyje.
Lietuvoje, deja, iki šiol Valstybės užsakymu niekada nebuvo atliekami tyrimai ir skaičiavimai, kaip ilgalaikėje perspektyvoje būtų galima pereiti vien tik prie atsinaujinančios energetikos naudojimo.
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Idėjų beieškant
Bronius A. Rasimas

Užsitęsusi finansinė krizė ir atsiradęs milžiniškas pinigų perteklius verčia futurologus, prognozuojančius
atskirų šalių ir net pasaulio vystymąsi, ieškoti naujų
idėjų. Pinigų perteklius, atsiradęs dėl to, kad „pinigai
darė pinigus, o ne prekes“, pats savaime jau yra pavojingas, nes lengviausias jų išleidimo būdas yra karai,
kuriems kartais įžiebti užtenka lengvos kibirkštėlės.
Pinigų koncentracija, palaikoma įvairių „reitingų agentūrų“, sukuria pavojingą išskirtinių galių koncentraciją,
kurios savo ruožtu kuria piktnaudžiavimo ar paklusnumo erdvę, stabdančią visuomenės narių minčių atsinaujinimą ir kūrybiškumą.

Žmonijos istorijoje buvo daug atradimų, užkariavimų,
idėjų, kurios lėmė civilizacijos pokyčius dideliuose žemės
plotuose. Viena iš gerai žinomų idėjų, turėjusių milžiniškų
padarinių visai žmonijai buvo Karlo Markso sukurta socia
lizmo idėja, tapusi net ideologija, kurią išbandė daugiau
kaip šeštadalis žmonijos, pradedant Rusija, jos pavergtomis tautomis ir baigiant žmogžudišku Pol Poto (tikroji
diktatoriaus pavardė Saloth Sar – budeliai mėgsta turėti
pravardes) režimu Kambodžoje bei vis dar besitęsiančiais
Šiaurės Korėjos ir Kubos režimais.
Burinių laivų ištobulinimas leido kolonizuoti Ameriką,
tačiau indėnai irgi atsidėkojo – „prastūmė“ Europai ir visam pasauliui tabaką (įsivaizduokite, kiek žmonių dirba
šioje kontraversiškoje industrijos šakoje). Vėjo malūnai ir
garo mašinų paplitimas padėjo pagrindus kapitalistiniam
pasaulio vystymuisi, o Henrio Fordo „konvejerio“ idėja
bei gaminių standartizavimas sukėlė ištisą industrializacijos revoliuciją.
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Vidaus degimo variklių paplitimas leido vystyti transporto industriją, sukūrusią plačią vartojimo koncepciją, leidžiančią manipuliuoti naftos produktų kainomis, gaunant
pasakiškus pelnus. Viso pasaulio energetikos priklausomumas nuo dujų ir naftos dar labiau iškreipė atskirų regionų vystymąsi. Palmės formos dirbtinių salų Artimuose
Rytuose atsiradimas tą gali patvirtinti – milžiniški pinigai švaistomi abejotinos naudos projektų įgyvendinimui.
Atrodo, kad žmonija tą jau kažkada išgyveno – archeologai atranda prabangių miestų liekanas Dievo užmirštose
dykumose, nesuprasdami, kam jie ten buvo statomi. Jūrų
apgyvendinimo idėjos - supilant salas ar statant ant platformų ištisus miestus yra ne tik naftos magnatų idėja –
ją rimtai aptarinėja tiek JAV, tiek Norvegijos piniguočiai.
Naftos eksportuotojams laikas nuo laiko žadamos prastos
prognozės. Manoma, kad per ateinančius 8 metus Amerika
supurtys pasaulio ekonomiką – apie 60 proc. naftos importo
pakeis energetiniai ištekliai gaunami iš skalūnų. Skalūninės
dujos teikia vilčių ir mūsų regiono energetikams. Tikimasi
kad iki 2020 m. energijos gamybos būdai keisis iš esmės.
Amerikos astronautų išsilaipinimas Mėnulyje irgi buvo
viena iš idėjų, kurią įgyvendinus buvo tikimasi panaudoti dar nesuprastus ir neišaiškintus galimus naudingus resursus. Deja, išleisti pinigai tik parodė, kas yra šio etapo
ekonominis ir politinis nugalėtojas – kai JAV astronautai
vaikščiojo Mėnulio paviršiumi, rusai sugebėjo nusiųsti
ten tik „lunochodą“.
Dar viena idėja, pradėta 1954 m. įkuriant Europos
branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (pranc.
Organisation européenne pour la recherche nucléaire, angl.
European Organization for Nuclear Research), bendrai vadinama CERN), kurios siekis parūpinti dalelių greitintu-

ENGLISH SUMMARY

In Search for Ideas
Bronius A. Rasimas
Protracted financial crisis and large cash surplus forces futurologists,
who predict growth of not only different countries, but also of the
whole world, to search for new ideas. Cash surplus, which appeared
due to the fact that “money was making money and not products,” is
dangerous by itself alone. Money concentration sustained by various
“rating agencies” creates a dangerous concentration of exceptional powers, which on their behalf create environment of abuse or obedience
affecting thoughts and creativity of members of society.
Nuclear energy, which during the middle of the previous century became a “super” idea, after many trials, especially after the accidents of
Chernobyl and Fukushima, has received many criticism and more and
more countries are rejecting it. Since mankind started taking care of
Earth’s health, an idea that transference of nuclear waste storage problems to future generations is amoral has appeared. Furthermore, even
though accidents are rather rare their consequences may become a sentence, which will force entire nations to lose their historical territory.
Absurdity is also evident when striving for nuclear power efficiency

Tomo Kapočiaus nuotr. | www.tomaskapocius.com

vus ir kitą įrangą dalelių fizikos moksliniams tyrimams.
2010 m. didžiajame hadronų priešpriešinių srautų greitintuve buvo pasiektas dalelių pluoštų susidūrimo energijos
rekordas. Vykstant eksperimentui net sklido gandai, kad
atsivers „juodoji skylė“ ar kils kitos negandos. Laboratorija, įsikūrusi Šveicarijos ir Prancūzijos teritorijoje, turinti
27 km ilgio supermažų dalelių greitintuvą, yra puikus pasaulio mokslininkų bendradarbiavimo pavyzdys, belieka
laukti realių rezultatų.
Labai įdomią verslo idėją po II Pasaulinio karo sugalvojo
japonai – jie kūrė prekes, kurios per ištisą aptarnavimo
sistemą pririšdavo pirkėją ir skatindavo įsigyti vis naujas
tos prekės versijas. Ši idėja išvedė Japonijos ekonomiką į

grandiose shields. Emergency facility systems are created, which all of
them lead to instability of systems. According to the research on nuclear power development tendencies, carried out by researchers of Chicago University, future of such energy is small nuclear reactors, which
will be fully installed in a power plant, easily transportable to the site
of reactors, and already used fuel will be returned directly to the same
power plant for repeated recycling. Commercial modules of the aforementioned reactors, according to researchers of Chicago, will come in
use no sooner than after 8 years. Such low-power reactors will be just
suitable for manufacturing decentralised energy.
Achievements of science can promise some amazing perspectives for
alternative energy. It is believed that sally of wind energy as compared
to fossil fuel will appear around 2015, solar energy around 2018-2020
year, whereas biomass energy is already competitive. What will happen
to the Palm Islands or those awoken from “nuclear” dreams if renewable
energy is to take over the world? Sadly, the battle of ideas is well known
to the world and it is history that will judge the “bad guys” or losers.
Nonetheless, concentration of powers forces us to search for new or
forgotten ideas. Decentralization of such powers, encouragement of
processes during which money create value is one of them. An idea of
“living in debt” is still pretty popular, even though it is clear that under
the current crisis circumstances enterprises and even countries, having minimal debts, are not facing any problems.
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pirmaujančias gretas. Interneto dėka ši verslo idėja vis dar
yra paplitusi visame pasaulyje. Deja, informacinių technologijų produktų plėtrai prognozuojama kelių metų pauzė,
nes šiuo metu yra prigaminta daug produktų su akivaizdžiai
perteklinėmis funkcijomis – taigi laukia kai kurių sprendimų peržiūra. „Internetas yra Dievas – jis viską žino“ – tokį
nusistatymą turi daugelis jo vartotojų, bet tereikėjo vienai
parai atjungti Wikipedia tinklalapį ir daugelis pajuto, kokia trapi ši žinojimo iliuzija, taip kaip gali būti trapi ir visa
E-valdžios idėja, suaktyvyvėjus programišiams – šnipams.
Tiek Peru, tiek Tunise, tiek Meksikoje ar Mongolijoje jūs
rasite tą patį dantų pastos gamintoją, o kur bepirktumėte suvenyrus – dažniausiai jie bus pagaminti Kinijoje.
Totalinė globalizacija padėjo atsirasti idėjai „Off Grid“
(liet. Ne tinkle), kurios esmė yra atsijungti nuo visaapimančių tinklų, stengtis nedalyvauti globalinio tinklo sistemoje.
Ypač ši idėja tampa patraukli, nagrinėjant energetinio saugumo problemas – juk esant decentralizuotam energijos
tiekimui, kiek galima arčiau pritraukiant energijos vartotojus prie energiją generuojančių šaltinių, galima pasiekti
ir efektyvaus energijos vartojimo ir pakankamo energetinio saugumo. Taigi, kuo daugiau regionų, kurie energija
apsirūpina savarankiškai, tuo jų visuma tampa saugesnė
ir labiau nepriklausoma nuo įvykių, kurie gali atsitikti
„On Grid“ (liet. Esantiems tinkle) dalyviams.
Branduolinė energetika, praėjusio šimtmečio viduryje tapusi
„super“ idėja, po daugelio išbandymų, ypač po Černobylio
ir Fukušimos avarijų, tampa vis labiau kritikuotina ir vis
daugiau valstybių jos atsisako. Žmonijai pradėjus rūpintis
Žemės „sveikata“ atsiranda nuostata, kad branduolinio kuro
atliekų saugojimo problemų perkėlimas būsimoms kartoms
yra amoralus, be to, kad nors ir labai retos avarijos pasekmė
gali būti nuosprendis ištisoms tautoms netekti savo istorinės teritorijos. Absurdas yra ir tai, kad siekiant didžiosios

branduolinės energetikos efektyvumo, kuriamos grandiozinės apsaugos, rezervavimo sistemos, o visa tai veda prie
sistemų nestabilumo. Čikagos universiteto mokslininkai,
2011 m. atlikę branduolinės energetikos vystymosi tendencijų tyrimus, mano, kad šio tipo energetikos ateitis –
mažieji branduoliniai reaktoriai, kurie bus pilnai įrengti
gamykloje, lengvai transportuojami į reaktorių paskirties
vietas, o atidirbęs kuras iš karto grąžinamas į tą pačią gamyklą pakartotinam perdirbimui. Komerciniai minėtų reaktorių moduliai pagal Čikagos mokslininkus, pasirodys ne
vėliau, kaip po 8 metų. Minėti nedidelės galios reaktoriai
kaip tik ir tiks decentralizuotos energijos gamybai.
Žemės „sveikatos“ blogėjimas - ozono skylių didėjimas,
klimato atšilimas - priminė atsinaujinančios energijos vartojimo idėją, kuri vėl ir vėl grįžta į mūsų gyvenimą. Tiesa,
mokslo pasiekimai aleternatyviai energetikai žada nuostabias perspektyvas. Prognozuojama, kad vėjo energetikos
proveržis, lyginant ją su iškastinio kuro energetika, įvyks
apie 2015 metus, saulės energetikos – apie 2018-2020 metus,
o biomasės energetika konkurencinga jau net ir dabar.
Kas tada nutiks palmės formos saloms, ar pažadintiems
iš „atominių“ svajonių sapnų, jei atsinaujinanti energetika
užvaldys pasaulį? Deja, pasauliui žinoma ir idėjų kova, o
„blogiukus“ ar pralaimėjusius vertins istorija.
Vis tik galių koncentracija verčia ieškoti naujų ar pamirštų idėjų. Viena iš jų – decentralizuoti tas galias, skatinti
tokius procesus, kuriems esant pinigai kurtų vertę. „Gyvenimo skolon“ idėja vis dar labai gyvybinga, nors akivaizdu,
kad dabartinės krizės sąlygomis įmonės ir net valstybės,
turinčios minimalias skolas, neturi problemų. Gal jau ateina laikas, kada verslas pradės vengti kreditų kaulyjimo,
ar negražinamų ES dotacijų ir kurs realius verslo planus
su keliomis alternatyvomis.
www.nefas.eu
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Elektros tiekimo saugumo

parametrų užtikrinimas
Sigitas Kiškis

Gamybiniuose ir administraciniuose
pastatuose, ligoninėse, mokslo tyrimų centruose, kur daug sudėtingos
ryšių, technologinės ir IT įrangos,
norint užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą darbų eigą, informacijos
išsaugojimą, įrengimų darbo režimų
parametrų palaikymą, reikalingas
sisteminis požiūris į elektros tiekimo
ir saugumo parametrų užtikrinimą.
Projektuojant, įrenginėjant, eksploatuojant gamybinius, mokslinių tyrimų
ir administracinius pastatus didelis
dėmesys turi būti skiriamas elektros
įrenginių, įrangos įžeminimo, potencialų išlyginimo, žaibosaugos, ekranavimo nuo elektromagnetinių trikdžių
sistemoms. Trikdžiams jautriai elektroninei įrangai turi būti numatytos

ir sumontuotos įrangos bei įrengimų
elektromagnetinio suderinamumo
priemonės.

įžemikliai, kurie tarpusavyje neapjungiami, neįžeminami. Visa tai sukelia
įvairius trikdžius ir įrangos gedimus.

Elektros, ryšių sistemų, žaibosaugos,
apsaugos nuo viršįtampių įžeminimo, potencialų išlyginimo projektavimą, rizikos įvertinimą, įrengimą ir
reikalaujamų medžiagų panaudojimą
reguliuoja Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (toliau – EĮĮT), Statybos techniniai reglamentai, Lietuvos
ir Europos standartai.

Blogo įžeminimo įrengimo
pasekmės:
Galimas elektros smūgio pavojus.
Sugedus įrangai ar prietaisams, gali
atsirasti įtampa ant metalinių prietaisų korpusų ir detalių, o tai gali sukelti pavojų sveikatai ar net gyvybei.

3-Ekranavinas, elektromagnetinis suderinamumas (EMC).

Prietaisų ir įrangos darbo parametrų trikdžiai. Daugeliui elektros, informacinių technologijų ryšių įrangai
reikalingas kokybiškas įžeminimas,
potencialų išlyginimas ir įrangos ekranavimas. Įranga, turinti elektros tinklo filtrus, esant blogam įžeminimui
neišnaudoja filtrų privalumų, nes jie
praktiškai neveikia.

Pastatuose, kurie įrenginėjami keliais
etapais, ar modernizuojamuose pastatuose, kai įvairias sistemas įrenginėja
kelios įmonės, dažnai įrengiami keli

Brangios įrangos ir prietaisų gedimai. Informacijos praradimas. Netinkamai įrengtas įžeminimas, neįrengta
potencialų išlyginimo sistema, neuž-

Pastatų elektros tinklo ir įrangos, apsaugos sistemos įrengiamos šiais etapais:
1-Įžeminimas, potencialų išlyginimas;
2-Žaibosauga, apsauga nuo viršįtampių;
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1 pav. Technologiškai sudėtingi įrengimai

tikrinta sujungimų kontaktų pereinamoji varža, bloga įžeminimo įrenginio
varža, statinių krūvių atsiradimas gali
neužtikrinti įrengimų apsaugos nuo
gedimų ir darbo trikdžių.
Įrangos gedimų priežastimi gali būti
ir atsiradę komutaciniai bei atmosferinių iškrovų viršįtampiai. Taip atsiradę elektromagnetiniai impulsai
per elektros energijos tiekimo sistemą, informacinių technologijų tinklą,
per įvairias ryšių, įskaitant televizijos
ir radijo priėmimo antenas, patenka
į pastato vidaus elektroninę bei ryšių
įrangą ir ją sugadina. Apsaugos nuo
viršįtampių priemonės turi atitikti
Elektros įrenginių įrengimo taisyklių
ir standartų keliamus reikalavimams.
Sveikatai kenksmingas elektromagnetinis fonas. Įžeminti elektros
prietaisai ir įranga sumažina elektromagnetinį foną 5-10 kartų. Įžemintos
pastatų konstrukcijos, įžeminti įrangos

korpusai žymiai sumažina sklindantį
elektromagnetinį lauką.
Gaisro ir kibirkščiavimo atsiradimo
tikimybė. Įrengtas įžeminimas, potencialų išlyginimų sistema apsaugai
nuo žaibo užtikrina patikimą statinių
ir įrangos apsaugą. Blogas įžeminimas,
neužtikrinta sujungimų kontaktų pereinamoji varža, netinkama įžeminimo
įrenginio varža gali sukelti gaisrą, sugadinti įrengimus ir prietaisus.
Tarptautinės Elektrotechnikos Komisijos (toliau – TEK) standartai
nustato tinklų skirstymą pagal neutralės įžeminimą ir tinklo schemą
(LST 1741.5.54:2002/AC: HD 384.5.54
S1:1988/AC:2005 2006 Pastatų elektros įranga. 5 dalis; Elektrinių įrenginių
parinkimas ir įrengimas. 54 podalis;
Įžeminimas ir apsauginiai laidininkai HD 384.5.54 S1:1988 (IEC 603645-54:1980+A1:1982, modifikuotas).
Norint užtikrinti patikimą ir saugų
elektros tinklo darbą, priklausomai

2 pav. Nekokybiškos įžeminimo sistemos pasekmės – sugadinta įranga

nuo tinklo įtampos lygio ir naudojimo paskirties, yra naudojamos įvairios
elektros tinklų sistemos. Šiose sistemose skiriasi tinklo neutralės ir elektros aparatų korpusų įžeminimo būdai, todėl priklausomai nuo situacijos
užtikrinamas pakankamas vartotojų,
dirbančių su elektros įrenginiais saugumas. TEK standartai nustato tinklų
skirstymą pagal neutralės įžeminimą
ir tinklo schemą.
TN sistema - tai elektros tinklo sistema, kurioje vienas šaltinio taškas (neutralė trifaziame tinkle) yra tiesiogiai
įžemintas, o pasyvios įrenginių dalys,
prie kurių yra galimybė prisiliesti, su
neutrale sujungtos apsauginiais laidininkais PE ir pakartotinai įžemintais
apsauginiais laidininkais PEN. Ši sistema skirstoma į:
TN-S tinklo posistemę - kai yra atskiras nulinis laidas N ir atskiras apsauginis laidas PE.

3 pav. Potencialų išlygimo sistemos nebuvimo pasekmės.
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4 pav. Elektros tinklo sistemos

5 pav. Įžeminimo įrengimo pavyzdžiai

TN-C tinklo posistemę - kai nulinio
laido ir apsauginio laido funkcijas atlieka vienas laidas PEN.

va, o PE ir PEN – geltona/žalia. Šios
spalvos ir jų derinys negali būti panaudotas kitų laidininkų žymėjimui.
Faziniai laidininkai gali būti žymimi
įvairiomis spalvomis, bet dažniausiai
naudojamos spalvos - ruda, mėlyna ir
pan. Laidininkai PE ir PEN yra pakartotinai įžeminami. Nulinis laidininkas
N su žeme sujungtas tik šaltinio neutralėje ir pagal izoliaciją bei skerspjūvį
yra lygiavertis faziniams laidininkams.

TN-C-S tinklo posistemę - kai vienoje elektros tinklo sistemos dalyje
nulinio laido ir apsauginio laido funkcijas atlieka vienas laidas PEN, o kitoje
elektros tinklo sistemos dalyje bendras
laidas PEN išsišakoja į nulinį laidą N
ir apsauginį laidą PE.
TT sistema - elektros tinklo sistema,
kurioje vienas šaltinio taškas (šaltinio neutralė) yra tiesiogiai įžemintas, o elektros įrenginių pasyviosios
dalys sujungtos su vietiniu įžeminimo įrenginiu.
IT sistema - elektros tinklo sistema,
kurios maitinimo tinklas ir elektros
įrenginių aktyviosios dalys neturi tiesioginio ryšio su žeme, o elektros įrenginių pasyviosios dalys yra sujungtos
su vietiniu įžeminimo įrenginiu.

