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Magnetinės audros, kas tai? Pradedame straipsnių
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Pastaraisiais metais Saulės aktyvumas labai išaugo ir pasiekė vertes, ko gero didžiausias per pastaruosius 1000 metų.
Nuo Saulės sklindantis vadinamasis Saulės vėjas sukelia
Žemėje magnetines (geomagnetines) audras. Magnetinės
audros metu visoje Žemėje ryškiai kinta Žemės magnetizmo parametrų vertės ir magnetinių kompasų rodyklės
ima nestabiliai judėti atsilenkdamos keletą laipsnių. Magnetinės audros ir jų metu susidarančios stiprios sūkurinės srovės jonosferoje sukelia elektros energetikos sistemų avarijas, net nutraukia elektros energijos perdavimą

tinkluose, pažeidžia palydovų funkcionavimą, nutraukia
radijo, televizijos laidų perdavimą, telefono ir interneto
ryšius, taip pat inicijuoja intensyvų naftotiekių ir dujotiekių vamzdynų rūdijimą. Žemės magnetinio lauko kitimo
indukuotos srovės pažeidžia įvairius elektros energetikos
sistemų objektus, ypač generatorius ir transformatorius.
2012 m. pabaigoje ir 2013 m. prognozuojama nauja intensyvi magnetinė audra, kurios pradžią mokslininkai siekia
kuo tiksliau numatyti, kad būtų galima išvengti techninių
sistemų avarijų, gedimų ar sutrikimų.

Kodėl sukiojasi ir virpa stovinčio
magnetinio kompaso rodyklė?
Magnetinę rodyklę pritvirtinus smailės viršūnėlėje taip,
kad ji galėtų sukiotis, rodyklė bet kurioje Žemės vietoje
visuomet pasisuka ir nusistovi šiaurės-pietų kryptimi. Nuo

IV a. prieš Kristų senovės Kinijoje, o nuo XII a. ir Europoje yra žinomas magnetinis kompasas, kurio rodyklė visuomet rodo šiaurės-pietų kryptimis, plačiai naudojamas antžeminėje, jūrų ir aviacijos navigacijoje (1 pav.). Jeigu kurį
laiką stebėtume jautraus kompaso rodyklę, tai nesunkiai
įsitikintume, kad ji nuolatos sukiojasi į vieną ar kitą pusę.
Į šiaurę rodanti kompaso rodyklė labiausiai nukrypsta rytų
pusėn apie 08.00 val. ryte, o vakarų pusėn – dienos metu.
Po kurio laiko rodyklė vėl grįžta į pradinę padėtį. Tokie
kompaso rodyklės pasisukimai, paprastai neviršijantys
15'÷20' (kampo minučių), vyksta nuolat – jie rodo Žemės
magnetinio lauko pokyčius paros metu.
Magnetinius lauko pokyčius paros metu sąlygoja Saulės
spinduliuotė. Saulės ultravioletinė spinduliuotė, rentgeno spinduliai ir Saulės vėjas patenka į Žemės atmosferą
ir ją jonizuoja. Dėl tokių procesų atmosferos viršutiniame
sluoksnyje, nutolusiame nuo Žemės nuo 60 iki 500 km, susiformuoja elektrai laidus sluoksnis, vadinamas jonosfera.
Jonosfera yra veikiama Mėnulio ir Saulės traukos, jų veikiama keičia savo formą. Apie tai primena ir potvyniai bei
atoslūgiai jūrose ir vandenynuose, kuriuos taip pat sukelia
Mėnulio ir Saulės traukos pokyčiai.
Kaip ir bet kokiame laidininke, judančiame magnetiniame
lauke, taip ir jonosferoje, veikiant Žemės magnetiniam laukui, indukuojamos elektros srovės. Tokios jonosferos elektros srovės kuria jų srautus supančius magnetinius laukus.
Tokius nuolat vykstančius jonosferoje ir magnetosferoje procesus fiksuoja kompaso rodyklė, o viršutiniuose atmosferos
sluoksniuose vykstančių procesų fliuktuacijos priverčia ją
nuolat virpėti ir sukiotis. Paros metu vykstantys nuolatiniai
Žemės magnetinio lauko pokyčiai priklauso nuo geografinės platumos ir nuo metų laiko. Vasarą magnetinio lauko
pokyčiai vidutiniškai yra keturis kartus stipresni nei žiemą.
Ne visuomet magnetinio kompaso rodyklė išlieka gana

1 pav. Magnetinis
kompasas

rami, lengvai virpanti ar truputį atsilenkianti du kartus
per parą nuo tikslios šiaurės ir pietų krypties. Jau nuo seno
yra stebima, kad kai kuriomis dienomis kompaso rodyklė
ima stipriai virpėti, sukiotis į vieną ar kitą pusę. Kai kada
kompaso rodyklės nuokrypos keletui valandų ar net parų
gali pasiekti net keletą laipsnių. Kompaso rodyklės „šėlsmas“ rodo, kad tuo metu Žemėje siaučia vadinamoji magnetinė audra, o tokias dienas magnetinių laukų specialistai – magnetologai vadina sutrikdytomis arba magnetine
prasme audringomis.

Saulėje vykstantys procesai ir jų įtaka
Žemės magnetiniam laukui
Žemės magnetinį lauką daugiausiai sąlygoja procesai, vykstantys Žemės gelmėse, nes ir Žemės branduolyje indukuojamos ir teka elektros srovės [1]. Žemės magnetinio lauko
konfigūracija nuolat iš lėto kinta, dėl ištirpusių medžiagų judėjimo išoriniame Žemės branduolyje daugiau kaip
2900 km gylyje. Baziniam Žemės magnetiniam laukui lėtai

ENGLISH SUMMARY

Magnetic Storms And
Electric Energy Systems
Dr. Alvydas Kazakevičius
Anatolijus Drabatiukas
In the year of 2003, August 14 a huge accident in electric power systems of USA and Canada that supply Northeastern and Midwestern regions of USA as well as border regions of Canada took place
(phrase – Northeast Blackout of 2003 came into use). During the
accident electricity supply was discontinued to the territory with the
population of 45 million Americans and 10 million Canadians – this
had an impact on the states of Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New Hampshire, New York, Rode island, Vermont and Canada’s
province of Ontario. The true reason of this accident was not identified, yet majority of investigators of the accident claimed that it was
caused by electricity streams, which were induced by magnetic storms.
Damages of the accident amounted up to 4-10 billions USD. [7].

Activity of the Sun in recent years has increased rapidly and reached
the highest values in probably 1000 years. The so-called solar wind
that is flowing outward from the Sun causes magnetic (geomagnetic)
storms in the Earth. During the magnetic storm values of magnetism
parameters in the Earth change significantly and pointers of magnetic
compasses start to swing wildly by bending backwards a few degrees.
Magnetic storms and their result - strong whirling gusts that appear
in ionosphere - cause outages of electrical power systems and even
terminate electric power transmission in grids, affect functioning
of satellites, terminate radio, television transmissions, connections
of telephones and Internet as well as initiate intensive corrosion of
oil and gas supply pipelines. Streams induced by the change of the
Earth’s magnetic field damage various objects of electricity systems,
especially generators and transformers.
It is predicted that at the end of the year 2012 and 2013 new magnetic storm will come up, thus in order to avoid possible outages of
technical systems, breakdowns or any other disorders, scientists attempt to foresee its beginning as precisely as possible.

5

Šaltinis: www.thesciencefair.com/Merchant2/merchant.mvc?