Įžeminimas
Įrenginėjant įžeminimo sistemą turi
būti atsižvelgiama į elektros tinklo sistemą ir įrangos techninius duomenis,
informacinių ir ryšių įrangos gamintojų reikalavimus, statinių konstrukci-

nes savybes, EĮĮT, statybos techninius
reglamentus ir standartus. Įžeminimo
įrenginys, projektuojamas vertinant prisilietimo įtampą, turi būti įrengtas taip,
kad srovei tekant įžeminimo įrenginiu
bet kuriuo metų laiku nebūtų viršijama
leistinoji prisilietimo įtampa. Įžeminimo varža šiuo atveju nustatoma pagal
įžeminimo įrenginio įtampą, leistinąją
prisilietimo įtampą ir įžemėjimo srovę.
Įžemintuvai gali būti dirbtiniai ir natūralūs. Dirbtinį įžemintuvą sudaro
įžemikliai ir juos jungiančių laidininkų visuma. Įžemintuvo viršutinė dalis montuojama 0,5 – 0,7 m gylyje ir
0,5 – 1 m iki statinių. Matavimams
atlikti prie įžemintuvo sumontuojama
išardoma jungtis, kuri sumontuojama

Galvaniškai sujungtuose skirstomuosiuose iki 1000 V įtampos elektros tinkluose kartu su prijungtomis instaliacijomis rekomenduojama tik viena iš
šių sistemų: TN, TT ar IT, o 10 kV ir
35 kV tinkle naudojama IT sistema.
Iki 1000 V įtampos elektros tinkluose
gali būti naudojamos šios TN, TT ir
IT elektros tinklų sistemos.
Laidininkų N ir PE, PEN spalvinis
žymėjimas yra griežtai apibrėžtas.
Laidininkas N žymimas žydra spal-

6 pav. Tipinės įžemintuvų schemos (vertikalus giluminis, horizontalus, plokštė/tinklas, cheminis)
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jungti elektros įrenginiai bei išlygintas potencialas.
Pagrindiniai reikalavimai įžemintuvui –
stabili varža, atsparumas korozijai ir
kitiems atsirandantiems poveikiams.
Visi įžeminimo įrenginių laidininkai
turi būti termiškai atsparūs. Įžemintuvų negalima įrengti virš žemėje
esančių inžinerinių komunikacijos
tinklų. Įžeminimo įrenginiai neturi
būti įrengti tose vietose, kur gruntą
gali išdžiovinti šilumos vamzdynai ar
kiti šalutiniai šilumos šaltiniai.

7 pav. Pastatų įžeminimo magistralės, įrangos įžeminimo, potencialų
išlyginimo pajungimo būdai: žvaigždė, mišrus, tinklas, kontūras

revizijos dėžutėje arba virš žemės paviršiaus prie statinio sienos, šios vietos
pažymimos įžeminimo ženklu. Natūralūs įžemintuvai, tai - pamatinės ir kitos
metalinės konstrukcijos, kurių pagalba
galima atpiginti įžeminimo įrengimą.
Deja, natūralus įžemintuvas gali būti tik
kaip pagalbinis prie bendro įžemiklio.
Dažniausiai įrenginėjami vertikalūs ir
horizontalūs įžemikliai. Įžemikliu kai
kuriais atvejais gali būti naudojama
įžeminimo plokštė arba tinklas. Tokie įžeminimo būdai naudojami ten,
kur nėra sąlygų panaudoti kito tipo
įžemiklių, taip pat tais atvejais, kai
tai nurodo specialios įrangos gamintojas. Vietovėse, kur sunku pasiekti
reikiamą varžą, įžemikliai įrengiami

cheminių elektrodų pagalba. Cheminiai elektrodai absorbuoja ir sulaiko
drėgmę iš aplinkos, taip užtikrindami
reikalaujamą varžą.
Vertikalūs įžemikliai - tai įžemikliai,
kalami į gylį, vidutinis tokio įžemiklio
gylis apie 5 – 30 m, priklausomai nuo
įrengimo sąlygų. Horizontalūs įžemikliai klojami pastatų perimetru, pamatų konstrukcijomis, priklausomai nuo
statinių išsidėstymo. Horizontaliems
įžemikliams dažniausiai naudojama
karštai cinkuota juosta 40x4 mm2.
Esant korozijos pavojui, įrenginiams
įžeminti turi būti naudojami atsparūs
korozijai laidininkai. Taip pat įrenginių
teritorijoje reikia įrengti išlyginamąjį
tinklą, kad prie įžemintuvo būtų pri-

8 pav. Įžeminimų laidininkų sujungimai, prijungimas prie konstrukcijų

Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti,
išskyrus specialiosios paskirties įrenginius, reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo
įrenginys turi atitikti visus apsauginiams, darbiniams ir apsaugos nuo
viršįtampių įžemintuvams keliamus
reikalavimus, įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti
keliamus reikalavimus.
Dideliems statiniams ir statinių grupei
tikslingiau naudoti horizontalius įžemiklius, juos apjungiant į vieną bendrą
kontūrą. Taip užtikrinama gera varža
visais metų laikais, įrangos ir prietaisų trikdžių ir gedimų prevencija, sumažinamas elektromagnetinis fonas.

Įžeminimo magistralės
ir apsauginių laidininkų
sujungimas bei prijungimas
Įžeminimo magistralės paskirtis - sudaryti galimybę įžeminti ir įnulinti elektros įrenginius ir užtikrinti patikimą
elektros tinkle naudojamų apsaugos
priemonių veikimą. Be to, įžeminimo
magistralė yra labai svarbi potencialų
suvienodinimo sistemos dalis. Įžeminimo magistralėms turi būti parenkami tokie laidininkai ir toks jų instaliavimo būdas, kad būtų garantuotas
aukščiausio lygio patikimumas, taip
pat ir galimybė vykdyti jų periodines
apžiūras bei kontroliuoti vientisumą.
Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai,
nutiesti grunte, turi būti sujungiami
suvirinimo būdu. Patalpose arba lauke, kur aplinka chemiškai neaktyvi,
nutiesti laidininkai gali būti sujungti
varžtais, jungėmis. Prijungimo vieta
turi būti apsaugota nuo korozijos ir
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atsipalaidavimo galimybės, ji turi būti
pažymėta įžeminimo ženklu.
Jeigu įžeminimui naudojami vamzdžiai,
latakai, elektros instaliacinės kopėtėlės
ar kitos konstrukcijos, visi jie turi būti
patikimai sujungti. Įžeminimo laidininkai ir natūralieji įžemintuvai turi
būti sujungiami taip, kad, remontuojant natūraliuosius įžemintuvus, būtų
užtikrinta leistinoji įžeminimo varža.
Jeigu remonto metu įžeminimo laidininkai nutraukiami, nutraukimo vietą
būtina šuntuoti. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai prie įžeminamų ar
įnulinamų įrenginių dalių matomose
ir prieinamose vietose turi būti prijungti varžtais. Varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo. Įžemintuvai su
įžeminimo magistralėmis skirtingose
vietose turi būti sujungti ne mažiau
kaip dviem laidininkais. Gamybos patalpose plieninės įžeminimo magistralės skerspjūvis turi būti ne mažesnis
kaip 100 mm2.
Dažnai išmontuojami, ant judamųjų
dalių esantys ir vibruojantys įrenginiai
turi būti įžeminti arba įnulinti lanksčiaisiais laidininkais. Visi įžeminami
ar įnulinami elektros įrenginiai ar jų
dalys prie įžeminimo ar įnulinimo magistralės turi būti prijungti atskirais
laidininkais. Neleidžiama kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkų
jungti nuosekliai.

Žaibosauga
Žaibolaidis efektyviai apsaugo pastatus nuo gaisro ir žmones nuo žaibo iškrovos, bet neapsaugo įrangos ir
prietaisų nuo žaibo sukeltų reiškinių.
Užtikrinant žaibosaugos sistemos patikimumą ir sąvalaikį suveikimą, didelę
reikšmę turi žaibosaugos įžemintuvo
varža. Norint žaibo impulsinę srovę
patikimai nukreipti į žeme nesukeliant
statiniuose viršįtampių ir kitų neigiamų
padarinių, didelę svarbą turi įžeminimo sistemos matmenys, atstumai iki
kitų komunikacijų, forma ir teisingas
montavimas. Įžemikliai apibūdinami
elektros varža, kurią sudaro apie įžemiklį esantis gruntas. Ši varža taip
pat priklauso ir nuo įžemiklių geometrinių dydžių, dėl geresnio žaibo
išlydžio srovės sklidimo įžemintuvą

9 pav.  Visi įžeminami įrenginiai prijungiami atskiru laidininku

turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai, įžeminimo varža turi būti ne
didesnė kaip 10 Ω (STR 2.01.06:2009
„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė
statinių apsauga nuo žaibo“ VIII skyrius 36/36.1 punktai). Apsaugos nuo
žaibo įrenginiai tikrinami priklausomai nuo apsaugos klasės, apžiūra
vykdoma prieš žaibų sezono pradžią.

Apsauga nuo viršįtampių
Dažniausiai viršitampių šaltiniu būna
atmosferinės iškrovos ir komutaciniai
viršįtampiai elektros įrangoje, ko pasėkoje atsiradę elektromagnetiniai impulsai per elektros energijos tiekimo
sistemą, ir kitas įvairias ryšių sistemas
patenka į pastato vidaus elektroninę
bei ryšių įrangą ir ją sugadina. Įvykus

10 pav. Žaibosaugos įrengimo pavyzdžiai

žaibo išlydžiui 1,5 km spinduliu, gali
būti sugadinti elektros ir elektroniniai
prietaisai ir įrengimai, neturintys apsaugos nuo viršįtampių. Kai žaibo išlydis
pataiko šalia linijos esančius objektus
ar į žemę, linijos laiduose gali susiformuoti indukuoti viršįtampiai. Ši amplitudė priklauso nuo žaibo išlydžio
atstumo iki elektros linijų ar kitos
įrangos. Viršįtampių lygis priklauso
nuo juos sukeliančių priežasčių. Pavojingiausi viršįtampiai susiformuoja žaibo išlydžio metu, komutuojant
elektros linijas, vykstant pakartotiniams elektros tinklo perjungimams.
Apsauga nuo viršįtampių labai aktuali energetikos, telekomunikacijų, didelėms firmoms, kuriose daug brangios aparatūros, saugoma informacija,
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11 pav.  Apsaugos nuo viršįtampių iškrovikliai

reikalingas stabilus elektros tiekimas
ir t.t. Nuostoliai, kuriuos firmos patiria dėl elektroninės ir programinės
įrangos gedimų, yra dideli ir sunkiai
apskaičiuojami. Norint apsaugoti pastato elektros ir telekomunikacijų įrangą nuo viršįtampių prasiskverbimų į
pastatą, visuose įvaduose parenkami
atitinkamo tipo iškrovikliai.
Kiekvienas apsaugos nuo viršįtampių
projektas reikalauja kruopščios analizės. Būtina išnagrinėti elektros, informacinių technologijų, ryšių tinklo
schemas, įrenginių parametrus ir jų
išdėstymą, tik tada galima suprojektuoti apsaugos nuo viršįtampių prietaisus. Pastatuose elektros maitinimo
grandinėse montuojamos trijų pakopų
iškroviklių grandinės. Visi iškrovikliai,
atsiradus viršįtampiams per potencialų
išlyginimo šyną, viršįtampius nukreipia
į įžeminimo sistemą. Pirmos pakopos
iškrovikliai montuojami įvaduose, antros pakopos - paskirstymo skydeliuo-

se, trečios - prie saugomos įrangos ar
prietaisų. Kai elektros įvadinis apskaitos ir paskirstymo skydas yra bendras, taikomi kombinuoti sprendimai,
naudojant iškroviklius apjungiančius
du arba tris apsaugos nuo viršįtampių
lygius. Panašiu principu nuo viršįtampių apsaugomos telekomunikacinės,
kompiuterinės sistemos ir panašios
sistemos, kurioms viršįtampiai sukelia
trikdžius ir taip jas sugadina.

Potencialų išlyginimas
Labai svarbu pastatuose apjungti visus įžeminimus į bendrą potencialų
išlyginimo šyną. Tokiu būdu prijungiami vamzdynai (išskyrus dujų, kurie
apjungiami per įzoliuojantį iškroviklį),
metalinės konstrukcijos, ventiliacijos
sistemos ir t.t. Pastatuose, kur yra ryšių įranga, rentgeno aparatūra, sudėtinga elektroninė įranga arba kai yra
specialūs įrangos gamintojo reikalavimai, turint savo atskirą įžemiklį su

bendru įžeminimo kontūru apjungiama per specialų (potencialų išlyginimo) iškroviklį. Įžeminimo varžai
išmatuoti prie įžemiklio įrengiamos
kontrolines dėžutės.
Įžeminimo laidininkai sujungiami potencialų išlyginimo dėžutėse, laidininkų skerspjūviai parenkami pagal EĮĮT
ir galiojančius statybos techninius reglamentus ir standartus. Visi sujungimų elementai turi atitikti galiojančių
standartų reikalavimus.
Geriausiai naudoti plokščius juostinius laidininkus, o naudojant apvalius – geriau parinkti varinius daugiagyslius laidus. Įžeminimo laidininkų
skerspjūvis parenkamas pagal EĮĮT ir
standartus.

Ekranavimas
Elektromagnetinių laukų parametrus
įtakoja pastatų konstrukcijos, atstumai
iki transformatorių ir kitų elektros
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šaltinių. Vertinant elektromagnetinę
aplinką, matuojami elektromagnetiniai
laukai, tiriama įžeminimo įrenginių
būklė, apsaugos nuo žaibo sistema,
veikiančių impulsinių trikdžių parametrai, galimo elektrostatinių krūvio
susidarymas, elektros tinklo avarinių
režimų parametrų įtaka.
Pagrindiniai pastatų elektromagnetinių laukų šaltiniai, yra :
  Transformatorinės pastotės ir jų
įrenginiai, elektros generatoriai;
  Elektros perdavimo linijos, kabelinės linijos;
  Elektros įranga ir prietaisai (radijo
ryšių įranga, kompiuteriai, TV
įranga, šviestuvai);
  Elektros varikliai;
  Dideliu apkrovimu dirbančios
elektros tinklo kabelinės linijos;
  Neįžeminta, pažeista, nekokybiška, elektros tinkle dirbanti įranga;
Radijo ir ryšių perdavimo įranga: radio
lokaciniai, radijo ryšio ir kitos paskirties siųstuvai, GSM, UMTS, mobilus
ryšys, WIMAX mobilus internetas,
medicininė įranga.
Ekranavimas naudojamas norint apsaugoti žmones arba įrangą nuo žalingo
elektromagnetinio laukų poveikio ir jų
sukeliamų įrangos ir prietaisų darbo
trikdžių. Ekranavimo tikslas atskirti
elektromagnetinius laukus nuo parinktos vietos, saugomos įrangos ar
saugomų patalpų. Priklausomai nuo
techninės užduoties elektriniai statiniai laukai ekranuojami varinėmis,
metalinėmis plokštėmis, tinkleliais, ištisiniais metalo lakštais. Ekranas turi
būti patikimai įžemintas ir sujungtas
su elektrinį lauką generuojančių prietaisų korpusu. Pilnai įrengtas uždaras
metalinis ekranas slopina elektrinius
ir aukšto dažnio magnetinius laukus.
Ekranai, skirti elektromagnetinio
lauko sumažinimui bangų sklidimo
kryptimi. Slopinimo laipsnis priklauso
nuo ekrano konstrukcijos ir nuo spinduliavimo parametrų. Ekranų funkcijas atlieka pastatų metaliniai karkasai,
patalpų metaliniai karkasai, sumontuoti ekranavimo tinkleliai. Didelę įtaka
saugos efektyvumui sudaro medžiaga,
iš kurios pagamintas ekranas. Ekranai

12 pav.  Potencialų išlyginimo sistema, prijungimo vietos, izoliuojantis iškroviklis

įrenginėjami naudojant metalinius,
varinius, variuotus 0,6-1,5 mm2 storio lakštus arba metalinius, varinius
6 x 6 cm skyrelių tinklelius (tinklelių
skyrelius galima koreliuoti pagal elektromagnetinių laukų dažnį) arba įrengiant specialias grindų dangas, plokštes.
Pramoninio dažnio (50 Hz) elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų skaitinės vertės matuojamos

13 pav.  Potencialų išlyginimas, prijungimo vietos.

matuokliais, skirtais elektrinio lauko
ir magnetinio lauko stipriams matuoti. Šių prietaisų matavimo diapazonas
turi atitikti 50 Hz dažnį. Draudžiama
dirbti darbo vietoje, kurioje pramoninio dažnio (50 Hz) elektrinio lauko
stipris viršija 25 kV/m ir (ar) magnetinio lauko stipris viršija 5,1 kA/m.
Apsaugant žmones, pastatų elektros
įrangą, elektroninius įrenginius, IT
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14 pav. Elektromagnetinių
laukų šaltiniai ir ekranuota
patalpa (dešinėje)

15 pav. Neturintis ekrano ir ekranuotas 10 kV transformatorius

16 pav. Ekranavimo nuo elektromagnetinių
trikdžių išskirstymas zonomis

įrangą, mikroprocesorinę įrangą nuo
elektromagnetinių laukų, ekranavimas
projektuojamas ir įrengiamas išskirstant jį į tris zonas:
  Pirmoje zonoje prijungiamos pastato metalinės konstrukcijos, pertvaros, pamatinės konstrukcijos;
  Antroje zonoje įrengiamas visos
patalpos ekranavimas, įskaitant
sienas, lubas, grindis, kabelinius
latakus, kabelius, angas ir duris;
  Trečioje zonoje metalinėmis spintomis, korpusais ir kitomis priemonėmis ekranuojama įranga.
Visi ekranai prijungiami prie bendrų
įžeminimo kontūro magistralių arba
potencialų išlyginimo šynų. Visa įranga
patalpoje įžeminama prie potencialų
išlyginimo šynos.

17 pav.  Pavyzdys, ekranuota IT serverinės patalpa.

Patalpų ekranavimo įrengimas priklauso nuo patalpų vietos pastate. Ekranuojant atskirą patalpą, ekranuojami
visi įeinantys kabeliai (elektros, ryšių
IT), durys, langai, o ventiliacijos angos
ekranuojamos metaliniais tinkleliais.
Ekranuojamų patalpų grindys dažniausiai įrengiamos naudojant specialią dangą, kuri ir atlieka ekranavimo funkcijas.
Statybos eigoje ekranuojant dideles
patalpas dažniausiai naudojami metaliniai tinkleliai arba plokštės, panaudojamos metalinės pastato konstrukcijos - tai ekonomiškesni sprendimai,

18 pav. Silpnų srovių kabelinių linijų ekranavimas, įrangos skydo įžeminimai
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palyginus su jau įrengtų pastatų ar
patalpų ekranavimu.

Elektromagnetinis suderinamumas
Elektromagnetinis suderinamumas –
tai įrenginio geba patenkinamai veikti savo elektromagnetinėje aplinkoje, nesukeliant neleistinų elektromagnetinių trikdžių kitiems tos aplinkos
įrenginiams.
Pramonės įmonėse, medicinos įstaigose, mokslinių tyrimų centruose, ryšių

ir informacinių technologijų centruose
esanti įranga turi atitikti elektromag
netinio suderinamumo parametrus.
Tokia įranga turi turėti CE ženklinimą dėl EMC, taip pat turi būti atspari
elektromagnetiniams trikdžiams, kurie gali pabloginti ar visiškai sutrikdyti
įrangos darbą, trikdyti kitų įrenginių
darbo režimą ar parametrus. Esant
elektromagnetiniams trikdžiams, įranga turinti EMC atitikimą, turi gebėti
veikti be pablogėjimo pagal savo paskirtį ar parametrus, neturėti įtakos

kitos įrangos darbui. Taip pat EMC
atitikimą turinti įranga turi užtikrinti
saugią aplinką žmogaus darbo vietoje.
Didelę reikšmę įvairios elektroninės
įrangos kokybiškam ir nepertraukiamam darbui užtikrinti turi elektros
energijos tiekimo parametrų kokybė, įvairūs elektros tinklo trikdžiai,
elektros tiekimo įrangos skleidžiami
elektromagnetiniai laukai, darbo eigoje
atsirandantys elektrostatiniai krūviai,
radijo ryšio įrangos darbo parametrai.
Šaltiniai:
1. Apsauga nuo elektros, doc. dr. L. Buivis, Šiauliai, 2007.
2. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (nauja redakcija
Žin., 2012, Nr.18-816)
3. http://www.rrt.lt/in .rrt.lt/index.php? dex.php?
36130007
4. http://www.biotronika.lt
5. http://www. dehn.de
6. http://www.rrt.lt/lt/verslui/irenginiai/
elektromagnetinis-suderinamumas_660.html
7. http:// www.proepster.de
8. http://www.gurevich-publications.com/articles_pdf/
problems_intentional_emi1.pdf

19 pav.  Ekranavimui naudojamos grindų plokštės

9. http://www.dehn.de/pdf/blitzplaner/BBP_2007_gesamt.pdf

REGLAMENTAVIMAI
Apsaugos nuo žaibo sistemoms taikomi standartai:
LST EN 62305-1:2011 Apsauga nuo žaibo. 1 dalis. Bendrieji principai, LST EN 62305-2:2010-12 Apsauga nuo žaibo.
2 dalis. Rizikos valdymas, LST EN 62305-3:2010-12 Apsauga nuo žaibo. 3 dalis. Fizinė žala statiniams ir pavojus
gyvybei, LST EN 62305-4:2011 Apsauga nuo žaibo. 4 dalis. Elektrinės ir elektroninės sistemos statiniuose, LST EN
62561-4:2010-11 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 4 dalis. Laidų tvirtiklių reikalavimai, LST EN 625615:2011-06 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 5
dalis. Įžemiklių apžiūros gaubtų ir sandariklių reikalavimai, LST EN 62561-6:2011-06 Apsaugos nuo žaibo sistemos
komponentai. 6 dalis. Žaibo išlydžio skaitiklių reikalavimai,
IEC (Pr LST FprEN) 62561-7:2011-11 Apsaugos nuo žaibo
sistemos komponentai. 7 dalis. Įžeminimą gerinančių mišinių reikalavimai.

perjungimo ir valdymo įrenginiai. 1 dalis. Bendrosios taisyklės (IEC 60947-1:2007/A1:2010).

Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus įrenginiams nustato Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas, kuris įgyvendina 2004 m. gruodžio 15 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB. Specialiosios
direktyvos, skirtos tam tikroms gaminių grupėms – radijo
ryšio ir telekomunikacijų galiniams įrenginiams 1999/5/EB;
medicinos prietaisams 93/42/EEB; mašinoms 98/37/EEB;
matavimo instrumentams 2004/22/EB; transporto priemonėms 72/245/EEB ir 95/54/EB. Šios ES direktyvos perkeltos
į Lietuvos Respublikos teisę atitinkamais įstatymais (techniniais reglamentais). LST-EN-50491-5-3:2010 Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninėms namų bei pastatų sistemoms
(ENPS) ir pastatų automatizavimo bei valdymo sistemoms
(PAVS). 5-3 dalis. Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai, keliami pramoninėje aplinkoje naudojamoms ENPS
ir PAVS; LST-EN-60947-1:2007/A1:2011 Žemosios įtampos

Darbuotojų apsauga nuo elektromagnetinio lauko reglamentuojama vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 110:2001
„Pramoninio dažnio (50 Hz) elektromagnetinis laukas darbo vietose, Lietuvos higienos norma HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje.
parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai
10 kHz – 300 GHz radijo dažnių juostoje“

Žaibosauga įrenginėjama vadovaujantis Elektros įrenginių
įrengimo taisyklėmis, STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga
nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.“
Potencialų apjungimą nurodo Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (nauja redakcija) VIII skyrius 202 punktas,
standartai IEC 10234-1 Risk factors for buildings and personnel, equipment and structures, IEC 61364-5 Efficiently
dissipate electrical surges and faults to minimize the chantes of injury from either “step potentials” or “touch potentials”
LST EN 50310:2010 Ekvipotencialinio sujungimo ir įžeminimo naudojimas pastatuose, kuriuose yra informacinių technologijų įranga, ir kiti galiojantys dokumentai.

Apsauga nuo viršįtampių projektuojama ir įrengiama vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, standartais LST EN 62305-2:2010-12: LST HD 384.4.443 S1:
2002; LST EN 62305-4:2006; LST EN 61643-11:2003; LST
CLC/TS 61643-12:2006; LST EN 61643-21:2002; LST CLC/
TS 61643-22:2006: ir viršįtampių iškroviklių gamintojų techninėmis rekomendacijomis.
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Končio Šatūno nuotr.

Elektromobilių technologijų

aušra ar saulėlydis?
Ar praėjusį šimtmetį buvo daug pasistūmėta akumuliatorių tobulinimo procese, pritaikant juos elektromobiliams?
Dr. Stasys Bačkaitis

Elektromobilis vis drąsiau važiuoja į mūsų amžiaus
kasdienybę. Tai toks pats, kaip ir benzinu ar dizelinu
varomas automobilis, tik vietoje vidaus degimo variklio
šis varomas elektros varikliu (1 pav.). Elektromobilis
pasižymi labai mažomis eksploatacinėmis išlaidomis,
konstrukcijos paprastumu, tyliu veikimu bei aplinkos
neteršimu, bet vis dar aukšta įsigijimo kaina. Elektromobilio pasirodymas rinkoje ir visuomenės susidomėjimas juo jau seniai nėra naujiena.
New York Times (NYT) interneto svetainėje galima surasti įdomų straipsnį – „Prekyba elektriniais automobiliais

su užsieniu“, kuriame skambiais žodžiais pristatoma ši
transporto priemonė. Pasak išspausdinto straipsnio autorių elektromobiliai – „jau seniai pripažinti kaip ideali
transporto priemonė. Jie – švaresni ir tylesni nei kiti automobiliai, taip pat labiau ekonomiški“. Straipsnyje giriama
elektromobiliuose naudojama šarmo (alkalinė) baterija:
„Ji paprasta, lengva, daug efektyviau pateikianti energiją, lyginant su švino-sieros rugšties baterijomis, be to išsprendžianti visas elektra varomo transporto problemas“.
Tiesa, tai ištraukos iš straipsnio, pasirodžiusio NYT prieš
šimtą metų, tai yra 1911 m. lapkričio 9 d.
Nors būtų galima nemažai rašyti, kodėl vidaus degimo variklis vėliau greitai aplenkė ir paliko užmarštyje šią daug
žadančią elektra varomą transporto priemonę, reikia pripažinti, kad praeitame dešimtmetyje elektromobiliai vėl
atgijo naujam gyvenimui. Atrodo, kad beveik visi pasaulio automobilių gamintojai jau yra pasiryžę priimti elektra
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varomą automobilį kaip būtinybę, ne dėl to, kad tai būtų
jų pageidaujamas pasirinkimas, o dėl to, kad esamomis sąlygomis nebėra kito pasirinkimo. Tai - būtinybė mažinti
oro taršą, grėsmė dėl mažėjančių skystųjų degalų išteklių
bei sparčiai kylančios degalų kainos.

Automobilių elektrifikacija
Automobilių elektrifikacija vyksta keliais technologijų išvystymo etapais. Nepaisant daugybės patrauklių savybių,
elektra varomos transporto priemonės vis dar nėra pasiekusios tinkamą brandą visapusiškam jų panaudojimui.
Automobilių gamintojai vis dar bando surasti jiems tinkamiausią technologinį, o vartotojams priimtiniausią formatą, todėl automobilių rinkoje jau dabar matome kelias
elektrinių ir hibridinių automobilių rūšis (2 pav.).
Elektromobiliai yra varomi vien tik galingesnių elektros
akumuliatorių, kurių energetinė galia priklauso nuo automobilio gamintojo planuoto nuvažiavimo atstumo vienu
akumuliatoriaus įkroviu. Elektromobilius galima skirstyti
į vietinio arba palyginti trumpų atstumų, ilgų distancijų
bei elektromobilius su įrengtais pagalbiniais, bet riboto
galingumo elektros generatoriais, leidžiančiais važiuoti
automobiliu sulėtintu greičiu ilgesnius atstumus, net ir
pasibaigus akumuliatoriaus įkrovai.
Šiuo metu vie tik elektra varomi elektromobiliai daugiausia naudojami miesto ribose. Aukšta tokių elektomobilių
akumuliatorių kaina (apie 700 USD/kWh) bei įkrovimo
infrastruktūros nebuvimas riboja jų eksploataciją ilgesniems nuotoliams.
Hibridiniai automobiliai, turintys ir normalios galios vidaus degimo variklį, ir ribotos galios akumuliatorių leidžia išspręsti mažo nuvažiuojamo nuotolio ir aukštų akumuliatorių kainų problemas. Mieste, įveikiant nedidelius
atstumus hibridiniais automobiliais važiuojama elektriniu
režimu, o akumuliatoriui išsikrovus, pereinama į skystu
kuru maitinamą variklio režimą.

ENGLISH SUMMARY

Electric Vehicles – Their
Dawn or Sunset?
Dr. Stasys Backaitis
Electric vehicles have been around since the middle of the 19th century.
But in early 1900s, the internal combustion engine (ICE) prevailed as
the best propulsion system for cars. The battery could not match the
gasoline’s high energy content, easy handling, and inexpensive and
abundant availability. A century later, electric vehicles are reemerging
as petroleum deposits dwindle, automobile populations soar, and cities become choked with combustion pollution. Transportation strategists have concluded that pollution reduction, can be best achieved
through a path of electrification.

Varomas elektra
Bevamzdis perdavimas
Energijos generavimo įmonė
100+/- mylių nuvažiuotas atstumas
Valandos akum. įkrovai
2 USD centai mylios nuvažiavimui

Varomas benzinu
Šiltnamio dujos/tarša
Naftos perdirbimo įmonė
300+/- mylių nuvažiuotas atstumas
Minutės kuro užpylimui
12 USD centai mylios nuvažiavimui

1 pav. Elektrinio ir benzininio (dizelininio) automobilio palyginimas

Hibridiniai automobiliai dažniausiai turi pakankamo galingumo benzinu arba dizeliniu kuru maitinamą variklį,
kuris ne tik perduoda sukimosi jėgą į ratus, bet ir pakrauna kelių kilovatvalandžių (kWh) akumuliatorių.
Hibridiniai automobiliai būna trijų tipų:
  lygiagrečios konfigūracijos automobilai, kur vidaus degimo variklio (VDV) ir elektros variklio jėgos perdavimas į ratus vyksta koordinuotai, bet nepriklausomai;
  nuoseklios konfigūracijos - automobilis varomas tik
elektriniu varikliu, gaunančiu srovę, pagamintą vidaus
degimo variklio varomo generatoriaus arba iš akumuliatorių bloko;
  tarpinės konfigūracijos su lygiagretaus ir nuoseklaus
išdėstymo savybėmis.
Nors iki 2011 m. hibridiniai automobiliai buvo gaminami
su galimybe savarankiškai įkrauti akumuliatorius pasinaudojant vidaus degimo variklį, dabar jie dar patobulinti –

EV/ICE vehicle operating efficiency
Most researchers agree that electric vehicles (EVs) would reduce the total energy consumed. However, there is little agreement on the amount
of energy saved. Estimations diverge, because energy use comparisons
between battery powered EVs, hybrid electric vehicles (HEVs), and
conventional vehicles (CVs) are affected by a number of differing variables including rapidly changing technology. In general, energy losses
of propelling EVs and storing the energy in batteries are roughly 54%.
Comparable losses in CVs are about 82%. The entire energy chain for
EVs, including losses of refining and delivering motor fuel and/or generating and delivering electricity, is roughly 10%-30% more energy efficient than CVs. Comparisons between HEVs and CVs are more difficult, because of additional variables in the hybrid system.
Electrification technologies
Electric vehicles are divided into EV and HEV categories. EVs are powered by rechargeable batteries. HEVs combine battery energy with ICE
to power the wheels or to supplement the energy stores of the battery.
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a) Tik elektra
Variklis

El. variklis

b) Hibridinis – elektra ir vid.degimo variklis
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Valdiklis

Akumuliatorius

c) Akumuliatorių įkrovimas

hibridiniai automobiliai jau turi galimybę juos papildomai
įkrauti iš išorinio elektros tinklo.
Tiek elektromobiliai, tiek hibridiniai automobiliai naudoja įvairias energijos taupymo ar atkūrimo technologijas,
pvz., automatiškai sustabdoma variklio veikla stabtelėjus
prie šviesoforo, energija grąžinama elektros forma į akumuliatorių stabdymo metu, o vėliau elektros energija panaudojama hibridinio automobilio pagreitėjimui ar kitiems
automobilio parametrams pagerinti.

Akumuliatoriai automobilių varymui
Ar praėjusį šimtmetį buvo daug pasistūmėta akumuliatorių tobulinimo procese, pritaikant juos elektromobiliams?
3 pav. palyginamas teorinis energijos tankis tarp pagrindinių įkraunamų ir vienkartinių akumuliatorių. Matome

Each EV and HEV types have their own operating characteristics, and
advantages and disadvantages. An EV propulsion system converts battery energy into vehicle motion just like a CV using the ICE. Most EVs
recapture the vehicle’s stopping energy through regenerative braking.
EVs’ power trains feature simple construction, high torque; no pollution, vibrations, operating noise, and oil consumption; cleanliness, and
efficiency. The main disadvantages - limited battery storage capacity,
increased mass and cost, and extreme safety provisions. HEVs aim to
minimize emissions by reducing the size of ICE and supplementing its
performance by battery power. The HEV is powered by battery energy
alone for short travel distances and then use the ICE for driving range
requirements that exceed the energy stored in the battery. Improvements in HEV efficiency depend on the correct integration of subsystems within a control strategy that continuously monitors and balances
the energy flow during the vehicle’s propulsion. HEVs are divided into
“series” or “parallel: subtypes, defined by the way the ICE and the battery power the propulsion system. In a series hybrid, an ICE powers a
generator which charges the battery and/or supplies power to the propulsion circuit. In a parallel hybrid, either the battery and/or an ICE
deliver mechanical power directly to the drive train. In some instances
both may be used simultaneously for maximum power. The parallel hy-

Valdiklis
d) Panaudota stabdymo energija

2 pav. Elektrinio ir hibridinio
automobilio įkrovimo ir
varymo režimo schemos

technologijų šuolį nuo 1910 m. švino-sieros rūgšties akumuliatorių iki ličio-jonų akumuliatorių 2011 m. Tikimasi,
kad dabar ir artimiausioje ateityje elektromobiliams bus
dažniausiai naudojami tik ličio-jono akumuliatoriai. Palyginus su švino-sieros rūgšties akumuliatoriais, ličio-jono
akumuliatoriai išlaiko pastovią įtampą beveik viso iškrovimo laikotarpiu (4 pav.), neturi vis mažėjančios įkrovos
atminties, taip pat išlaiko daugiau kaip 3 tūkst. pilnų iškrovimo-įkrovimo ciklų.
Žurnalas Design News 1998 m. nurodė tuometinį ličiojonų automobilinio akumuliatoriaus energijos tankį –
90 Wh/kg. Jau po trylikos metų „Nissan Leaf“ ličio-jonų
automobilio akumuliatorius buvo įvertintas 140 Wh/kg,
tai yra padidėjo 55 proc. Nors tai yra gana ženkli pažanga, ji vis dėlto dar nepadaro tokio akumuliatoriaus rimtu

brid is more efficient than the series because in parallel hybrids the ICE
delivers mechanical power directly to the wheels at constant vehicle
speed rather than first converting the power into electricity. Operating efficiency is also improved by use of the battery power to accelerate
the vehicle. The first HEVs were “mild hybrids” featuring a downsized
ICE and a small rechargeable battery (1-5 kWh). Mild hybrids propel
the vehicle electrically over short distances and also supplement the
shortfall in torque of the ICE during periods of acceleration.
“Full hybrids” have downsized gasoline or diesel engines, but also
batteries large enough (12-30 kWh) to propel the vehicle in the electric mode up to 60-100 km. Some newer HEVs combine “parallel”
and “series” propulsion systems to minimize fuel consumption and
maximize driving distance on battery power. But they are more complex, higher in weight and cost. Next generation HEVs will be built as
“plug-ins” (PHEV) allowing recharging the batteries from the grid system. Wall-plug electricity is usually less expensive for equivalent propulsion than fuels.
Batteries
EVs and HEVs use rechargeable batteries for power. Batteries do not
store electrical energy the same as fuel tanks store gasoline. Batteries are
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Dėl akumuliatorių kainų ir pakankamai didelio jų svorio
dauguma elektromobilių gamintojų ieško kuo didesnio
energijos tankio ir mažesnio svorio akumuliatorių. Tačiau
per dešimtmetį mažai kas pakeitė. 1998 m. Design News
straipsnyje nurodomi šie elektromobilio nuvažiavimo atstumai vienu įkrovimu:
  Chrysler Epic mikroautobusas - 68 km
  Ford Ranger - 58 km
  GM EV1 - 90 km
  Elektrinis GM S-10 pikapas - 45 km
  Toyota RAV4 - 118 km
Šiuo metu Nissan teigia, kad jų elektromobilis „Leaf“ gali
nuvažiuoti vienu akumuliatorių įkrovimu iki 160 km, nors
tyrimai parodė, kad prie geriausių sąlygų jie nuvažiuoja tik
iki 110 km. Panašius nuotolius nuvažiuoja ir Mitsubishi bei
Ford Focus gaminami elektromobiliai. Kitų rinkoje pardavinėjamų elektromobilių nuvažiuojamo atstumo vidurkis
essentially self-contained electrochemical reactors. Their transformed
chemical by-products during discharge are reconstituted into original
state when recharging. Unlike fuel, the battery’s power steadily declines
during discharge. Oil based fuels contain roughly 80 times more energy than an equal mass of the best available rechargeable lithium-ion
battery. Developing a battery matching the specific energy content of
gasoline has been unsuccessful so far.
Infrastructure Development
Electrification success will be determined by the availability of electrical infrastructure for charging the EV batteries. Without reserves or
phased plugging into the network to charge batteries, current utility
infrastructures could fail due to overload. Incentives will be needed
to build infrastructures to modernize the electrical grid for real-time
monitoring and dynamic control for EV charging . For the EV to succeed, the infrastructure must accommodate electrical charging stations,
similar to gasoline service stations. Charging of EVs are planned at three
power levels: Level 1 using 110 volts. Charging time (CT) 8 hrs. Level
2 uses 240 volts, CT: 3-4 hours; Level 3 - 480 volts, CT- 30 minutes.
Inductive power transfer (IPT) would allow the EV to be driven to a
power outlet containing a magnetic resonance pad. Power would be

300
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(Šaltinis - Battery University)

Wh/kg

benzino konkurentu, nes pastarojo energijos tankis yra
apie 80 kartų didesnis. Be to, benziną galima įpilti į automobilio baką per kelias minutes, o akumuliatorių galima
įkrauti tik per 4-6 valandas. Nors 1998 m. straipsnyje buvo
kalbama apie užsibrėžtą tikslą - per dešimtmetį pasiekti
akumuliatorių 100 USD/kWhE kainą, šiandien ji vis dar
balansuoja tarp 700 ir 1000 USD/kWhE. Dabartiniai elektromobiliai, g alintys nuvažiuoti nuo 50 iki 100 km atstumą, yra varomi 20 - 40 kWhE akumuliatorių, kurie šiuo
metu sveria nuo 200 kg iki 400 kg. Jų apsauginiai šarvai,
turintys apsaugoti akumuliatorius nuo pažeidimų avarijos
ar įvairių aplinkos faktorių bei aušinimo įranga prideda
dar apie 50 proc. akumuliatorių mazgo svorio. Pridėjus ir
pačių elektros variklių nemažą svorį, visa elektrinė varomosios sistemos dalis gerokai viršija palyginamos galios
vidaus degimo variklio svorį.
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3 pav. Palyginamasis baterijų energijos tankis

yra tarp 50 ir 90 km. Tik specialios gamybos T
 esla Liuks
elektromobilis gali sukarti 300 - 400 km atstumą su nepaprasto dydžio (53 kWh) ir labai brangiais akumuliatoriais
(36 tūkst. USD). Lengvi krovininiai elektromobiliai, kurie
gaminami važiuoti lėtesniu greičiu, gali per dieną nuvažiuoti 40 - 60 km. Šie rezultatai rodo, kad per 13 metų žymiai
padidėjusi akumuliatorių talpa iš tikrųjų mažai pagerino
nuvažiuojamo atstumo galimybes. Yra ir dar viena svarbi
aplinkybė - akumuliatorių krūvio talpos matavimo netikrumas. Pagal dabar galiojančius elektromobilio standartus, akumuliatorius laikomas iškrautu, kai pasiekia maždaug 80 proc. iškrovimo lygį, nes diapazone, kuris yra
mažiau kaip 20 proc. jo talpos, akumuliatoriaus galia yra
labai nepastovi ir todėl netinka tolimesniam patikimam
automobilio važiavimui (4 pav.). Atvirkščiai, pasiekus 80
proc. įkrovimo lygį, tolimesnė įkrova sustabdoma, nes gali
įvykti staigus perkrovimas, ko pasėkoje akumuliatoriai gali
būti sugadinti, ar net užsidegti. Dėl šių priežasčių efektyvia, patikima ir tikra akumuliatoriaus talpa yra laikoma
60 proc. nuo jo gamintojo skelbiamos talpos.

transmitted to a receiver pad in the EV at charging times comparable
to the plug-in system. A more complex charging method is a dynamic
power transfer technology. EVs fitted with a receiver pad and controller would continuously draw power from transmitters buried under the
road surface. Transmitted energy would charge the battery and feed
the EV propulsion system. The obstacle for dynamic inductive charging is a very costly and time-consuming installation beneath millions
of kilometers of roadways.
Conclusions
The next decade will be an interesting, but confusing era. Automobile buyers will have a myriad of vehicle types to choose from those
powered by fuels, natural gas, electricity, and hybrids. Each will offer
advantages and limitations. Because of uncertainties, wide acceptance
of EVs is questionable. Their use limitations may be challenged by new
ICE and diesel developments offering lower cost, efficiency and emissions and no driving distance limitations. EVs will also face stiff competition from natural gas power plants. Investors, seeing better profits
from these new developments, may curtail further electrification developments. Without effective infrastructure and efficient and less costly
batteries, renaissance of the EV may be facing again a repeated sunset.
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Elektromobilis
Geros elektromobilio eksploatacinės savybės (nuo 3 iki 6
kartų mažesnės išlaidos lyginant su benzininiais ir dyzeliniais automobiliais), švaresnė priežiūra (nereikia benzino
važiavimui ir mažiau alyvos tepimui), dirbantis be triukšmo, be variklio virpesių, lengvai ir iš karto užsivedantis –
tikrai labai patrauklios savybės automobiliui. Tačiau maži
nuvažiavimo atstumai viena įkrova ir aukštos tokių automobilių kainos stabdo jų plitimą. Visame pasaulyje elektromobilių parkas 2011 m. pabaigoje siekė tik apie apie
100 tūkst. vienetų.

Dėl akumuliatorių
kainų ir jų didelio svorio
dauguma elektromobilių
gamintojų ieško kuo
didesnio energijos
tankio ir mažesnio
svorio akumuliatorių.
Dauguma dabar gaminamų elektromobilių, bandant išlaikyti vartotojams prieinamas kainas, yra palyginus nedideli,
su ribotos galios akumuliatoriais, leidžiančiais nuvažiuoti
50 -100 km atstumą vienu akumuliatorių įkrovimu. Taigi
nuvažiuojamas atstumas daug priklauso nuo automobilio
svorio ir jo vartojimo sąlygų, pvz., nuo važiavimo greičio,
kalvotumo, aplinkos temperatūros, žibintų naudojimo,
langų valymo, automobilio salono šildymo ir pan. Dėl šių
faktorių dauguma elektromobilių eksploatuojami šiltesnėse
geografinėse platumose, nes šaltų kraštų klimato ypatybės
iš esmės mažina akumuliatorių efektyvumą.
Dažnai elektromobilių gamintojai bando pagerinti automobilių parametrus, pvz., verčiant stabdymo kinetinę
energiją elektros energija ir ją talpinant ultrakondensato-

riuose, o esant poreikiui naudoti ultrakondensatorius automobilio startavimui, pagreitėjimui, taip pat automatiškai
stabdant elektros variklio veikimą belaukiant šviesoforo
signalų pasikeitimo.
Nors automobilių gamintojai koncentruojasi į mažų automobilių gamybą, daugelis potencialių elektromobilių
mėgėjų neišgali jų nusipirkti dėl pakankamai jų aukštų
kainų. Net ir tie, kurie gali įsigyti brangesnį automobilį,
turi didelių abejonių dėl elektromobilio ribotumo ilgesnėms kelionėms. Bill Reinert, Toyota pažangių transporto
technologijų skyriaus vedėjas, galbūt tiksliausiai išreiškė
vartotojų mąstymą elektromobilių pasirinkimo klausimu:
„Net jeigu elektromobilis atitiktų 90 proc. mano poreikių,
aš tikriausiai jo nepirkčiau, nes likusiems 10 proc. poreikių jis man būtų netinkamas naudoti.“
Nors JAV rinkoje pagal elektromobilių pardavimų skaičių konkurencija didėja, tačiau iki šiol nepasiekta didelių
skaičių. Nissan tikėjosi 2011 m. parduoti apie 20 tūkst.
„Leaf “ elektromobilių, o realiai šis skaičius viršijo vos
9 tūkst. vienetų ir tai sudaro didesnę dalį visų JAV parduotų elektromobilių. Pike tyrimų organizacija prognozuoja,
kad 2012 m. bendras JAV elektroautomobilių pardavimas
neviršys 30 tūkst. vienetų ir dėl šio skaičiaus varžysis net
pusė tuzino elektromobilių gamintojų.
Kadangi visi nauji elektromobiliai yra apriboti nuvažiavimo atstumu, vienas iš svarbių konkurencinių elektromobilių elementų yra išsikrovusių akumuliatorių įkrovimo
greitis. Pvz., Ford atstovai giriasi, kad „Focus Electric“
yra pirmas elektromobilis, turintis greito įkrovimo technologiją. Pagal juos, „Focus Electric“ gali būti pakrautas per tris-keturias valandas, beveik du kartus greičiau
nei Nissan „Leaf“. Tokį skirtumą padaro „Focus Electric“
6,7 kW įkroviklis, lyginant su 3,3 kW „Leaf“ įkrovikliu.
Be abejo, greitesnė akumuliatorių įkrovimo savybė didina elektromobilių patrauklumą.

Hibridiniai automobiliai
Dėl akumuliatorių brangumo ir ilgai trunkančio įkrovimo,
o ir eksploatacinės patirties stokos, automobilių gamintojai vis dar rezervuotai žiūri į vien tik elektra varomus
automobilius. Todėl dauguma gamintojų praktiškesnius
ir daugumai vairuotojų priimtinesnius sprendimus mato
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Nors iki šiol beveik visų hibridinių automobilių akumuliatoriai buvo įkraunami paties automobilio vidaus degimo
variklio, naujausiuose modeliuose akumuliatorius jau galima įkrauti ir tiesiai iš elektros tinklo. Tai žymiai padidina
hibridinių automobilių ekonomiškumą, nes akumuliatorių įkrovimui iš viso nereikia naudoti skysto kuro. Galimybė nuvažiuoti neribotus atstumus be ilgokų prastovų
įkraunant baterijas, greitas bako užpildymas skystu kuru,
eksploatacinis pastovumas keičiantis klimato ir metų sezono sąlygoms, neribotas naktinio apšvietimo, šilumos
ir komunikacijos priemonių naudojimas yra tokio automobilio privalumai. Tokią išvadą pateikė 2011 m. rugsėjį
Carnege Mellon Universiteto paskelbta studija. Joje teigiama, kad hibridinis automobilis su mažesnėmis akumuliatorių baterijomis ir nepriklausomo įkrovimo galimybe yra
naudingesnė ir praktiškesnė transporto priemonė palyginus su elektromobiliu su didelės talpos akumuliatoriais ir
nemažais naudojimosi apribojimais.

Elektros infrastrūktura
Nors transporto priemonių elektrifikacija išlieka viena iš
svarbiausių užduočių automobilių pramonei, keli veiksniai
gali nulemti, kokią sėkmę elektromobiliai turės ateityje.
Visa tai labai priklausys nuo veiksmingos, lengvai prieinamos, greito akumuliatorių įkrovimo infrastruktūros
sukūrimo, kurios statyba pareikalaus didelių investicijų.
Tačiau tai – būtinas žingsnis. Kad elektros panaudojimas
transportui būtų sėkmingas, tinkama infrastruktūra turi
būti pagrįsta patogiai išdėstytais elektros įkrovimo taškais
prie atskirų pastatų bei megavatinėmis įkrovimo ar akumuliatorių pakeitimo stotimis, panašiomis į dabartines
benzino, dizelino ar dujų degalines.
Akumuliatorių įkrovimas gali būti atliekamas elektromobilius ar hibridinius automobilius jungiant į elektros tinklo
lizdą kabeliu (5 pav.) arba indukciniu būdu, privažiavus ir
sustojus prie indukcinio energijos persiuntimo taško, jei-

5 pav. Elektromobilio ar hibridinio automobilio akumuliatoriaus įkrovimas

gu automobilis turi tinkamą indukcinį priėmėją (6 pav.).
Ateityje numatomas dinamiškasis bevielis elektros energijos perdavimas bevažiuojančiam elektromobiliui iš kelyje įmontuotų indukcinių siųstuvų tinklo. Įdiegus tokią
sistemą, elektros baterija būtų reikalinga tiktai keliuose,
neturinčiuose indukcinių energijos siųstuvų. Nors keliuose įmontuota indukcinė energijos perdavimo sistema
būtų ideali elektromobiliams, vis dėlto jos igyvendinimui
reikėtų milžiniškų lėšų.
Nepriekaištingam įkrovimo sistemų veikimo užtikrinimui
reikia modernizuoti elektros tinklą taip, kad jis sugebėtų
pateikti elektros energiją bet kuriuo atveju, pvz., net atsiradus staigiam elektros tinklų apkrovimo padidėjimui. Tai
pareikalaus dinamiškos elektros energijos sistemų stebėsenos realiu laiku. Kita vertus, elektromobiliai ir prijungiami
įkrovimui hibridiniai automobiliai gali būti panaudojami
kaip papildoma trumpalaikė elektros energijos sandėliavimo sistema, pagal poreikį sugebanti net grąžinti elektros
energiją į tinklą (7 pav.) jei jame atsiranda trūkumas, taip
pat išlyginti elektros energijos vartojimo „pikus“. Jeigu būtų
sukurta tinkama tinklo infrastruktūra su pakankamu automoblių su įkrovimo/iškrovimo galimybėmis kiekiu, kai
kuriais atvejais galima būtų spręsti – ar naudoti šią elektromobilių sukurtą laikiną energijos kaupimo sistemą, ar
įvedinėti naujus elektros energijos generavimo šaltinius.

Šaltinis: CNET news

Beveik visi hibridiniai automobiliai pirmus 20-30 km važiuoja akumuliatoriaus teikiama elektra, o po to – vidaus
degimo variklio varomais ratais. Akumuliatoriaus energija dažniausiai panaudojama automobilio įsibėgėjimui
po sustojimo prie šviesoforo, keičiant važiavimo greitį,
paleidžiant vidaus degimo variklį ir pan. Bet kokia perteklinė vidaus degimo variklio gaminama energija yra
paverčiama į elektrą įkraunant ją į automobilyje esančius
akumuliatorius. Hibridiniai elektromobiliai akumuliatoriai dažnai yra daug mažesni lyginant su elektromobiliais.
Išskyrus Chevrolet „VOLT“, jų talpa dažniausiai yra tarp
1 ir 4 kWhE, priklausomai nuo automobilio dydžio ir gamintojo planuoto nuvažiavimo elektra atstumo. Mažesnis nei elektromobilio akumuliatorius ženkliai sumažina
hibridinio automobilio gamybos kainą, o optimizuojant
vidaus degimo variklio ir elektros variklio sąveiką, bandoma priartėti prie elektromobilio kuro sunaudojimo ir
oro taršos lygio parametrų.

Šaltinis: FlikrYahoo

hibridiniuose automobiliuose. Jų parkas šiuo metu pasaulyje jau siekia apie 6 mln. vienetų, o JAV - netoli 2 mln.
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6 pav. Elektromobilio ar hibridinio automobilio
akumuliatoriaus įkrovimas indukciniu metodu

Energijos erdvė 2012-1 (12)

Šaltinis: BerkleyNational Lab
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buvo nustatyta, kad sutrikus akumuliatorių aušinimo sistemai, įkrautų akumuliatorių skleidžiama šiluma pakilo iki
intensyvaus įsiliepsnojimo lygio. Prie užsidegusių standžiai
pritvirtintų ir hermetiškai uždarų ličio-jonų akumuliatorių
yra labai sunku prieiti ir juos užgesinti dėl ličio nepaprastai
intensyvaus jungimosi su deguoniu. Todėl elektromobilių
bei hibridinių automobilių su ličio-jono a kumuliatoriais
transportavimas uždaruose laivuose kelia riziką jų transportuotojams.

Diskusija
Gamyba,
generavimas

Įkrovos stotis

Automobiliai
Ryšiai
Energijos sriautas

7 pav. Elektromobilio ar hibridinio automobilio
įkrovimo / iškrovimo sąveika su elektros tinklu

Sauga
Aukštos įtampos elektromobilių ir hibridinių automobilių akumuliatoriai turi būti įkomponuoti į stiprų apvalkalą
(8 pav.), kad net didelės avarijos atveju jie išliktų nepaliesti ar nesubyrėtų aukštų inercinių jėgų poveikyje. Taip
pat nepaprastas dėmesys yra kreipiamas į vartojimo saugą,
pvz., įjungiant automobilį į elektros tinklą įkrovimui būtina
užtikrinti akumuliatorių aušinimą, struktūrinį stabilumą
keliuose patiriamų virpesių ir kratymų (angl. road shock)
atvejais, taip pat išvengiant automobilio užsidegimo avarijos atveju. Ypatingas dėmėsys yra skiriamas į saugų akumuliatorių ir kabelių išdėstymą pačiame automobilyje bei
žmonių apsaugą nuo aukštos įtampos elektros energijos
poveikio avariją patyrusiame automobilyje.

Šaltinis: AEO3/04/11

Didelė nežinia yra susijusi su aukštos įtampos elektros
energija, kai į didelius energetinius blokus sujungiami
akumuliatoriai, kurie gali būti pažeidžiami, pakliuvus automobiliui į avariją. Tokiais atvejais gali iškilti elektrinės
saugos bei nuodingų dujų atsiradimo problemos ne tik
žmonėms esantiems automobilyje, bet taip pat ir gelbėtojams, pvz., bepjaunant sumaitotą automobilio struktūrą
galima apnuoginti ir liesti aukštos įtampos laidus. 2011 m.
keli Chevrolet „VOLT“ automobiliai savaime užsidegė net
po trijų savaičių, kai buvo įvykusios avarijos. Po tyrimų

8 pav. Hibridinių automobilių akumuliatorių išdėstymas
šarvuotame apvalkale tarp galinių ratų ir po sėdyne

Nors elektromobilių ir hibridinių automobilių plėtra šiuo
metu sparčiai auga, jų ateitis dėl didelių akumuliatorių
kainų ir jų energijos tankio ribotumo vis dar išlieka neaiški. Automobilių gamintojai ypatingai dideles viltis deda į
hibridinių automobilių ateitį, nors nepamiršta ir elektromobilių, kurie, ištobulėjus akumuliatorių technologijoms
ar besivystant indukcinio energijos perdavimo automobiliams technologijoms, taip pat gali išpopuliarėti. „Pastarasis technologijų vystymasis būtų idealus, bet vargu ar
pasiekiamas dėl labai didelių investicijų“, – rašoma Washington Post (angl. Automakers still see electricity as their
future, liet. Automobilių gamintojai vis dar mato elektrą
savo ateityje, Washington Post, 2012 m. sausio 10 d.)
Palyginus greitas akumuliatorių įkrovimas stacionariuose
punktuose atrodo bus tas tarpinis žingsnis, galintis tenkinti
vartotojų poreikius. Tačiau elektromobilių populiarumui
užtikriti būtina, kad tokio automobilio vairuotojas galėtų
be sustojimo važiuoti maždaug 6-8 val. arba nuvažiuoti
600 - 800 km atstumą. Nuvažiavus tokį atstumą, dauguma
vairuotojų sustoja ilgesniam poilsiui, kurio metu automobilio akumuliatorius gali būti įkrautas aukšto galingumo
aptarnavimo stotyse. Tačiau visa tam reikalingas lengvas,
nebrangus ir didelio elektrinio tūrio akumuliatorius, kurio
naujausios technologijos vis dar negali pateikti.
2011 m. buvo priimtas dar vienas elektromobilių gamintojams gana nepalankus teisinis aktas. Naftos ištekliams mažėjant, jų kainai nuolat kylant, oro taršos ir gamtos atšilimo
gresmei didėjant, JAV prezidento B. Obamos administracijos ir 13 pasaulio automobilių gamintojų susitarimu iki
2025 m. visi gaminami automobiliai turės užtikrinti bent
22-23 km nuvažiavimo atstumą vienu litru benzino ar jo
energetinę vertę atitinkančiu kuru (plačiau: CAFE taisyklės). Pažeidus CAFE nustatytą ribą, automobilių gamintojas turės mokėti už atstumą, viršijantį kiekvieną dešimtadalį mylios po 5,50 JAV dolerių kiekvienam pagamintam
automobiliui. Šiuo metu dar nėra aišku, kaip transporto
priemonių gamintojai bandys pasiekti šio susitarimo tikslus.
Nors beveik visi elektromobiliai šį reikalavimą atitinka jau
šiandien, abejojama, ar visuomenė juos pirks dėl anksčiau
šiame straipsnyje išvardintų vartojimo ribotumų. Dauguma automobilizacijos technologų mano, kad pasiekti šį
tikslą yra bent dvi galimybės, tai – hibridinių automobilių
optimizavimas arba vidaus degimo variklių technologijų
ištobulinimas, sumažinant kuro sąnaudas bent 50 proc.
ir išmetamo CO2 kiekį iki 100 g kiekvienam kg sudeginto
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Nors daugumos benzininių ir dizelinių variklių tobulinimai vyksta naudojant skystus degalus, sparčiai didėjant degiųjų duju ištekliams, yra pagrindas teigti, kad dujos taps
svarbiu faktoriumi tolimesniame automobilių tobulinime.
Vis dėlto, visais atvejais daugumai automobiliu gamintojų
per 15 metų įvykdyti CAFE reikalavimus yra pakankamai
sunkus uždavinys.
Pats naujausias pasiekimas transporto srityje buvo paviešintas Kinijoje 2012 m. sausio mėnesį. Pagal pateiktą
informaciją, vienvietis keturatis automobilis su vieno cilindro vidaus degimo varikliu 100 km atstumą gali įveikti sunaudodamas 1 litrą benzino (9 pav.). VW gamintojas
sako, jog šio iš pluoštinių medžiagų pagaminto automobilio greitis sieks 100 km/val, o su 6 litrais benzino galės
nuvažiuoti apie 650 km. Toks automobilis kainuos apie
600 USD, jo gamybos pradžia Kinijos rinkai numatoma
jau kitais metais.

Apibendrinimai
Automobilių gamintojams šis ir ateinantis dešimtmetis
bus gana įtemptas, o automobilių pirkėjams - pakankamai

Šaltinis: VW agentura

kuro. Kai kurie hibridiniai automobiliai jau dabar yra labai arti CAFE taisyklėse įvardintos kuro ribos ir be abejo nesunkiai ją pasieks ir net viršys iki 2025 metų. Kita
alternatyva - benzininių ir dizelinių variklių ištobulinimas CAFE užduotų ribų pasiekimui. Apžvelgus žurnalų
SAE (liet. Tarptautinė Automobilių inžinierių sąjunga) ir
Government Technologies (liet. Vyriausybės technologijos)
2011 m. publikacijas, kai kurie gamintojai, pvz., VW, Audi,
BMW, Honda, GM, Chrysler ir kt. jau dabar eksperimentiniuose modeliuose yra tuos lygius pasiekę. Neatmetama
galimybė, kad į šiuos tyrimus įsijungs ir pakankamai suinteresuoti asmenys – naftos magnatai.
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9 pav. Kinijoje numatomas gaminti vienvietis keturatis automobilis

painus. Vartotojai galės rinktis automobilius su įprastais
vidaus degimo varikliais, elektra, dujomis bei įvairiomis
kitokiomis jėgą gaminančiomis priemonėmis varomus
automobilius. Kiekviena iš šių rūšių turės tam tikrų pranašumų ir trūkumų, o kartu ir įvairių apribojimų. Išplėstinės vidaus degimo variklių technologijos turi potencialą ateinančiame dešimtmetyje sumažinti kuro sąnaudas
50 proc. ir sumažinti išmetamo CO2 kiekį iki 100 g kiekvienam panaudoto kuro kg. Kita vertus, elektromobiliu
nuvažiuoto atstumo ribotumas, degiųjų (pvz., skalūninių)
dujų išteklių gausėjimas, elektromobilių aptarnavimo infrastruktūros stoka ir žymiai aukštesnės elektromobilių
kainos gali būti pakankamas akstinas nuspręsti tolimesnį
automobilių technologijų išvystymą tęsti vidaus degimo
variklių tobulinimo linkme. Atsižvelgiant į naująsias CAFE
taisykles, automobilių pramonės dėmesys bei ekonominė
nauda, o gal ir naftos išgavėjų įtaka gali vėl stabdyti automobilių elektrifikavimą, kaip kad atsitiko su elektromobilio vystymo viltimis, atsiradusiomis prieš šimtą metų.
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Elektrinio apšvietimo

efektyvumas

Dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas

Elektros energijos lietuviai suvartoja gerokai mažiau, negu
norvegai, švedai ar šveicarai. Todėl gyvenimo kokybei gerinti, gamybai tobulinti ir elektros energijos vartojimo didinti vis naujose srityse yra visos galimybės. Elektros vartojimas nėra atsiejamas nuo energijos vartojimo efektyvumo.
Suvartota energija turi virsti naujais gaminiais, gyvenimo
komfortu ar būtinomis paslaugomis taip, kad būtų pasiekta kuo didesnė tiek asmeninė, tiek visuomeninė nauda.