Energijos erdvė 2012-2 (13)

6

Energijos erdvė 2012-2 (13)
Žemės magnetinio lauko sudėtis ir anomalijos
Magnetinio lauko prigimtis

Magnetinio lauko indukcija

Magnetinio lauko
kitimo sparta

Bazinis (vidinis) Žemės
magnetinis laukas

kuria elektros srovės, tekančios
išoriniame Žemės branduolyje

apie 30÷70 mikroteslų
Žemės paviršiuje,
iki 2 militeslų Žemės
branduolyje

kinta labai lėtai per
daugelį metų; lauko stipris
ir kryptis pastebimai
priklauso nuo regiono

magnetinio lauko stipris iki 40 A/m

Išorinis Žemės
magnetinis laukas

kuria elektros srovės,
tekančios Žemės jonosferoje
ir magnetosferoje

nuo +20 iki
-20 nanoteslų, kai nevyksta
magnetinės audros;
nuo 40 iki maždaug
200-1000 nanoteslų
magnetinių audrų metu

paprastai kinta kas keletą
minučių, valandų ir parų;
magnetinės audros kartojasi
maždaug kas 27 dienos, kas
pusmetį, kas 11 metų

skiriami dviejų tipų lauko
kitimai – reguliarūs
(mikropulsacijos, sukeltos
Saulės ir Mėnulio) ir nereguliarūs
(kai kurios mikropulsacijos,
magnetinės audros)

Žemės magnetinės
anomalijos (anomalieji
magnetiniai laukai)

kuria uolienų liekamasis
magnetizmas viršutiniuose
Žemės plutos sluoksniuose,
kurį sukelia bazinis ir išorinis
Žemės magnetiniai laukai

iki 200 mikroteslų

kintant, tokį kitimą šiek tiek veikia greitai kintantys, bet
palyginus nestiprūs lauko pokyčiai, kuriuos sukelia sūkurinės elektros srovės, tekančios Žemės jonosferoje. Tokios
Žemės magnetinio lauko variacijos vyksta nuolat [1]. Pagal
Žemės magnetinio lauko kitimo intensyvumą yra skiriamos
„magnetiškai ramios“ ir „magnetiškai audringos“ dienos
ar trumpesni laiko tarpai. Magnetinės audros dažniausiai
pasitaiko ir yra intensyviausios poliarinėse zonose. Netgi
idealiai ramiomis dienomis dėl susidarančių elektros srovių jonosferoje Žemės magnetinis laukas šiek tiek (horizontalioji dedamoji 30·10-9 teslų ribose) kinta paros metu.
Žemės magnetinio lauko greiti nedidelės amplitudės kitimai, vykstantys tiek ramių, tiek audringų laikotarpių metu,
vadinami mikropulsacijomis. Skiriamos rytinės mikropulsacijos (Pc) ir naktinės mikropulsacijos (Pt). Rytinės mikropulsacijos dažniausiai pasitaiko rytinėmis valandomis,
trunka keletą valandų, jų amplitudė siekia iki 0,1·10-9 teslos,
o periodas sudaro nuo 10 iki 60 s. Naktines mikropulsacijas sudaro kelios pulsacijos, kurių kiekviena trunka nuo
10 iki 20 min. Jų amplitudė siekia iki 0,5·10-9 teslos, o atskirų pulsacijų periodas būna nuo 40 s iki keleto minučių.
Labai jautriais prietaisais aptinkamos labai trumpo periodo pulsacijos, kurių kitimo dažnis yra 2 Hz ir didesnio
dažnio. Tokių greitai vykstančių pulsacijų amplitudė labai
maža, neviršijanti 0,1·10-9 teslos. Pašvaisčių zonose buvo
aptiktos vadinamosios gigantiškosios pulsacijos, kurių amplitudė yra kelios dešimtys nanoteslų, o periodas yra nuo
1 iki keleto minučių [1].
Poliarinėmis pašvaistėmis vadinamas viršutinių atmosferos
sluoksnių (jonosferos) švytėjimas daugiau kaip 80 km aukštyje dėl oro molekulių jonizacijos [2]. Dažniausiai matomos
poliarinėse platumose, netoli pietų ir šiaurės magnetinių
ašigalių. Po magnetinių audrų intensyviausios poliarinės
pašvaistės stebimos vidutinėse ir subtropinėse platumose.
Žemės plutos paviršiumi ir po juo esančiais sluoksniais teka