Energijos taupymas ir suvartotos energijos efektyvumo
didinimas – strateginis Europos Sąjungos tikslas
Visos Europos mastu tiek elektros, tiek šilumos energijos
taupymas prasidėjo dar nuo pirmosios naftos krizės laikų. Tiesa, yra ir energijos taupymo ribos. Jei žmogui reikia pasiekti darbą – jis važiuos, jei vakare reikia šviesos,
jis uždegs elektros lemputę, todėl energijos taupymas ir
efektyvumo didinimas yra to paties medalio pusės.
Lietuvoje energijos taupymu ir vartojimo efektyvinimu
susidomėta palyginus neseniai. Europos Sąjunga užsibrėžė, kad ją sudarančios šalys iki 2020 m. sumažintų arba
sutaupytų visokios pirminės energijos sąnaudas 20 proc.
Taupymas vyksta visomis įmanomomis kryptimis. Štai
2011 m. efektyvaus energijos vartojimo plane (Europos
Komisijos 109 komunikatas, 2011-3-8, Briuselis), nurodytos šios energijos taupymo kryptys:
a) energijos taupymas įvairiausios paskirties pastatuose,
tai - svarbiausia kryptis;
b) energijos taupymas transporte;

c) taupymas gamyboje, gerinant įrenginius ir valdymą;
d) taupymas energijos gamybos ir energetinių žaliavų gavybos srityje.
Lietuvoje eksploatuojami tik keli procentai naujos statybos
ar pagal galiojančius šiluminės varžos normatyvus renovuotų šiltų namų. Šiluminiu požiūriu dominuoja „kiauri“
namai, todėl pirmoji „a“ taupymo kryptis Lietuvai yra ypač
aktuali. Energijos taupymas transporte ir gamyboje įmanomas tik gerinant įrenginius ir pačias susisiekimo priemones. Ypač daug vilčių dedama į elektromobilius. Prie
energijos taupymo priemonių priskiriama elektros energijos gamyba ant pastatų stogų įrengiamose saulės elektrinėse, taip pat karšto vandens paruošimas saulės kolektoriuose („d“ kryptis) yra daugelio pastatų rekonstrukcijos užsienyje projektų dalis. Norėtųsi, kad ir Lietuvoje tai
taptų įprastinė praktika.
Europos Komisija skatina Europos šalyse, tame tarpe ir
Lietuvoje, esamus pastatus renovuoti taip, kad jie po kiekvieno atnaujinimo atsidurtų tarp geriausių pagal energijos
sąnaudas pastatų. Paskelbta ir įteisinta pastatų energetinio
efektyvumo direktyva 2010/31/EB. Vis dėlto vis dažniau
pasigirsta nuomonių, kad užsibrėžto tikslo - iki 2020 m.
sutaupyti 20 proc. pirminės energijos - nepavyks, jei nebus imtasi skubaus padėties gerinimo.
Šiame rašinyje nagrinėsime tik elektros energijos taupymo
ir vartojimo efektyvumo didinimo galimybes pastatuose.
Tikslių duomenų, kaip pasiskirsto elektros energijos vartojimas pastatuose nėra. Didelio tikslumo čia ir negali
būti, nes skiriasi pastatuose įsikūrusių įstaigų ar gyventojų darbo ir gyvenimo būdai. Renovuotame pastate mažėja
patalpų šildymui vartojamos elektros kiekis, tačiau didėja
oro vėdinimui ir kondicionavimui skirtoji dalis. Apytikrės
vartojimo dalys įstaigų ir gyvenamuosiuose pastatuose pateiktos 1 pav. Matome, kad daugiausia elektros suvartojama
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1 pav. Apytikrės elektros energijos
vartojimo pastatuose dalys

naudojantis įvairiais prietaisais. Elektrinio apšvietimo dalis dominuoja įvairiuose viešos paskirties pastatuose, o
gyvenamajame sektoriuje apšvietimo dalis yra mažesnė.
Lietuvoje sukurta ir įteisinta šiuolaikinio elektrinio apšvietimo įrengimo įstatyminė bazė. Nuo 2000 m. birželio 15 d. galioja Lietuvos higienos norma „Natūralus ir
dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“[1]. Projektuotojų
darbą lengvina 2011 m. atnaujintos elektrinio apšvietimo
įrengimo taisyklės [2].
Tačiau praktiniai darbai renovuojant įvairios paskirties
pastatus taip, kad būtų taupoma elektros energija, dar
yra nepakankami. Nagrinėjant Valstybinio audito ataskaitą [3], skirtą energijos vartojimo efektyvumo didinimo
2006-2010 metų programos įgyvendinimo tyrimui, matome, kad elektros energijos taupymas nėra išskirtas atskirai nuo šilumos energijos taupymo, nors taupymo prie-

ENGLISH SUMMARY

Effectiveness of
Electrical Lighting
Dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas
Lithuanians tend to consume significantly less electricity than Norwegians, Swedes or the Swiss. Therefore, in order to improve the quality
of life, develop manufacturing, and increase energy consumption many
possibilities exist for enhancing consumption of electricity in new sectors such as electric cars. Electricity consumption is integral part of
the efficient energy use. Consumed energy has to be turned into new
products, comfort of living or essential services so that both personal
and public wellbeing would be achieved.
The outset of electricity as well as heat energy saving can be traced
back to the times of the first oil crisis. However, energy saving limits
exist. If a person has to reach his job – he is going to use transportation, if he needs a light in the evening – he is going to turn a light bulb
on, therefore energy saving and efficiency enhancement are two sides
of the same medal.
The interest in energy saving and enhancement of consumption effi-

monės ir racionalaus naudojimo galimybės šiose srityse iš
esmės skiriasi. Vienintelė ataskaitos pastraipa, kuri skirta
tik elektrai, yra konstatavimas, kad šalyje įdiegtas buityje
ir visuomeninės paskirties pastatuose naudojamų elektros
prietaisų energetinio efektyvumo ženklinimas (2 pav.) bei
priimti atitinkami reglamentai [4].
Lietuvoje negalima pardavinėti buitinių prietaisų be energetinį efektyvumą nurodančių etikečių. Didžiausią elektros
energijos dalį pastatuose suvartoja elektrinis apšvietimas,
antroje vietoje - pastato technologinių sistemų elektros
varikliai ir pagalbiniai elektriniai kaitintuvai, vertikalusis
transportas (liftai, eskalatoriai). Įvairūs signaliniai užrašai
bei nuorodos yra trečioje vietoje. Kokią suvartojimo dalį
sudaro kiti, trumpai veikiantys elektros imtuvai, sunku pasakyti. Kadangi darbo vietose dažniausiai visą darbo dieną
būna įjungti kompiuteriai, kartu išauga ir ši technologinių sąnaudų dalis. Laimei, šie prietaisai turi „snaudimo“
ciency in Lithuania has appeared fairly recently. The European Union
has set the target for its member states of achieving a 20 % reduction in
various inputs of primary energy by 2020. Savings are taking place in all
possible directions. 109 Communication from the European Commission (08-03-2001, Brussels) defines transport, buildings, manufacturing
and technology as four main areas of energy saving.
Only a few percent of newly built or according to effective thermal resistance normative renovated houses are exploited. From the thermal
point of view heat-leaking buildings are dominant, therefore the first
saving area buildings, is especially topical to Lithuania. Energy saving
in transport and manufacturing is possible only by improving the very
mechanisms and means of transportation. Especially many hopes are
pinned on electric cars. Electrical power production by rooftop solar
thermal collectors is classified as one of energy saving means, as well
as solar water heating systems is a part of many reconstruction projects in foreign countries. It is believed that in Lithuania it would become a usual practice.
The European Commission promotes such building renovations in
European countries, including and Lithuania, so that renovated buildings would appear among the best buildings according to the energy
consumption. 2010/31/EC Directive on the Energy Performance of
Buildings was introduced and implemented. However, an opinion is
expressed more and more often that the set aim – to save 20 percent
of primal energy until 2020 will not be met, if no immediate measures
are taken to improve current situation.
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skiriamas šilumos taupymui. Iš visų esančių sąraše 131
pastatų, elektros tinklo renovacija buvo numatyta vykdyti tik 7 viešosios paskirties pastatuose ir 14 mokyklų pastatuose. Tačiau net ir šie užsibrėžti tikslai yra ženklūs. Po
rekonstrukcijų paraiškose buvo numatyta sutaupyti įspūdingus elektros energijos kiekius. Vidutinis taupymas rekonstruojant elektros tinklą siektų 25–38 proc. įprastai
vartojamo elektros energijos kiekio, o daugiausia buvo
planuojama sutaupyti Kauno M. Mažvydo vidurinės mokyklos pastate. Paraiškos siektinas rezultatas – įgyvendinus planuojamas priemones sutaupyti 376 MWh šilumos
energijos per metus (46 proc.) ir 42000 kWh elektros energijos per metus (38 proc.). Perskaičiavus į pinigus šilumos
sutaupymas mokykloje siektų 93,4 tūkst. Lt, elektros –
18,9 tūkst. Lt per metus.
2 pav. Elektros lempučių energetinio efektyvumo ženklinimo pavyzdžiai, kairėje
40 W kaitrinės lemputės, dešinėje – 8 W dujošvytės (liuminiscencines) lemputės
efektyvumo etiketės

f unkciją, kada kurį laiką nenaudotas įtaisas pats peršoka į
sumažinto elektros naudojimo režimą. Todėl elektros tiekimo projektuose šios elektros sąnaudos neoptimizuojamos.
Apibendrinus galima pasakyti, kad Lietuvoje veikia pakankama įstatyminė bazė, rinkoje pateikiami tik efektyviai
elektros energiją vartojantys prietaisai ir elektros lemputės. Belieka visuose renovuojamuose pastatuose numatyti
elektros instaliacijos ir naudojamų prietaisų bei elektrinio
apšvietimo atnaujinimą.

Išlaidos už elektrą – reikšminga
išlaidų už energiją dalis
Projektuotojai, ruošdami rekonstrukcijos projektus atlieka
pastatų energijos sąnaudų auditą. Pavyzdžiui, projektuotojai atliko Lietuvos žemės ūkio (dabar Aleksandro Stulginskio) universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato
energetinį auditą už 2008 metus [5]. Energijos sąnaudos
pateiktos 3 pav.
Dabartiniai tarifai šiais sumas pakoreguotų. Dabartinis
elektros tarifas 0,45 Lt/kWh duotų 12,26 tūkst. Lt, o Kauno
šilumos tinklų tarifas 248,3 Lt/MWh duotų 29,14 tūkst. Lt
metines išlaidas. Sumos pasikeitė, bet bendra tendencija
išliko – metinės išlaidos už elektros energiją siekia beveik
pusę išlaidų už šilumą nerenovuotame pastate. Todėl elektros
energijos taupymui ir efektyviam naudojimui reikia skirti
bent pusę to dėmesio ir lėšų, kaip ir šilumos taupymui.
Buvo išanalizuotas Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-328 patvirtintų siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų
sąrašas [6]. Rengiant projektus pagrindinis dėmesys buvo
Elektros energija, kWh

Galiojęs tarifas Lt/kWh

27 250

0,41

Išlaidos Lt (su PVM)

Elektros apšvietimo prietaisų energetinis efektyvumas
Tiek viešosios paskirties, tiek gyvenamuosiuose namuose iš esmės naudojami tie patys elektros apšvietimo prietaisai tik skirtingomis proporcijomis. Elektrinio apšvietimo prietaisą sudaro šviesą skleidžianti lempa, lempos
laikiklis, šviesą sklaidantis ar nukreipiantis gaubtas bei
elektrinio prijungimo dalis. Energijos naudojimo efektyvumo prasme lempas skirstome į kaitinamąsias, dujošvytes (liuminescencines), gyvsidabrio (arba natrio) garų
lempas, metalų halogenidų (halogenų) lempas ir šviesą skleidžiančių diodų, sutrumpintai šviestukų, lempas.
Čia neįtrauktos reklamose naudojamos neono lempos
– vamzdeliai, specialios paskirties ultravioletinės ar infraraudonosios lempos, įvairios transporte naudojamos,
dekoratyvinės ir kt. lempos.
Siekiant nekeisti įprastinio šviestuvo lizdo ir pačių šviestuvų, sugalvotos vieno cokolio taip vadinamos elektrą
taupančios dujošvytės lempos (4 pav.). Dar taupesnės
puslaidininkinius šviesos diodus (šviestukus) turinčios
lempos (5 pav.).
Vis dar plačiausiai paplitusios elektrinio apšvietimo kaitinamosios lempos yra kartu ir mažiausią šviesos srautą generuojančios lempos. Tik keli procentai energijos
virsta šviesa, likusi (virš 90 proc.) dalis virsta šiluma,
šiuo atveju - nuostoliais. Kartu tai itin masinis, palyginus nedaug kainuojantis gaminys. Prie palyginus trumpos lempučių tarnavimo trukmės vartotojai yra prisitaikę. Perkamos atsarginės lempos, o sudegusias lemputes
pasikeičiame patys.
Žymiai ekonomiškesnės yra įvairių tipų dujošvytės (liuminescencinės) lempos. Dar mažiau elektros naudoja savyje
elektroninę plazmą sukuriantys ir šviesą skleidžiantys diodai. Yra atlikta daug palyginamųjų matavimų ir teikiama
daug reklaminių pasiūlymų, kuriuos apibendrinant galiŠilumos energija, MWh

Galiojęs tarifas Lt/MWh

117,37

168

11 172,5

3 pav. Nerenovuoto Miškų ir ekologijos fakulteto pastato energijos sąnaudos už 2008 metus

Išlaidos Lt (su PVM)
22 006,44
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ma teigti, kad elektros apšvietimo lempų srityje pasiekti
dideli laimėjimai [7] (6 pav.).
Viešosios paskirties pastatuose dauguma patalpų yra apšviečiamos senos konstrukcijos liuminescencinėmis lempomis, kurios yra uždegamos kontaktiniais starteriais ir
kurių šviestuvuose yra įmontuoti elektromagnetiniai balastai. Naujos kartos liuminescencinės lempos yra plonesnės, efektyviau skleidžia šviesą, šviestuvuose yra įmontuoti
mažai energijos vartojantys elektroniniai balastai. Naujieji
šviestuvai, skleisdami tiek pat šviesos, sutaupo iki 50 proc.
elektros energijos. Energijos taupymui balastų konstrukcijos yra nuolat tobulinamos, jiems galioja speciali Europos
Sąjungos direktyva, Lietuvoje priimta kaip balastų savybes
norminantis Reglamentas.
Dar daugiau vilčių specialistai sieja su šviestukais. Šviesą
spinduliuojančių diodų lempos yra 70–80 proc. efektyvesnės už įprastines kaitrines, o tarnavimo trukmę net sunku
palyginti, jie tarnauja net 25 kartus ilgiau. Šviestukai yra
nuolat tobulinami. Mokslininkai išmoko gaminti baltos
šviesos šviestukus, atimti iš diodo išsiskiriančią šilumą,
gaminiui suteikti vartojimui tinkamą pavidalą. Gaminami
visu plotu šviečiantys ekranai, šviečiančios juostos ar sudėtingesnių paviršių šviestuvai [7]. Tačiau šviestukų lempos ir šviestuvai yra palyginus brangūs. Tradicinės 35 W
kaitinamosios lemputės ir naujoviškos šviestuko lempos
palyginimas pateiktas 7 pav.
Taigi, parenkant šviestuvus naujai renovuojamiems pastatams, šiuo metu tinkamiausi yra naujos kartos liuminescenciniai šviestuvai su elektroniniais balastais. Pagalbinėms
patalpoms, kuriuose elektrinis apšvietimas uždegamas labai retai, reiktų vis dar orientuotis į pigesnius sprendinius.
Nuolat degančioms lempoms ties įėjimo skydais, nuorodose ir panašiuose informaciniuose tablo, jau dabar labai
tinka šviestukai. Už konkrečių šviestuvų ir jų tipų parinkimą atsako projektuotojas.
Kiti pastatuose esantys elektros imtuvai yra įvairūs apšildymo sistemos siurbliai, vėdinimo ir oro kondicionavimo
ventiliatoriai, papildomi oro rekuperatoriuose įrengti elektriniai oro kaitintuvai. Nors šie kaitintuvai yra įjungiami
tik tada, kai iš pastato ištraukiamo oro šiluma nepakankamai sušildo į pastatą įpučiamą orą, ypač šaltuoju metų
laiku, vartojami dideli elektros energijos kiekiai. Projektuotojai turi parinkti ekonomiškiausius nuolat veikiančių
inžinerinių sistemų elektros variklius.

4 pav. Kompaktiška dujošvytė lempa

5 pav. Šviestukas

Apšvietimo valdymo sistemos
Pagrindinė apšvietimo valdymo sistemose realizuota idėja yra ta, kad apšvietimo reikia žmonėms, kurie užsiima
savo įprastine veikla. Jei žmonių patalpoje nėra, šviestuvai turi būti pritemdomi, ar net gesinami. Paprasčiausia į
žmonių buvimą reaguojanti sistema turi judesio jutiklius.
Jei kažkas juda, šviestuvai uždegami, jei judesių nėra – gesinami. Dėl šios priemonės sutaupomi įspūdingi elektros

Lempos tipas

Savybė

Charakteristika

Santykinis šviesos srautas

Tarnavimo trukmė

Pastaba

Kaitinamoji

100 W

Įsukama į lizdą

17 lm/W ir mažiau

750-2 500 val

Labai neefektyvi

Liuminescencinė

40 W

Vamzdinė 26 mm

60-65 lm/W

7 000 val.

Sena konstrukcija

Liuminescencinė

32 W

Plonavamzdinė 16 mm

85 – 95 lm/W

24 000 val.

Nauja konstrukcija

Kompaktinė liuminescencinė

5 – 30 W

Įsukama į lizdą

50 70 lm/W

Apie 10 000 val.

Labai efektyvi

Halogeninė

5 – 500 W

-

20 lm/W

Apie 10 000

Efektyvi

-

-

27–150 lm/W

50 000 val.

Labai efektyvi

Šviestukų (LED)
6 pav. Įvairių lempų tipų palyginimas
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valdymo linijos kartu su kitais valdymo prietaisais. Šiose
sistemose galima įgyvendinti atskirų šviestuvų grupių valdymo, centrinio valdymo ir apšvietimo situacijų valdymo
funkcijas. Šveistuvų valdymo linija yra dviejų gyslų kabelis, kuriam nekeliami jokie specifiniai reikalavimai, šie du
laidai gali eiti ir viename kabelyje su maitinimo laidininkais. Įtampa šviestuvų valdymo sistemoje 9,5 V - 22,4 V,
ją tiekia maitinimo šaltinis.

skaičiuoklės šaltinis - www.eled.lt
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7 pav. Šviestuko (LED) privalumai

energijos kiekiai, nes žmonėms yra būdinga užsimiršti ir
neišjungti elektros šviesos retai lankomuose koridoriuose, laiptinėse, tambūruose ir tualetuose.
Išmaniųjų tinklų ir išmanaus valdymo sistemų epochoje,
atsirado sudėtingesnės automatizuotos apšviestumą valdančios sistemos. Jos reaguoja į gamtinį apšvietimą. Jei jau
reikia papildomo apšvietimo, šviestuvai įjungiami taip, kad
dar silpnai šviestų. Vėliau, temstant, apšvieta stiprinama.
Dar sudėtingesnės yra ir į judesius, ir į bendrą apšvietos
lygį reaguojančios sistemos. Pačios tobuliausios sistemos
yra kompiuterizuotos, kai kompiuteris kiekvienam šviestuvui parenka atskirą režimą ir nuolat tą šviestuvą valdo.
Valdymui naudojama arba standartinė į kiekvieną šviestuvą nutiesta laidinė, pavyzdžiui, EIB sistemos jungtis, arba
radijo valdymas. Paprastai pakanka vienos EIB valdymo
sistemos pastato šildymui, vėdinimui (oro kondicionavimui) ir apšvietimui valdyti. Jei nutiesti valdymo kabelius
nėra galimybių, taikomas bevielis, paprastai tik dalinis,
radijo valdymas. Rinkoje platinamos ir specialiai apšvietimui valdyti sukurtos sistemos, pavyzdžiui DALI (angl.
Digital Adresable Lighting Interface). Šioje sistemoje jau
patys šviestuvų elektroniniai balastai turi skaitmenines elektronines valdymo schemas ir yra jungiami prie šviestuvų

8 pav. Apšvietimui skirtos elektros energijos taupymo žingsniai

Sistemos veikimą iliustruokime sporto salės apšvietimo
valdymo situacija, kai prie išorinių langų, pro kuriuos dar
patenka pavakario šviesos, esantys šviestuvai dega blausiai,
ties salės viduriu, kur yra judančių sportininkų, šviestuvai
šviečia normaliai, o ties kita siena, kur sportininkų judesiai nefiksuojami, šviestuvai vėl prigesinti. Kompiuteris
nuolat analizuoja situaciją ir nuolat šviestuvams perduoda
valdymo komandas. Tokių sistemų efektyvumas taupant
elektros energiją yra maksimalus.
Elektros energijos, skirtos apšvietimui taupymo galimybes
iliustruoja 8 pav. [8].