Pastabos

magnetinėmis anomalijomis
vadinamos Žemės paviršiaus
kinta priklausomai nuo žemės
sritys, kuriose Žemės magnetinio
gelmėse glūdinčių feromagnetinių
lauko stipris ir kryptis
uolienų tipo ir kiekio
skiriasi nuo įprastinių;
magnetinio lauko stipris iki 150 A/m

nedidelės žemės paviršiaus arba telūrinės elektros srovės,
t. y elektros srovės, indukuotos Žemės magnetinio lauko
kitimo. Jų veikimu galima įsitikinti įsmeigus į gruntą du
elektrodus ir matuojant tarp jų esantį potencialų skirtumą,
kuris parodo vidinę įtampą, susidarančią dėl žemės paviršiaus elektros srovių. Viršutinis Žemės plutos sluoksnis pasižymi elektriniu laidžiu, todėl, kintant Žemės magnetiniam
laukui, jame indukuojamos elektros srovės. Netgi ramios
būsenos magnetinio lauko variacijos dėl Saulės spinduliavimo kitimo paros metu indukuoja elektros sroves žemės
plutoje. Kadangi Žemės elektrinė varža neizotropinė, žemės paviršiaus srovės įgauna vyraujančias kryptis. Mokslininkai, tirdami žemės paviršiaus sroves pašvaisčių zonose,
gauna duomenis apie Žemės magnetinio lauko kitimą ir jo
mikropulsacijas. Magnetinių audrų metu žemės paviršiaus
lauko potencialų skirtumas tūkstančių kilometrų atstumu
gali pasiekti keletą kilovoltų [1].
Gana ilgai buvo paplitusi prielaida, kad Žemės magnetinis
laukas yra nutįsęs neišmatuojamai toli nuo Žemės tarpplanetinėje erdvėje (2 pav.). Pastaraisiais dešimtmečiais atlikti
tikslūs magnetiniai matavimai pasitelkus kosminius aparatus parodė, kad veikiant jonizuotų dujų srautams, sklindantiems nuo Saulės, Žemės magnetinis laukas yra įgavęs
sudėtingą formą (3 pav.).
Saulės apšviestoje pusėje Žemės magnetinis laukas yra
ribojamas sferinio paviršiaus, kurio spindulys yra apie
10÷15 Žemės spindulių. Priešingoje nuo Saulės pusėje Žemės magnetinis laukas primena kometos uodegą, ištįsusią keliolika tūkstančių kilometrų. Žemę supančios erdvės
dalis, kurioje veikia Žemės magnetinio lauko jėgos linijos,
besijungiančios su Žeme, vadinama magnetosfera. Magnetosferos zonose, vadinamose vidine (Van Alleno zona) ir
išorine radiacijos zonomis, sklinda elektrinių dalelių srautai, tai yra magnetosferoje vyksta sudėtingi elektros srovių
susidarymo ir sklidimo procesai (4 pav.).
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2 pav. Žemės magnetino lauko vaizdas: 1 – Žemės mantija,
2 – išorinis branduolys, 3– vidinis branduolys.

2a pav. Žemės magnetino lauko vaizdas: 1 – šiaurės geografinis ašigalis, 2 – pietų
geografinis ašigalis, 3 – šiaurės magnetinis polius, 4 – pietų magnetinis polius.

Intensyvūs magnetiniai trikdžiai, plačiai pasklindantys Žemės aplinkoje, vadinami magnetinėmis audromis. Kartais
minėtos audros prasideda nelauktai ir beveik tuo pat metu
visoje Žemėje. Magnetinė (geomagnetinė) audra – tai stiprus neperiodinis Žemės magnetinio lauko pokytis, kurį
sukelia Saulės aktyvumas [3, 4]. Magnetinės audros metu
visoje Žemėje kinta Žemės magnetizmo parametrų vertės ir magnetinių kompasų rodyklės ima nestabiliai judėti
atsilenkdamos keletą laipsnių. Tokios audros trunka nuo
kelių (paprastai 2-8) valandų iki kelių parų, o jų pokyčių
dažnis ir amplitudė didesni nei įprastinis magnetinio lauko
kitimas per parą. Be nuolatinių Žemės magnetinio lauko
variacijų, jį veikia trikdžiai, kuriuos sukelia Saulės aktyvumas. Saulės aktyvumu vadinama visuma Saulės paviršiuje
ir aplinkoje vykstančių procesų: Saulės vainikiniai išmetimai, Saulės dėmės, žybsniai, Saulės vėjas ir kiti. Saulės išsviestos dalelės, ultravioletiniai ir rentgeno spinduliai pasiekę Žemę, sustiprina jonizacijos procesus jonosferoje ir
kuria joje papildomas elektros sroves. Tokie procesai Saulėje sukelia Žemės atmosferos struktūros pokyčius, poliarines pašvaistes ir magnetines audras.