Senos elektros instaliacijos
rekonstrukcijos būtinybė
Darant rekonstrukcijos projektus susiduriama su būtinybe kur nors prijungti šildymo, vėdinimo (oro kondicionavimo) sistemų elektros variklius bei kaitintuvus. Elektros
įvadinis ir pagrindiniai skirstymo elektros renginiai turi
būti atnaujinami. Elektros instaliacija renovuojamuose
seniau statytuose pastatuose, kaip taisyklė, pagal to meto
praktiką yra įrengta su aliumininiais laidininkais. Pastatai,
nors ir nežymiai, bet dėl įvairių apkrovų virpa, kartu virpa
ir aliumininiai laidininkai. Ypač laidininkai virpa plokščių
sandūrose ir ties sienų sujungimais. Dabartiniai standartai ir elektros įrengimo taisyklės pastatuose draudžia naudoti aliumininius laidininkus, plonesnius kaip 8 mm [9].
Draudimo priežastis yra paslėpti lūžiai ir kibirkščiavimas
pažeistose laidininkų vietose (9 pav.)
Liuminescenciniai šviestuvai, ypač kompaktinės ekonomiškos lempos, kuriose uždegimo dažnis siekia kelis MHz,
kibirkščiavimą laiduose supranta kaip įjungimo ir išjungi-

9 pav. Laidininko erozijos ir kibirkščiavimo etapai:
A – pirmoji kibirkštis, B – tarpiniai plyšio užlydimai,
C – finalinė stadija
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mo ciklą. Tokie nuolat pasikartojantys ciklai labai trumpina lempų tarnavimo trukmę. Dažnai girdime, kad lempos
prastos, niekam vertos, tuoj sugenda. Jos ir turi sugęsti, jei
elektros instaliacija sena, dažnai kibirkščiuoja ir yra neatnaujinta. Kibirkščių skleidžiami radijo trukdžiai girdimi
radijo imtuvuose kaip traškesys ir yra matomi kaip kaitrinių lempučių skleidžiamos šviesos mirgėjimas.
Renovuojant pastatus patogu tiesti naują elektros apšvietimui valdyti pritaikytą instaliaciją. Geriausias sprendimas
iš karto tiesti ir apšvietimo maitinimo ir valdymo gijas
turinčius sutapdintus laidininkus. Tai būtų lėšų, darbo ir
apdailos išlaidų taupymas.
Elektros instaliacijos atnaujinimas ne tik būtinas mažinant
gaisrų pavojų, didinant elektros saugą. Elektros instaliacijos atnaujinimas taip pat ir atsiperka, nes leidžia naudoti
elektros energiją taupančias lempas bei apšvietos modernaus valdymo sprendimus.

UŽS.

Straipsnio autorius yra Kauno technologijos universiteto Elektros
sistemų katedros docentas, Lietuvos standartų departamento
Elektros energetikos technikos komiteto pirmininkas.
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Taupyk,
Netyla kalbos apie dideles šiluminės energijos kainas ir vis brangstančius energetinius išteklius. Šios
diskusijos tikriausiai niekada taip
ir nenurims, kol neįvyks rimti pokyčiai technologijų moksle ir mes
išmoksime gyventi tik minimaliai
priklausydami nuo iškastinio kuro.
O kol kas naudodamiesi šiuolaikinio
mokslo ir pramonės pasiekimais jau
galime investuoti į energijos taupymą. Vienas iš būdų taupyti – apšvietimo valdymas.
UAB „Gerhard Petri Vilnius“ pristato naujų šviesos valdymo įrenginių
asortimentą, atitinkantį šviesos valdymo koncepciją - šviesa patiekiama
ten, kur jos reikia, tiek kiek jos reikia,
nesumažinant žmonių, esančių aplinkoje komforto ir saugumo.

Veikimo principai ir
bazinės funkcijos
Šie naujos kartos ir ypač mažų gabaritų
apšvietimo valdymo įrenginiai veikia
radaro principu. Labai mažos galios

valdydamas šviesą!

5,8 GHz mikrobangos siunčiamos iš
prietaiso antenų matuoja erdvę ir informuoja patį prietaisą apie šviesos
atspindžių pasikeitimus erdvėje. Taip
užfiksuojamas žmogaus atsiradimas
apibrėžtoje erdvėje ir aktyvuojami
šviestuvai. Minėto prietaiso jutikliai
veikia per popierių, kartoną, gipso
kartoną ir net medį (žinoma iki iki
tam tikro storio), todėl juos galima
montuoti, paslepiant ir už pertvarų ar sienelių. Taip galima išvengti
nepageidautino įsikišimo į interjerą.
Tuo pačiu prietaisas apsaugomas nuo
galimo vandalizmo.

Itin mažas judesio jutiklis
su daugybe funkcijų
Kiekvienas prietaisas savo arsenale
turi kelias bazines funkcijas. Vieną
jų, šviesos įjungimą nuo judesio jau
aptarėme. Priklausomai nuo prietaiso modelio galima sureguliuoti
šviestuvo švietimo laiką įvairias intervalais – nuo 5 sek. iki 1 val. Visi
šie prietaisai savyje turi sumontuo-

tus aplinkos apšvietimo pasikeitimo
jutiklius, kurie nustato, prie kokio
apšviestumo įsijungia apšvietimas,
pvz., sutemus ar esant prieblandai.
Dar viena patogi funkcija – galimybė,
keičiant jutiklio jautrumą, reguliuoti
valdomą zoną, taip išvengiant, pvz.,
nereikalingo šviestuvo užsidegimo
koridoriuje, jeigu gretimoje patalpoje yra žmonių.
Koridoriaus apšvietimo valdymas, kai
šviestuvai nėra sujungti viena maitinimo linija

Sudėtingesnių sistemų kūrimas
Plati prietaisų šeima leidžia kurti sudėtingesnes valdymo sistemas. Sudėtingesni modeliai turi keletą papildomų
itin universalių funkcijų, kurios leidžia
kurti specifinius apšvietimo sprendimus. Šviesos srauto reguliavimas
1-10 V signalo pagalba yra vienas iš
dažniau sutinkamų profesionaliuose
prietaisuose funkcijų. Keičiant valdymo signalo įtampą keičiamas ir apšvietimo sriautas, ir taupoma energija.

UŽS.
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Funkcionalūs itin mažų matmenų judesio jutikliai apšvietimo sistemų valdymui

Koridoriaus apšvietimo valdymas, kai šviestuvai
nėra sujungti viena maitinimo linija

Šiek tiek sudėtingesnė funkcija – radijo bangų ryšys tarp atskirų šios
šeimos prietaisų. Priklausomai nuo
modelio, kiekvienas jutiklis gali būti
suprogramuotas valdyti 15 kitų valdiklių ir atvirkščiai, kiekvienas jutiklis
gali gauti signalą iš 15-kos kitų jutiklių. Vienas iš paprasčiausių tokios
funkcijos pritaikymo būdų – išmanus laiptinės, sandėlio, koridoriaus
apšvietimas.

matuoja darbo vietos apšvietimą ir
duoda signalą judesio jutikliui patikrinti ar yra patalpoje žmonių ir kokį
apšvietimą parinkti. Tokiu būdu nepriklausomai nuo dienos apšvietimo
ar paros laiko, sukuriamas optimalus
apšvietimas. Tokios sistemos pavyzdį
rasite schemoje.

  Sumontuoti į specialias dėžutes
pasiekia IP65 apsaugos standartą ir gali būti montuojami lauko
sąlygomis.

Judesio jutikliai, sumontuoti kartu su
kitais komponentais, sukuria savaime
prie dienos apšvietimo prisitaikančią sistemą. Šuo atveju prie judesio
jutiklio prijungiamas apšviestumo
matuoklis su atskiru jutikliu, kuris

Privalumai

Darbo vietos optimalus apšvietimas
valdomas su savaime prisitaikančia
apšvietimo sistemą.

  Platus modelių pasirinkimas –
ypač siauroms kontrolės zonoms,
aukštoms iki 20 m patalpoms, ypač
plačiams apžvalgos kampui.

  Ypač mažos elektros sąnaudos:
0,6 W – 1,2 W priklausomai nuo
modelio.
  Ilgaamžės sistemos – nuo 30 tūkst.
iki 100 tūkst. darbo valandų (palyginimui – PIR jutikliai dirba iki
20 tūkst. valandų).
  RF modeliai gali valdyti skirtingas
apšvietimo zonas, nepriklausomai
nuo elektros maitinimo šaltinio.
  Prijungus apšviestumo jutiklius sukuriama integruota savaime prisitaikanti ir taupi apšvietimo sistema.
Dėl itin mažų gabaritų mikrobangų jutiklius galima taip pat paslėpti
šviestuvuose.
Mikrobangų technologija užtikrina patikimumą ir minimalią atsitiktinių įjungimų tikimybę, tuo tarpu PIR prietaisas senstant praranda
savo tikslumą.
Mikrobangos prasiskverbia per įvairias medžiagas (išskyrus metalą), todėl judesio jutiklio funkcija gali veikti
net jei jis sumontuotas už pertvaros,
tvorelės ir pan.

Darbo vietos optimalus apšvietimas valdomas su savaime prisitaikančia apšvietimo sistemą.

Lietuvos Vokietijos
UAB “Gerhard Petri Vilnius“
Naugarduko 96, 03011 Vilnius
Tel: +370 5 2395209
Fax: +370 5 2133306
El.paštas: gerpetri@gph.lt
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V. Rutkausko nuotr.

Išsaugotas Rietavo bažnyčios šviestuvas, nušvitęs per Velykas 1892 04 17.

Elektra
Lietuvoje
užsižiebė prieš 120 metų
Istorinis veiksmas būna baigtas ne tada, kai būna atliktas, o tik tada, kai tampa palikuonių nuosavybe.
Austrų rašytojas Stefanas Cveigas

Stasys Bilys

1892 m. Rietavo dvaro rūmus, parką ir bažnyčią iš lentpjūvėje pastatyto nuolatinės srovės elektros generatoriaus apšvietė elektros šviesa. Lietuvoje prasidėjo nauja technikos
era - elektrifikavimas. Elektros energijos vartojimas sparčiai plito, nes tai buvo ne tik modernu, bet ir naujo lygio
technologijų bei kultūros vystymo priemonė.

1911 m. duomenimis, elektrinėje buvo 69,5 kv. m. kaitinamojo paviršiaus garo katilas, garo variklis ir Gramo
elektros srovės generatorius, kurio įtampa buvo - 110 V.
Pirmiausia elektrinis apšvietimas buvo įrengtas dvaro rūmuose ir parke, o vėliau - Rietavo bažnyčioje, dvaro ūkiniuose pastatuose ir turtingų miestiečių namuose. Apšvietimui naudotos kaitinamosios 16 ir 25 žvakių elektros
lemputės. Mokestis buvo imamas nuo lempučių skaičiaus
ir jų galios. Tai buvo pirmosios elektros lempos Lietuvoje
(Lietuvos energetika, 1 tomas).
Kokį įspūdį to meto žmonėms darė elektra, po 80 metų
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Dar vienas 1942 m. dokumentas, apie Rietavo elektrinės
istoriją, saugomas Energetikos muziejuje, liudija: „Lietuvos Elektros ūkio istorijoje Rietavo elektrinė užima pirmą
ir garbingą vietą. Kunigaikštis B. Oginskis, didis visokios
pažangos kėlėjas, sužinojęs apie belgų staliaus Gramo išradimą ir jo realizavimą, pirmas sumanė tą išradimą
panaudoti ir įkūrė Rietavo dvare pirmą Lietuvoje elektros
gamyklą. Jis nesitenkino vien tik savo dvaro komfortu, elektros linija buvo nutiesta ir į miestelį. Tuo būdu šis mokslo
ir technikos išradimas pasiekė ir Rietavo gyventojų trobas
ir lūšnas. Tai buvo 1892 m. Pastačius pirmąją dinamo
mašiną su Grammo žiedu Rietave, Rusų caras Mykalojus
II, nenorėdamas užsileisti pažangiam Lietuvos didikui,
tokį pat elektros generatorių su Grammo žiedu pasistatė
ir savo Žiemos Rūmuose Petripilyje, tik 3 metais vėliau.
Kunigaikščio B. Oginskio elektros įrengimai išsilaikė ligi
pat pirmojo didžiojo karo. Karo metu Grammo dinamo
mašina 1915 m. buvo apgadinta“.

Šaltinis:http://www.pinakoteka.zascianek.pl/O...es/Retow_c.jpg

papasakojo buvęs kunigaikščio B. Oginskio tarnas, Rietavo gyventojas J. Kalnikas: ,,Kuomet iš elektrinės tiesė
laidus į dvaro rūmus, žmonės stebėjosi, kaipgi čia būsią,
kad ugnis kūrensis viename laidų gale - elektrinėje, o šviesa švies kitame gale - dvaro rūmuose. Kada vyrai pamatė
šviečiančią elektros lemputę, vieni ją bandė užpūsti, kiti prie jos pypkes uždegti, treti bijojo prisiartinti. O kai užsidegė elektra bažnyčioje, į Rietavą važiuodavo pažiūrėti
šitos šviesos iš visų Žemaitijos kampų“.

Rietavo dvaras, Napaleonas Orda, akvarelė 1875-1876 m.

1845-1904). Jo išradimas – labai svarbus žingsnis nuolatinės elektros srovės generatorių istorijoje.
Rietave iš buvusios lentpjūvės-malūno-elektrinės pastato,
Plungės g. Nr.39, yra išlikęs sienos fragmentas ir metalinės konstrukcijos detalė, dvaro rūmų neliko išvis ir tik per
elektrifikavimo šimtmečio iškilmes 1992 m. Rietavo bažnyčia savo varpų skambėjimu skelbė, kad ji naudojo pirmosios Lietuvoje elektrinės elektros energiją.
Elektrinis apšvietimas buvo didikų prestižo reikalas. Kunigaikštis Bogdanas Oginskis apie ketinimus įrengti elektrinę
ir elektrifikuoti jam priklausantį Rietavo dvarą buvo viešai
paskelbęs jau 1888 m. Turėdamas žinių apie v eikiančias

Rietavo dvaro elektrifikavimas - svarbus įvykis technikos
ir mūsų valstybės istorijoje, tai Lietuvos elektrifikavimo
pradžia. Tokio svarbaus įvykio patvirtinimui nepakanka
tik žmonių prisiminimų. LVIA, LCVA ir iš kitų šaltinių
surinkti dokumentai padėjo patvirtinti tą faktą, kad elektros šviesa Rietave užsižiebė 1892 metų balandžio 17 dieną
bei papildyti autentiškais dokumentais visą Rietavo dvaro
elektrifikavimo istoriją.
Linksmos legendos apie elektros šviesos įspūdžius Rietave
pasakotojas Juozas Kalnikas, gimęs 1883 metais, elektrinės
paleidimo metu (1892 m.) buvo 9 metų. Antrame pasakojime minimi įvykiai ir, kad neva staliaus išrastas elektros srovės generatorius buvo panaudotas Rietavo dvare,
vis tik reikalauja atsargaus vertinimo. Skelbtose Rietavo
dvaro elektrifikavimo istorijose minima, kad buvo sumontuotas S. Gramme elektros srovės generatorius. Belgų
elektrotechnikas S.Gramas (S. Gramme 1826-1901) dirbo Prancūzijoje, 1870 m. gavo nuolatinės srovės elektros
generatoriaus patentą. 1871 m. Paryžiaus mokslų akademija padarė pranešimą apie susižadinantį generatorių su
žiediniu inkaru. Žiedinį inkarą 1860 m. išrado A. Pačinoti,
bet S. Gramas patobulino jo konstrukciją - inkarą pasiūlė
gaminti iš izoliuotų viena nuo kitos plieno plokštelių, kad
būtų sumažinti galios nuostoliai dėl sukūrinių (Fuko) srovių. S. Gramo generatoriuje buvo konstrukcinis trūkumas,
dėl to tik dalyje jo generatoriaus apvijų buvo indukuojama
elektros srovė. Šį trūkumą 1872 m. pašalino vokiečių elektrotechnikas F. Hefneris-Altenekas (F. Hefner-Alteneck,

43

Allgemeine elektricitats-gesellschaft (AEG) bendrovės 1891 02
28 Rietavo dvaro elektrifikavimo sąmatos fragmentas
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Pirmosios elektrinės
Lietuvoje įsteigėjas
kunigaikštis
Bogdanas Oginskis
(1848-1909)

damas parodyti savo pranašumą prieš kitus ir pademonstruoti elektros apšvietimo privalumus, surengė pobuvį per
1892 m. Velykas, kai elektrinė veikė patikimai. Ir tai pasiliko žmonių prisiminimuose.
Bogdanas Oginskis neapsiribojo tik Rietavo elektrifikavimu. 1897 m. Latvijoje (manoma, kad Jūrmaloje, Edinburgo
gatvėje) elektrifikavo savo kurhauzą „Edinburg“. Tai rodo,
kad B. Oginskis buvo elektrifikavimo šalininkas ir darbus
vykdė ne tik Lietuvoje. Jis taip pat plėtė telefono tinklą,
tiesė linijas į palivarkus.
Rietavo dvaro elektrinė rekonstruota 1903 m. Pastatytas
naujas 90 AG Rygos „Felzer & Co“ fabrike pagamintas
lokomotyvas ir nuolatinės srovės 28 kW (35 AG), 220 V,
131 A elektros generatorius, pagamintas Rusijos bendrovėje „Union“.

elektrines Vakarų Europoje ir Peterburge, pageidavo įsirengti modernišką elektrinę. Kunigaikštis nuo 1889 m.
pradėjo gauti pasiūlymus iš žinomų elektrotechnikos firmų. Objekto elektrifikavimas - tai ne tik elektrinės, bet ir
atitinkamos galios elektros vartotojų įrengimas. Elektrifikuojamų objektų savininkai neturėjo elektros įrengimų
montavimo specialistų, todėl elektrinių montavimo ir pastatų elektros instaliavimo darbus atlikdavo elektrotechnikos firmos. Veikančių elektrinių eksploatacijai specialistai buvo kviečiami iš užsienio. Po kelių gautų pasiūlymų
B. Oginskis apsistojo prie elektrinių montavimo bendrovės, Allgemeine elektricitats-gesellschaft (AEG – ir dabar
žinoma Vokietijos firma) 1891 m. pasiūlymu (sąmata) kaip
elektrifikuoti Rietavo dvarą.

Iš Rietavo muziejaus fondų

Elektrifikavimo darbai buvo įvertinti 20 400 markių. Nuolatinės srovės elektros generatorius 300 A, 120 V, Dvaro
apšvietimui panaudota apie 400 elektros lempučių. Elektrinė pradėjo veikti 1891 m. rudenį. Pagal amžininkų pasakojimus bažnyčioje elektros apšvietimas įrengtas vėliau.
B. Oginskis užbaigęs dvaro elektrifikavimo darbus, norė-

Lietuvoje didėjant elektrinių ir elektrifikuojamų objektų
kiekiui atsirado labai didelis poreikis turėti vietinius elektromonterius ir elektros įrengimų montuotojus. Vilniaus
miesto valdyba 1903 m. amatų mokykloje įsteigė elektromonterių klasę. 1913 m. pradėjo ruošti elektros įrengimų
montuotojus. Oginskiai finansuodavo studentus, siekiančius aukštojo mokslo.Archyve yra rastas Peterburgo elektrotechnikos instituto studento Pilypo Butkevičiaus prašymas kunigaikštienei Oginskienei išskirti lėų studijoms.
Pirmuosius inžinierius elektrotechnikus nepriklausomoje
Lietuvoje pradėta rengti Kauno Vytauto Didžiojo Universitete. Čia Technikos fakulteto elektrotechnikos skyriuje
1922 m. buvo įsteigta elektrotechnikos katedra ir laboratorija. Iki 1940 m. baigusių Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Technikos fakultetą buvo 42 elektrikai. Ar ne laikas
būtų elektrifikavimo 120-čio proga įsteigti KTU ir VGTU
studentams vardines B. Oginskio stipendijas?
Bet grįžkime atgal į tuometinį Rietavą. Rietavo elektrinės prižiūrėtojas Kazimieras Ržuzovskis viename iš savo
laiškų B. Oginskiui praneša, kad „...Rietave žydų namuose atliekami elektros instliacijos darbai. Laidus gatvėse
tiesia elektromonteris Žukovskis ir šią savaitę darbus užbaigs. Elektros lempučių atsargos baigiasi ir naujai prijungiamiems žydų namams jų trūksta. Jeigu Kunigaikštis leis tai, kaitrines lemputes pirks iš ,,Union“ Rygoje, nes
kitoje firmoje pirktos labai greitai perdega. Lemputės 16
žvakių. 220 voltų“.
Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui ir atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę likusius be šeimininkų dvarus, tame tarpe ir Rietavo dvarą, savo globon perėmė ir jais disponavo
Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerija ir jau 1925 m.
liepos 3 d. Protokolo Nr. 79 sprendimu Žemės reformos
komisija grąžino B. Oginskio įpėdiniams vandens malūną, elektrinę ir vandentiekį.