vyksta kartu su vainikiniais išmetimais, tačiau kartais šie
procesai gali ir nesutapti. Tokių magnetinių išsiveržimų
metu į aplinką išsiveržia galingi protonų ir elektronų srautai. Jų greitis gali siekti 1000÷2000 km/h. Žybsnių metu
kosminėje erdvėje pasklinda radiacinio spinduliavimo dalelės, kurios pavojingos yra ypač astronautams ir kosminiams aparatams, esantiems už Žemės magnetosferos ribų.

Vainikiniai išmetimai – tai gigantiški jonizuotų dujų išmetimai iš Saulės į aplinką. Tokių išmetimų metu gali būti
išmetama iki 10 mlrd. tonų Saulės medžiagos, kuri gali
skrieti iki 2000 km/s greičiu. Saulės dėmėmis vadinamos
tamsios dėmės Saulės paviršiuje, kurios yra vėsiausios jos
paviršiaus sritys, pasižyminčios ypatingai galingais magnetiniais laukais. Dėmių magnetiniai laukai sukaupia energiją galingiems sprogimams – vainikiniams išmetimams ir
Saulės žybsniams. Saulės dėmių skaičius (dėmių skaičius
matomoje Saulės disko pusėje) arba Wolfo skaičius nusako Saulės aktyvumo laipsnį. Matomi Saulės žybsniai yra
didžiuliai sprogimai jos paviršiuje. Dažnai Saulės žybsniai

Pastaraisiais dešimtmečiais tapo žinoma, kad Saulės vėjas
susideda iš dviejų komponenčių. Pirmoji – tai tolygus greitų,
bet retų dalelių fonas, antroji – tai permainingi šuorai, ypač
padažnėjantys aktyvios Saulės metais. Tolyginis Saulės vėjas
pučia iš vadinamųjų Saulės vainiko skylių, o gūsiai tvoskia
iš aktyvių sričių, kuriose juoduoja Saulės dėmės ir griaudi
žybsniai. Pasitaiko, kad iš tos pačios vietos yra išmetamas
tankus, bet labai lėtas šuoras, o paskui jį išlekia greitesnis.
Pastarasis pasiveja savo pirmtaką ir tarytum praryja jį.
Įtariama, kad susilieję šuorai sukelia stipresnes bei ilgiau
trunkančias magnetines audras. Jų elgesio beveik neįmanoma prognozuoti. Po vienos ar kelių parų tokių e lektringųjų

Saulės vėju vadinami Saulės elektringųjų dalelių (protonų, elektronų, alfa dalelių) plazmos srautai, skriejantys
nuo Saulės į Žemę. Saulės vėjas sklinda visą laiką, nors jo
intensyvumas yra didžiausias keletą dienų po vainikinių
išmetimų (3a, 3b ir 5 pav.). Sklindant plazmos srautui iš
Saulės per sekundę nuteka apie milijoną tonų medžiagos.
Saulės vėjas sklinda iš vainikinių skylių, kadangi tose srityse esanti magnetinė Saulės konfigūracija netrukdo tokiam
sklidimui. Vainikinės skylės yra tamsios sritys Saulės vainike (išorinėje Saulės atmosferoje), jos daugiausia pasklidusios Saulės poliarinėse srityse. Prie Žemės orbitos Saulės
vėjo greitis paprastai yra lygus 300-750 km/s, nors galimi
trumpi, greiti pliūpsniai, skriejantys iki 2000 km/s greičiu.