Rietavo dvaro rūmai prieš nugriovimą 1927 m.

1926 m. kunigaikščio B. Oginskio įpėdiniai nustatyta tvarka gavo leidimą lentpjūvės, malūno ir elektrinės veikimui.
Tačiau vietoje lokomobilio jau buvo naudojamas 38 AG
vidaus degimo variklis. Buvo grąžintas ir dvaro vandentiekis, įrengtas dar1895 m. Vandens rezervuaras įrengtas
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Medalis skirtas Lietuvos
elektrifikavimo šimtmečiui paminėti

mūriniame bokšte. Vandens siurblio pavarai panaudota
vėjo turbina.
Rietavo dvaro elektrinė veikė iki 1937 m. Žinią apie tai
randame laikraščio „Mūsų kraštas“ 1937 m. sausio 15 d.
publikacijoje: „...Nuo sausio 1 dienos sustojo apie 50 metų
veikusi Rietavo dvare, buv. kunigaikščių Oginskių įpėdinių
elektros stotis ir Rietavo miestelis liko patamsyje...“
Dvaro rūmai liko valstybės žinioje, bet palikti be priežiūros, sunyko. Netrukus buvo išspręstas buvusių puikių
rūmų likimas – paskelbtos rūmų nugriovimo varžytinės.
Lietuvos elektrifikavimo 100-čio paminėjimui sudarytas
jungtinis organizacinis komitetas 1991 m sausio 22 d. parengė Lietuvos elektrifikavimo minėjimo 100-jų metinių
preliminarinių darbų planą. Lietuvos pirmosios elektrinės
šimtmečio sukaktis buvo pripažinta valstybinės reikšmės
įvykiu, buvo sudaryta 100-čio minėjimo valstybinė komisija. Tokio svarbaus įvykio šimtmetis buvo paminėtas 1992
metų lapkričio 27-29 dienomis Rietave.

V. Rutkausko nuotr. 2011 m.

Šimtmetį įamžinusi paminklinė lenta
(skulptorius R. Midvikis,
architektas A. Žebrauskas)

,,Šiaulių elektros tinklų istorijos“ knygų perdavimo Rietavo muziejui
akimirka. Iš kairės į dešinę: Muziejaus darbuotojos Milda Vyšteinaitė
ir Otilija Gricienė, prof.Leonas Ašmantas, šio straipsnio autorius
Stasys Bilys ir muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas.

2002 m. balandžio 17 d. Lietuvos elektros energetikos asociacija ir Rietavo savivaldybė miestelyje surengė šventę
Lietuvos elektrifikavimo 110-ies metų sukakčiai. Šventėje
dalyvavę energetikai pareiškė norą savo profesinę šventę
paminėti kasmet, kuri ir buvo įteisinta 2003 m. ir švenčiama kasmet balandžio 17 d. Paminint Lietuvos elektrifikavimo 120-metį LESTO Šiaulių skyrius perdavė Rietavo
Oginskių kultūros istorijos muziejui tris originaliai įrištas
,,Šiaulių elektros tinklų istorijos“ knygas.
Deja, kaip dažnai atsitinka istorijoje, po Rietavo elektrinės
pripažinimo pirmaja Lietuvoje ir šimtmečio minėjimo, archyvuose surasti dokumentai, kad ir grafas Juozapas Tiškevičius tuo pat metu elektrifikavo savo Kretingos dvarą.
Vandens malūne prie turbinos pastatė elektros generatorių ir elektros lemputės apšvietė dvaro rūmus. Tad gal
Kretingos hidroelektrinę tikslinga vadinti pirmaja hidroelektrine Lietuvoje? Kita vertus dabar dar tvirčiau galime
teigti, kad Lietuvos elektrifikavimo 120-metis yra patvirtintas net keliais istoriniais faktais.

26-30 March 2012
www.wire.de

Düsseldorf, Germany
International Wire and Cable Trade Fire

Tarptautinė laidų ir kabelių prekybos paroda
Diuseldorfas, Vokietija

2012 m. kovo 26-30 d.
UŽS.
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Už

tikrą energetinę Lietuvos
nepriklausomybę
Balandžio 17-toji jau yra tapusi visų energetikų diena, o pirmosios
lemputės Lietuvoje uždegimas prieš
120 metų išties yra reikšmingas jubiliejus. Jį minint norisi atkreipti dėmesį į jau dabar aktualias energetikos problemas.

Lietuvos biokuro, vėjo, saulės ir hidroenergetikos įmonių, šilumos bei
vandens tiekėjų asociacijų, energetikos
ekspertų atstovai 2012 m. sausio 3 d.
susirinkę Vilniuje aptarė svarbiausias
šiandienines Lietuvos energetikos
problemas. Taip gimė trylikos asociacijų pasirašytas viešas pareiškimas
„Už tikrą energetinę Lietuvos nepriklausomybę“. Jame konstatuojama,
kad Lietuva turi visas realias galimybes ženkliai sumažinti iškastinio
kuro importą ir apsirūpinti tiek šilumos, tiek elektros energija iš vietinių
atsinaujinančios energijos šaltinių.
Atsinaujinančios energetikos, šilumos
bei vandens tiekėjų asociacijų, energetikos ekspertai kviečia šalies ateičiai
neabejingus piliečius, nevyriausybines organizacijas, politines partijas,
verslo organizacijas reikalauti, kad
ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS
plėtra būtų paskelbta Lietuvos energetikos prioritetu, o rizikingus ir labai brangius energetikos projektus
pradėti tik gavus daugumos Lietuvos
piliečių pritarimą.

Rymantas Juozaitis
Pasaulio energetikos
tarybos Lietuvos
komiteto pirmininkas
Prieš 120 metų kunigaikštis Bogdanas
Oginskis, pralenkęs savo laikmetį, Lietuvoje paleido pirmąją elektrinę. Jis tikėjo ir daug padarė, kad mokslo, tech-

D is k u si j o s e n e r
nikos ir kultūros pažanga ateitų į provinciją. Jis nesavanaudiškai siekė, kad
to darbo vaisiai taptų prieinami apylinkių gyventojams. Tuo metu nebuvo
skaičiuojama, per kiek laiko atsipirks
elektrinės statyba ir jos įrengimas, ką
naudingiau nupirkti – karvę ar elektros
lemputę, tebuvo vienas troškimas –
atnešti elektros teikiamus privalumus
krašto žmonėms.
Lietuvai pamažu vaduojantis nuo ekonominės, finansinės krizės padarinių,
vis dažniau siūlomi tokie energetinių
problemų sprendimo būdai, išaukštinantys vieną energijos formą ir sumenkintys kitą. Džiugu, kad įvairių Lietuvos
energetikos sektorių atstovai sutarė ir
pasiūlė, kaip siekti tvarios šalies energetikos plėtros ir suteikti visiems gyventojams galimybę naudotis tos plėtros rezultatais – efektyviau išnaudoti
vietinius energijos išteklius. Visų Lietuvos energetikų uždavinys - užtikrinti
energetikos strategijų tęstinumą ir tvarią plėtrą. Šiandien mes turime puikią
galimybę panaudoti šalies protus ir dar
menkai tenaudojamus atsinaujinančius
energijos išteklius didžiausiai visų Lietuvos piliečių naudai.

Dr. Feliksas
Zinevičius
Lietuvos Geotermijos
asociacijos pirmininkas
Geoterminės energijos potencialą Vakarų Lietuvoje moksliškai pradėjome tyrinėti apie 1988 m., ko pasėkoje
1996 m. buvo išleista monografija „Vakarų Lietuvos geoterminė anomalija“.
Monografijoje išnagrinėta ir įrodyta, jog
„Vakarų Lietuvoje ir gretimoje Baltijos
akvatorijoje yra unikalus Žemės gelmių
šilumos telkinys, kurio ištekliai yra susiję su kristalinio pamato uolienomis,
o nuosėdinėje dangoje – su įkaitusiais
kambro ir devono vandeningų kompleksų vandenimis“.
Taip jau istoriškai susiklostė, jog iki šiol
Lietuvoje vyravo branduolinė ir gamtinių dujų pagrindu funkcionuojanti
energetika. Pagrindinis valdžios dėmesys buvo ir vis dar lieka nukreiptas
šioms sritims, atsinaujinantiems energijos ištekliams paliekant antraeilę reikšmę. Vis dėlto, priėmus Atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymą atsiranda
naujų galimybių ir geotermijai. Įstatyme numatyta parama ne tik įgyvendi-

nant giliosios geotermijos projektus (o
tokie turėtų atsirasti Šilutėje, Šilalėje,
Vilkaviškyje ir kitose Vakarų Lietuvos
teritorijos vietovėse), bet ir sekliąjai
geotermijai – instaliuojant šilumos siurblių sistemas. Iš tiesų perspektyvų
yra, tereikia toliau aktyviai dirbti.
Tą įrodydama dar 1991 m. įsikūrusi
Lietuvos Geotermijos asociacija aktyviai dalyvauja Lietuvos energetikos politikoje. 2012 m. sausį kartu su kitomis
12 energetikų asociacijomis, mūsų asociacija prisijungė prie kreipimosi „Už
tikrą energetinę Lietuvos nepriklausomybę“, taip mes tikimės, atkreipti
valdžios dėmesį į aktualias problemas
energetikos srityje. Tikimės, kad po
120 m. minėsime dar didesnius atradimus ar energetinius laimėjimus, kurie galėtų Lietuvoje įvykti jau šiandien.

Remigijus Lapinskas
Lietuvos biomasės
energetikos asociacijos
LITBIOMA prezidentas
Lietuvos energetikos 120-mečio proga
sveikinu visus besidarbuojančius šioje
srityje ir linkiu daug kantrybės bei sveikatos įgyvendinant savo tikslus!
Švenčiant gražų jubiliejų, norisi aptarti ir šiandien svarbiausias energetikos problemas. Lietuvos biomasės
energetikos asociacija LITBIOMA
taip pat prisijungė prie kitų asociaciijų, kurios pasirašė pareiškimą „Už
tikrą energetinę Lietuvos nepriklausomybę“. Prisidėti prie šio pareiškimo
mus paskatino esamos valdžios negebėjimas (ir galbūt – nenoras) vystyti
atsinaujinančią energetiką adekvačiai
besikeičiančiai situacijai Europoje ir
Lietuvos prisiimtiems įsipareigojimams. Nuo pat Energetikos ministerijos įkūrimo buvo stebimas jos
klerkų abejingumas atsinaujinančios
energetikos plėtrai, neadekvatus darbuotojų, atsakingų už šią temą, skaičius ir jų statusas ministerijoje, priimamų teisės aktų kryptis, kokybė ir
tempai, kuriais tie aktai buvo kuriami.
Bendradarbiavimas su asocijuotomis
verslo struktūromis buvo, švelniai tariant, per menkas, to pasekmė – visiškai neaiškūs, net prieštaringi signalai
atsinaujinančios energetikos projektų
investuotojams ir vystytojams. Džiaugiamės, kad šis pareiškimas suvienijo
daugumą atsinaujinančios energetikos

g eti k ų die n o s p r o g a
ir su šia sritimi susijusias asociacijas,
taip pat visuomenines organizacijas.
Manome, kad esant tokiam bendradarbiavimui daug lengviau dalintis ir
keistis informacija, teikti pasiūlymus
valdžios institucijoms, siekti intensyvesnės ir darnesnės plėtros energetikos sektoriuje. Juk ir pačios valdžios
institucijos turėtų būti suinteresuotos
intensyvinti bendradarbiavimą su šakinėmis ir ekspertinėmis organizacijomis, kokios yra atsinaujinačios energetikos asociacijos, nes čia kaupiama
technologinė, komercinė informacija,
teigiami ir neigiami pavyzdžiai bei patirtis. Tikime, kad netolimoje ateityje
taip ir bus.

Saulius Pikšrys
Lietuvos vėjo elektrinių
asociacijos direktorius

Kažin, ar artimiausiu metu galima tikėtis didelio proveržio vėjo energetikos plėtroje, nors kryptingai dirbant
iki 2015 m. yra visiškai realu pasiekti
numatytą 500 MW suminę vėjo elektrinių instaliuotą galią. Toks instaliuotas potencialas galėtų pagaminti virš
1 TWh elektros energijos per metus,
maždaug 10 proc. bendro šalies elektros energijos poreikio. Konservatyviu
vertinimu Lietuvoje per artimiausius
penkiolika metų galima būtų instaliuoti
apie 1300 MW vėjo jėgainių žemyninėje dalyje ir dar apie 1000 MW Baltijos
jūroje. O tokios instaliuotos galios galėtų padengti virš 45 proc. šalies elektros energijos poreikio.
Pastaruoju metu dažnai girdime populistinę propagandą, neva vėjo energetika
užkrauna labai didelę naštą vartotojui ir
dėl tos priežasties reikia visokeriopais
būdais riboti jos plėtrą ir skatinimą.
Tačiau paanalizavus VKEKK patvirtintą Viešą interesą atitinkančių paslaugų
(VIAP) fondo surinkimo ir išnaudojimo 2012 m. prognozę matome, kad iš
bendros 3,23 TWh remiamos bei kvotinės elektros energijos dalies net 2,43
TWh (75 proc.) bus pagaminta ne iš
atsinaujinančių išteklių, bet iš Gazprom
brangiai perkamų gamtinių dujų. Beveik pusė (47 proc.) remiamos elektros
energijos 2012 m. bus pagaminta AB
„Lietuvos elektrinė“, naudojančioje tas
pačias iš Rusijos importuotas dujas. Palyginimui verta paminėti, jog AB “Lie-

tuvos elektrinei” už pagamintą elektros
energiją mokama 37,27 ct/kWh, tuo
tarpu VKEKK vėjo energijai nustatė
28 ct/kWh viršutinę kainos ribą.
Esame įsitikinę kad vėjo energetika galėtų padengi nemažą dalį šalies elektros
energijos poreikio, kas leistų sumažinti priklausomybę nuo importuojamo
iškastinio kuro, garantuotų ilgalaikes
investicijas ir sukurtų nemažai darbo vietų. Kurti palankią įstatyminę ir
verslo terpę vėjo energetikos plėtrai,
populiarinti vėjo energetiką ir siekti, kad atsinaujinanti energetika būtų
realiu, o ne menamu Valstybės prioritetu – toks mūsų siekis.
Su prasmingu 120 metų jubiliejumi!

Petras Punys
Lietuvos hidroener
getikų asociacijos
tarybos direktorius
Šiuo metu, nepaisant esamo žymaus
hidroenergetikos techninio potencialo,
kuris gali tenkinti mažiausiai 10 proc.
esamų elektros poreikių, hidroelektrinių
plėtra Lietuvoje yra visiškai sustabdyta.
Hidroelektrinių plėtra iš esmės sustabdyta dėl maždaug prieš dešimtmetį priimtos Vandens įstatymo pataisos, draudžiančios statyti užtvankas Nemune ir
kitose ekologiniu ir kultūriniu požiūriu
vertingose upėse. Remiantis šia pataisa,
premjero A. Brazausko vadovaujama
Vyriausybė 2004 m. patvirtino beveik
170 draudžiamų tvenkti upių sąrašą, į
kurį patenka visos didesnės šalies upės.
Taip užkirstas kelias ne tik hidroenergetikos, bet ir krovininės laivybos plėtrai
Nemunu ir Nerimi, atidarant krovinių
srautus iš Baltarusijos. Dėl draudimo
nėra galimybių sutvarkyti užtvankų
griuvenas upėse, nėra galimybių atstatyti
vandens malūnus rekonstruojant juos į
hidroelektrines, taigi nėra ir galimybių
atkurti kultūros paveldą ar puoselėti
vandens rekreaciją.
Svarbu tai, kad atstatymą galėtų finansuoti ne valstybė, o privatus kapitalas, kurį galėtų išmaniai panaudoti
pati valstybė, nustatanti adekvatų reguliavimą.
Deja, ribotas požiūris davė savo rezultatų – Atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatyme atsiranda mistinės, nepatvankinio tipo hidroelektrinės, neturinčios
rinkos vertės net galingose, industrinėse
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šalyse. Klasikinei hidroenergetikai plėtoti bus taikomi analogiški reikalavimai
kaip anglimi, dujomis ar mazutu kūrenamoms elektrinėms statyti. Priešingai,
kitiems atsinaujinančios energijos šaltiniams naudoti iki 350 kW galios yra
taikomos administracinės lengvatos,
pvz., supaprastinto leidimų išdavimas,
tik ne hidroenergijai.
Tai – akivaizdi šalies hidroenergetikos
diskriminacija, ši energetikos sritis yra
neteisingai pašalinta iš atsinaujinančių
išteklių energetikos šeimos. Istorija
kartojasi: smetoninėje Lietuvoje užsienio elektros gamybos monopolistai
ir politikai šalies hidroenergetikams
taip pat draudė rengti hidroenergetikos projektus. Tiesa, nuo to laiko technologijos ženkliai pažengė į priekį, tik
mąstymas – ne.

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacijos prezidentas

Pirmosios elektros lemputės įžiebimo 120
metų jubiliejaus proga Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacija siunčia nuoširdžiausius sveikinimus ir visokeriopai pasisako už vietinių atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą centralizuotai
tiekiamos šilumos ir elektros gamybai.
Tik visiems kartu susitelkus – valstybės
institucijoms, energetikams ir visiems
Lietuvos gyventojams – galime pasiekti
šalies energetinę nepriklausomybę nuo
nuolatos brangstančių gamtinių dujų ir
tokiu būdu sumažinti vartotojų išlaidas
šilumai ir elektros energijai. Šilumos
tiekėjų nuomone, siekiant iš esmės sumažinti Lietuvos gyventojų išlaidas už
šilumą, būtina įgyvendinti du pagrindinius projektus: pervesti šilumos gamybos šaltinius nuo brangaus importuojamo iškastinio kuro (gamtinių dujų
ir naftos produktų) prie daug pigesnio
vietinio biokuro bei atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius gyvenamuosius
namus pagal Vyriausybės patvirtintą
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.
Mokslininkų apskaičiavimais Lietuvoje yra pakankamas biokuro kiekis, kurį
panaudojus būtų galima didžiąją dalį šilumos ir elektros energijos pasigaminti naudojant vietinius atsinaujinančius
išteklius, todėl būtų didelė klaida nepasinaudoti šia galimybe.
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Ribojamos galimybės
naujiems atsinaujinančių
energijos išteklių
naudotojams
Karolis Vinciūnas
Advokato padėjėjas

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas yra
viena iš strateginių Lietuvos valstybės energetikos politikos
krypčių. Nepaisant nustatytų prioritetų šios srities plėtrai,
šiuo metu susiklostė tokia padėtis, kad ūkio subjektai, pasinaudoję viena išteklių naudojimo plėtros skatinimo priemone, gali netekti galimybės pasinaudoti kitomis šiai sričiai skirtomis paramos schemomis. Tokią situaciją sąlygojo
dar 2011 m. gegužės 12 d. priimtas Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymas. Nuo šių metų pradžios įsigaliojusi šio
įstatymo nuostatų dalis naujai sureguliavo atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo plėtros skatinimo priemones,
gamybos plėtros bei energetikos objektų prijungimo prie
tinklų klausimus.
Naujas reglamentavimas iš esmės pakeitė elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojų veiklą – nuo fiksuoto
elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimo tarifo
buvo pereita prie aukciono būdu nustatomo tarifo. Naujiems
gamintojams, siekiantiems gauti fiksuotą tarifą, bus pradėti
organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai, kuriuose gamintojai turės varžytis dėl skatinimo kvotų konkuruodami supirkimo tarifo dydžiais. Atskiri aukcionai kiekvienai
gamintojų grupei pagal naudojamą atsinaujinančių išteklių
rūšį bus organizuojami Vyriausybės nustatytuose regionuose ir patvirtintų skatinimo kvotų apimtyje. Pirmas aukcionas
įvyks Vyriausybei patvirtinus reikiamus poįstatyminius teisės akus ir suinteresuotiems gamintojams pateikus prašymą
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK).
Manytina, kad atskiruose regionuose tokie aukcionai galėtų
būti pradėti organizuoti jau iki šių metų vasaros.
Teisė vieneriems kalendoriniams metams nustatyti galimus
didžiausius tarifus tokiame aukcione yra suteikta VKEKK. Pavyzdžiui, vėjo jėgainėms, kurių įrengtoji galia viršija 350 kW,
numatomos 2012 m. aukcionų „lubos“ – 0,28 Lt/kWh. Laimėtojui, pasiūliusiam žemiausią tarifą, pasiūlytas fiksuotas tarifas bus taikomas 12 metų laikotarpiui. Gamintojams, kurie
naudojosi sena tvarka ir yra pilnai pasirengę gaminti arba jau
gamina elektrą iš atsinaujinančių išteklių, 12 metų laikotar-

piu bus taikomas VKEKK 2011 m. nustatytas fiksuotas dydis,
kuris minėto tipo jėgainėms yra 0,30 Lt/kWh.
Tačiau ne visi gamintojai turės teisę dalyvauti tokiose skatinimo kvotų aukcionuose – ši teisė naujuoju reglamentavimu
yra apribota. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir
VKEKK patvirtintuose aukcionų nuostatuose yra numatoma
dalyvavimo kliūtis – fiksuoto tarifo negali siekti gamintojai,
kurie yra pasinaudoję nacionaline ar savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa. Nors
tokia programa nėra patvirtinta, minėtas įstatymas įtvirtina
galimus jos finansavimo šaltinius, tarp kurių paminėtini valstybės biudžeto asignavimai, Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, Europos Sąjungos (ES) paramos lėšos ir kiti.
Galima teigti, kad bet koks atsinaujinančių energijos išteklių
plėtros finansavimo programai priskiriamų lėšų panaudojimas
projekto įgyvendinimui užkirstų kelią gauti fiksuotą supirkimo tarifą. Be to, įstatymų leidėjas įtvirtino ir atvirkštinį ribojimą – projektai, skatinami taikant fiksuotų tarifų paramos
schemas, negalės būti finansuojami iš tokios programos lėšų.
Kitas galimybių pasinaudoti skatinamosiomis priemonėmis
ribojimo aspektas yra susijęs parama, gaunama iš ES. Lietuvoje
elektros iš atsinaujinančių išteklių gamintojai plačiai naudojosi
Sanglaudos fondo priemone “Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. 2011 m. rugsėjo 23 d.
buvo pakeistas šios priemonės projektų finansavimo sąlygų
aprašas ir numatyta, kad priemonės projektai negali būti finansuojami ar teikiami finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių, įskaitant ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme
numatytas fiksuotų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų paramos schemas. Tokiu būdu ūkio subjektams,
pateikusiems paraiškas pagal minėtą programą, automatiškai
buvo užkirstas kelias dalyvauti skatinimo kvotų aukcionuose.
Apibendrinant galima teigti, kad, pasinaudojus viena iš paramos schemų, greičiausiai bus prarasta galimybė gauti paramą
pagal kitą skatinimo priemonę. Ribojimai, susiję su ES parama, galėtų būti pateisinami įsipareigojimais ES, tačiau šiuo
atveju galima abejoti, ar jie yra teisingi ir būtini. Įtvirtinant
tokius ribojimus turėtų būti atsižvelgiama į atsinaujinančių
išteklių energetikos rinkos specifiką ir visapusiškai įvertinamos gamintojų galimybės su ribota valstybės ar ES parama
išlikti konkurencingiems laisvoje elektros energijos rinkoje.
Belieka tikėtis, kad įstatymų leidėjas tinkamai įvertins susidariusią situaciją ir laiku užkirs kelią galimam neigiamam tokio reglamentavimo poveikiui šios srities tolimesnei plėtrai.
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Klaipėdos nafta
pasirinko tiekėją
Höegh nuotr.

Elektrėnuose - naujojo bloko
gamybiniai bandymai
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Elektrėnuose 2012 m. vasario 17 d. prie elektros perdavimo tinklo prijungtas 455 MW galios kombinuoto ciklo blokas, kuris pagal numeraciją vadinamas devintuoju. „Blokas
sėkmingai prijungtas prie skirstyklos, kuria anksčiau buvo
perduodama jau nebenaudojamame ketvirtajame bloke pagaminta elektra“, – pranešime cituojamas Dalius Misiūnas,
AB „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius.
Naująjį devintąjį bloką įrengė Ispanijos koncernas I berdrola
Ingenieria y Construccion, o pagrindinius įrengimus tiekė
General Electric. Visų įrengimų kaina yra apie 1,13 mlrd.
Lt. Šio bloko projektas laikomas svarbiausiu šiuo metu AB
„Lietuvos energijos“ įgyvendinamu projektu - jo galios, t.y.
455 MW, turėtų pakakti patenkinti maždaug 20–25 proc.
Lietuvos elektros energijos poreikio, kuriam pagaminti
1 kWh blokas naudos 30 proc. mažiau dujų, palyginus su
senaisiais blokais.

Šių metų pradžioje AB „Klaipėdos nafta“ pasirinko suskystintų gamtinių dujų terminalo plaukiojančios gamtinių dujų
saugyklos tiekėją – norvegų kompaniją Höegh LNG, su kuria
tikimasi artimiausiu metu sudaryti sutartį. Pirkimo konkurse
dalyvavo dar dvi kompanijos: Golar LNG ir Excelerate Energy.
Höegh LNG kompanijos pasiūlymas buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu – geriausias pasiūlymo kainos ir kokybės
santykis. Tiekėjas pateiks laivą – suskystintų gamtinių dujų
plaukiojančią saugyklą su dujinimo įrenginiu, teiks priežiūros ir operavimo paslaugas, užtikrins laivo įgulos reikalingas
kompetencijas. Höegh LNG turės užtikrinti, kad plaukiojanti
suskystintų gamtinių dujų saugykla į Klaipėdos uostą atplauktų ir veiklą pradėtų jau 2014 m. pabaigoje.

Bloko bandymai prasidės pavasarį ir truks apie pusmetį. Elektros energiją gaminti devintasis blokas turėtų būti pasiruošęs
jau 2012 m. rugsėjį.
„Lietuvos energija“ info

Nauja saulės jėgainė Vilniuje
2011 m. pabaigoje UAB ,,GEPAGA" įsirengė, o šiais metais
prie tinklo prijungė 30 kW saulės elektrinę, kuri įrengta Vilniuje ant vieno namo Ukmergės gatvėje stogo. Žiemos sąlygomis elektrinė pagamina 81 kWh per dieną.

Planuojama, kad sutartis bus sudaryta ne anksčiau negu pasibaigs penkiolikos dienų viešojo pirkimo sutarties sudarymo
atidėjimo terminas. AB „Klaipėdos nafta“ ir Höegh LNG sutartis dėl suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos
su dujinimo įrenginiu pilna apimtimi įsigalios tik tuomet, jeigu jai pritars AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Energijos erdvė primena, kad valstybei priklauso
70,63 proc. AB „Klaipėdos naftos“ akcijų.
Trumpai apie kompaniją Höegh LNG
Pirmoji Höegh laivybos kompanija buvo įkurta dar 1927 m., o suskystintų gamtinių dujų srityje ši kompanija vadinama pionieriais,
nes šioje srityje veikia nuo 1973 m. Höegh LNG siūlo integruotus
sprendimus laivams bei transportavimui, taip pat suskystintų gamtinių dujų ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalams. Šiandien
bendrovė eksploatuoja septynių laivų -3 plaukiančių suskystintų dujų
saugyklas su išdujinimo technologija (angl. floating storage and regasification unit – FSRU) bei 4 suskystintų gamtinių dujų dujovežių
parką. Pagrindinė kompanijos buveinė įsikūrusi Osle, Norvegijoje.

„Nefas“ info

„Klaipėdos nafta“ info

50

Energijos erdvė 2012-1 (12) | KRONIKA

Nefas nuotr.

„Anti-atominis” pavasaris

Lietuvos Žaliųjų sąjūdis 2012 m. sausio 27 dieną surengė tarptautinę konferenciją, skirtą energetikos vystymo perspektyvoms mūsų regione aptarti. Konferencijoje dalyvavo apie 150
žmonių, tarp kurių buvo Europos parlamento, Lietuvos bei
Latvijos Seimo narių.
Latvijos poziciją išsakė Raimonds Vėjonis, Latvijos Seimo narys. Jis suabejojo, ar siūloma Visagino AE galios dalis Latvijai (iki 400 MW) būtų jiems patraukli, nes tokią galią galima
įsirengti ir žymiai pigiau, dalyvaujant mažiau ambicingame
projekte. Latvijos Žaliųjų partijos vicepirmininkas Viesturs
Silenieks papildė išsakytas abejones – ar 1,5 mlrd. eurų latvių indėlis užtikrins pakankamą aprūpinimą elektros energija ir tuo pačiu pakankamą naudą Latvijos ekonomikai. Bėdos
atveju kiekviena šalis turės gelbėtis savomis priemonėmis,
todėl latvių visuomenės nuomonė dėl branduolinės energetikos tampa vis negatyvesnė.
Lenkijos Žaliųjų partijos pirmininkas Dariuš Šved (Dariusz
Szwed) informavo, kad virš 56 proc. lenkų nepalaiko branduolinės energetikos plėtros, o vietovėje, kur planuojama statyti branduolinę jėgainę, pasisakančių prieš kiekis viršija 67
proc. Prieš branduolinių jėgainių statybą Lenkijoje pasisako
ir jų kaimynai vokiečiai. D. Šved nuomone, šiuo metu yra kur
kas svarbiau telkti resursus Baltijos jūros šalių energetiniam
žiedui, nors šia linkme mažai dirbama.
Kaliningrado srities anti-atominio judėjimo aktyvistas Michail
Kostiajev nuomone, Kaliningrado sritis yra pilnai apsirūpinusi
elektros energija, o Baltyjskaja AE projektas yra politinis, jo
viešinimui skirta net 3 mln. rublių. Mano, kad tokiems projektams reikalingas referendumas.
„Atgajos“ projektų vadovas Linas Vainius konferėncijos metu
taip pat priminė, kad Visagino AE yra Lietuvos socialdemokratų inicijuotas projektas, kurį dabar tęsia dešinieji, tad visi
politikai turi prisiimti visą atsakomybę dėl tokio grandiozinio
projekto vykdymo. Nors jau yra pasirašyta ketinimų sutartis su
Hitachi (ir nutraukus ją Lietuva jau turėtų pakankamai didelių nuostolių – red. pastaba), vis tik jei projektas bus pradėtas
vykdyti, sutarties šalys turi detaliai pasidalinti ne tik naudą,
bet ir atsakomybę, pavyzdžiui, Estija sumoka už projekto riziką, Latvija priima dalį branduolinio kuro atliekų, o Lietuva
lieka atsakinga už Visagino AE eksploataciją. Raktas dėl Baltyjskaja AE projekto yra lietuvių rankose – juk kaliningradiečiai savo projektui planuoja naudoti Lietuvos infrastruktūrą.

Europos parlamento Žaliųjų aljanso vicepirmininkė Rebeka Harms (Rebecca Harms) perteikė savo įspūdžius iš ką tik
įvykusių kelionių į Japoniją ir Suomiją. Po Fukušimos įvykių
šalyje yra labai įtempta padėtis, visuomenė jaučiasi taip, lyg
ką tik pasibaigė branduolinis karas. Visuomenė nepatenkinta,
nes manoma, kad informacija apie realius Fukušimos avarijos
padarinius yra slepiama. Japonijoje vyksta daugiatūkstantiniai
protestai, reikalaujantys visiškai uždaryti visus branduolinius
reaktorius (šiuo metu iš 54 Japonijos branduolinių reaktorių
dirba tik 5-6 reaktoriai). Tikimasi, kad pagrindines Fukušimos avarijos pasekmes bus galima likviduoti per 30 metų ir
tai kainuos apie 7 mlrd. JAV dolerių. Suomiai taip pat negali pasigirti naujos AE statybų eiga –
projektas pabrango 2 kartus, vėluoja 5
metus, jo užbaigimui tikimasi ženklios
valstybės paramos. Europos Sąjungoje
šiuo metu statomi tik du branduoliniai reaktoriai, vienas jų – Suomijoje,
kitas – Prancūzijoje, abu šie projektai
labai vėluoja. Nors aktyvėja visuomenės judėjimai prieš branduolinę energetiką ir už atsinaujinančią energeti- Rebeka Harms
ką, Europos Sąjungos parlamente šiuo klausimu vis dar nėra
vieningos nuomonės. Europarlamentarė R. Harms tai aiškina
tuo, kad vis tik nemaža dalis europarlamentarų yra glaudžiai
susiję su branduolinių reaktorių verslu. Panašią nuomonę išsakė ir europarlamentaras Justas Paleckis.
Seimo narys ir Seimo Atominės komisijos pirmininko pavaduotojas Rimantas Sinkevičius mano, kad 2007 m. priimtą
Energetikos strategiją reikia skubiai peržiūrėti. Pagrindinis
klausimas – ar tikrai išsaugosime tvarią aplinką? Kokie bus
Visagino AE ekonominiai rodikliai – elektros energijos kaina, kaip veiks rinka, ar tikrai veiks parinktas verslo modelis?
Seimo nariui atrodo, kad dabartinė valdančioji dauguma turi
tik vieną tikslą – įtvirtinti negrįžtamą procesą Visagino AE
projekte, o, ar yra alternatyvos, kiek tai kainuos Lietuvai –
nesvarbu. Kokią įtaką turės elektros energijos rinkai jungtys
su Lenkija, Švedija, ar tikėtinai atpigusios dujos, po suskystintų dujų terminalo įrengimo? Tokių apskaičiavimų nėra.
Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius Martynas Nagevičius konferencijoje išsamiai nagrinėjo Visagino
AE projekto teigiamas ir neigiamas puses. Ta tema publikuotas ir M. Nagevičiaus straipsnis šiame žurnale.
Vilniaus universiteto profesorius Rimantas Rudzkis teigė,
kad Visagino AE projektas Lietuvai yra labai rizikingas, nes,
jo nuomone, akivaizdžiai yra padidintas elektros energijos
poreikis, Lietuva ir taip turi daug skolų, yra baimių, kad bus
užstatytas visas Lietuvos energetinis ūkis. Profesoriaus nuomone, šiuo metu yra žymiai svarbiau sutvarkyti šilumos ūkį,
o ne statyti branduolinę jėgainę, kuri šildys Drūkšių ežerą.
Konferencija priėmė rezoliuciją, raginančią peržiūrėti energetikos strategiją ir dėl svarbių energetinių projektų vykdymo
rengti referendumus (plačiau: www.lzsp.lt)
Konferenciją moderavo Linas Balsys, Žaliosios politikos instituto prezidentas.
Povilas Venciūnas
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Avarija
2012 m. vasario 2 dienos šilumos trasos avarija Vilniuje uždavė kelis klausimus, apie kuriuos norėčiau padiskutuoti.

Naujiena – nauji pramoniniai
maitinimo blokai ENSTICK

Kiekvienas centralizuotą šilumą naudojantis objektas (administracinis pastatas ar daugiabutis) negali būti eksploatuojamas, jeigu jo neprižiūri atsakingas už šilumos ūkį asmuo. Už
šilumą atsakingi asmenys privaloma tvarka laiko egzaminus
Valstybinėje energetikos inspekcijoje. Tiesa, už tai, kad toks
asmuo prižiūrėtų šilumos ūkį, atsako objekto savininkas (pastato administratorius ar daugiabučio bendrija).
Dar prieš avariją daugumai organizacijų, daugiabučių bendrijų buvo išsiųsti įspėjimai apie artėjančius šalčius, duotos
instrukcijos, kaip apsisaugoti nuo galimų sutrikimų. Jau įvykus avarijai, organizacija, eksploatuojanti Vilniaus šilumos
ūkį, lyg ir elgėsi profesionaliai ir socialiai – visų susijusių su
avarija objektų atsakingi darbuotojai buvo nuolat informuojami apie padėtį, galimus avarijos likvidavimo terminus, taip
pat jiems buvo pakartotos pagrindinės taisyklės kaip elgtis,
nutrūkus termofikacinio vandens tiekimui, t.y. vykdyti papildomas apsaugos priemones – saugoti vamzdžius nuo peršalimo, stebėti bendrą patalpų temperatūrą, o jai nukritus iki
neleistino lygio, išleidinėti sistemas ir pan.
Gyventojams net buvo dalijami elektriniai radiatoriai, kai
kuriems net ir maistas, gyvenamųjų namų ir įstaigų šilumos
punktuose budėjo šilumos tiekėjų atstovai, nors už tų objektų, kuriems grėsė ilgesnis termofikacinio vandens tiekimo nutraukimas, vidinį tinklą ir tinkamą pajungimą atsako jau ne
centrinis šilumos tiekėjas, bet pastatų administratorių ar daugiabučių bendrijų atstovai, atsakingi už objekto šilumos ūkį.
Tuose objektuose, kurie turėjo profesionalius darbuotojus, atsakingus už šilumos ūkį, avarija buvo suvaldyta operatyviai,
deja, atsirado objektų, kurie užšalo. Visiškai žmoniška kaltinti
centrinį šilumos tiekėją, ypač dėl apskritai negatyvaus jo vertinimo visuomenei, vis dėlto, ar tai teisinga? Juk įvykus avarijai profesionalūs šilumininkai, išlaikę egzaminus, puikiai žino,
kaip elgtis, tuo labiau, kai centrinis šilumos tiekėjas nuolat teikė
metodinius nurodymus. Kas atsakingas, jei šilumos ūkį prižiūrintys objekto darbuotojai nevykdė savo pareigų? Ar Valstybinė energetikos inspekcija inicijuos tokių darbuotojų atestaciją,
gal jie netinkami tokiam darbui? Įdomus šiuo aspektu būtų ir
žalos atlyginimo klausimas – kas iš tikrųjų yra atsakingas už
tai, kad pastato administratorius ar daugiabučio bendrija neturėjo atestuotų šilumos ūkio prižiūrėtojų, ko pasėkoje buvo
užšaldytos šildymo sistemos, o gyventojai patyrė nuostolių?
Kiekviena avarija turi būti analizuoja, tiriamos jos priežastys,
ieškoma būdų, kaip ateityje išvengti avarijų ar bent jau sumažinti jos sukeltus galimus nuostolius. Tikiuosi, kad Valstybinė energetikos inspekcija atliks tokią analizę ir paskelbs ją
visuomenei. Tiesa svarbu, kad ji būtų objektyvi, o ne politizuota, kaip dabar ypač madinga kalbėti apie šilumos sektorių.
Inž. J. Sivickis, Vilnius

UŽS.

Avarijos įvyksta arba neįvyksta, kartais jas išprovokuoja žmogus,
o kartais gamtos jėgos ar nepalankai susiklosčiusios aplinkybės. Įsėdus į lėktuvą ar įlipus į keleivinį laivą visiems paaiškinama, kaip reikia elgtis atsitikus išskirtinėms sąlygoms ar avarijai, visi juk suprantam, kad nuo to visiškai nesame apsaugoti.

Įmonės Transfer Multisort Elektronik pasiūla
pasipildė trimis naujomis pramoninių maitinimo blokų serijomis - GS, GDR ir GHDR.
Pirmoji GS serija - tai integravimui skirti maitinimo blokai
su viena išėjimo įtampa. Gaminami modeliai, kurių išėjimo
įtampa yra 5V DC, 12V DC, 15V DC, 24V DC ir 48V DC, o
galia - 15W, 25W, 35W, 50W, 70W, 100W ir 150W. GS serijos maitinimo blokai pasižymi plačiu maitinimo įtampų,
pasirenkamų perjungikliu, diapazonu (85-132V AC arba
180-264V AC). Jie gali būti maitinami taip pat ir nuolatine
255-370 V DC srove. Visi modeliai stabilią išėjimo įtampą
esant pilnai apkrovai pasiekia vos per 250 ms ir gali dirbti
temperatūroje nuo -10°C iki +60°C.
Antroji Enstick maitinimo blokų serija - GDR, kuri yra
skirta montavimui ant DIN bėgelio. Šią seriją sudaro 20W,
40W ir 60W galios bei 5V DC, 12V DC, 24V DC ir 48V DC
išėjimo įtampos maitinimo blokai. Kai kurie modeliai gali
būti maitinami 85-264V AC kintamąja arba 120-370V DC
nuolatine srove, pasirenkama perjungiklio pagalba. Kai kurių šios šeimos modelių efektyvumas siekia 88 proc, o išėjimo įtampos stabilumas veikiant pilnai apkrovai kai kuriuose
modeliuose yra pasiekiamas jau po 100 ms.
Trečioji Enstick maitinimo blokų serija yra GHDR, kuri
taip pat yra skirta montavimui ant DIN bėgelio. Šią seriją
sudaro 75W, 120W ir 240W galios bei 12V DC, 24V DC ir
48V DC išėjimo įtampos maitinimo blokai. Kai kurie modeliai gali būti maitinami 88-132V AC arba 176-264V AC
diapazono kintamąja įtampa bei 248-370V DC diapazono
nuolatine įtampa. Šios serijos efektyvumas yra 85 proc., o
išėjimo įtampos stabilizavimo trukmė veikiant pilnai apkrovai yra 500 ms.
Visų Enstick maitinimo blokų serijų gaminiai yra apsaugoti nuo perkrovos, perkaitimo, maitinimo įtampos perviršio
ir trumpojo jungimo. Visos serijos gali dirbti -10°C ÷ +60°C
temperatūros ir 20-90 proc. RH drėgnumo aplinkoje. Kiekviename modelyje yra įrengta maitinimo įtampos signalizacija su LED diodų indikatoriais, taip pat yra galimybė reguliuoti išėjimo įtampą –5 proc./+10 proc. nominaliosios
reikšmės ribose.
Daugiau informacijos rasite www.tme.eu
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