7

Šaltinis:. www.ask.com/wiki/Earth‘s_magnetic_field

Šaltinis: Earth‘s_magnetic_field. http://en.wikipedia.org/wiki/Earth‘s_magnetic_field
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Šaltinis:http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/NatSci102/text/magneticearth.htm
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3 pav. Žemės magnetosferos vaizdas: 1 – priekinė riba,
2 – magnetinis apvalkalas, 3 – magnetopauzė, 4 – viršūnė,
5 – gaudymo sritis, 6 – neutralus sluoksnis, 7 – šoninės sritys.

 alelių plazmos srautai pasiekia Žemę. Kosminės dalelės
d
taip pat sustiprina atmosferos jonizaciją. Pasiekęs Žemę,
Saulės plazmos srautas suspaudžia magnetosferą. Tai sukelia magnetinę audrą: į magnetosferą prasiskverbia dalis didelės energijos dalelių, kurios pasiekia aukštuosius
atmosferos sluoksnius, sukuria sūkurines elektros sroves.
Kai Saulės elektrinių dalelių – protonų ir elektronų – srautas susiduria su Žemės aplinka, tai sukelia vadinamąjį „magnetinį smūgį“ – stipri hipermagnetinė banga perskrodžia
Žemę supančius elektrai laidžius dujų sluoksnius. Iš Saulės
atskrieję dalelių srautai apgaubia Žemės aplinką, suspaudžia
jos magnetinį lauką ir tuo pačiu išauga lauko intensyvumas.
Protonai ir elektronai sukasi apie magnetines lauko linijas ir
ima dreifuoti: protonai į vakarus, elektronai į rytus. Protonų ir elektronų dreifas tampa sūkurine arba žiedine elektros
srove, sklidančia Žemės jonosferoje. Elektros srovė, tekanti į
vakarus, generuoja magnetinį lauką, kurio kryptis yra tokia,
kad silpnina pagrindinį Žemės magnetinį lauką. Tokie procesai vyksta magnetinės audros pagrindinės fazės metu [1].

lauke juda srautu, t. y. jonosferoje susidaro ir teka elektros
srovės. Tokios srovės, savo ruožtu, sukuria papildomą kintantį magnetinį lauką. Magnetinių audrų metu jonosferoje
susidaro intensyvios apie 300-1000 kA elektros srovės, vadinamos „electrojet“ vardu, susiformuojančios apie šiaurinį
ir pietinį magnetinius polius (6 pav.). Toks gigantiškas krūvininkų srautas (elektros srovė) teka 3÷5 Žemės spindulių atstumu nuo Žemės paviršiaus, t. y. 15 000÷20 000 km
aukštyje. Sūkurinės elektros srovės, tekančios jonosferoje, kuriamas magnetinis laukas deformuoja magnetosferos
jėgos linijas ir sukelia magnetines audras, tuo pačiu metu
aprėpiančias plačius Žemės regionus. Tokios srovės veikia
bazinį Žemės magnetinį lauką jį susilpnindamos. Žiedinės
srovių jonosferoje sukelti trikdžiai būna juntami visoje Žemėje, bet labiausiai jie pasireiškia poliarinėse srityse – susidaro poliarinės pašvaistės, nutrūksta tolimas radijo ryšys.
Magnetosferai pereinant į nestabilią būseną, vyksta vadinamosios mažosios magnetinės audros (angl. substorms).
Kai magnetosfera grįžta į mažesnės energijos būseną, vėl
vyksta audringi procesai, išskiriama energija, kuri sukelia
atmosferos švytėjimą,vadinamą aurorinę mažąją audrą.
Magnetinės audros metu kinta jonosferos sluoksnių parametrai (aukštis, elektronų koncentracija ir kiti), kurie
trikdo trumpųjų bangų radijo ryšį, intensyvina šiaurės pašvaistes. Didelės energijos dalelių srautas įkaitina viršutinę
atmosferos dalį. Šiluma, pasiekusi troposferą, joje sukelia
oro cirkuliaciją, atsiranda ciklonai. Intensyvaus Saulės aktyvumo metu 500 km aukštyje virš Žemės paviršiaus dėl
įkaitimo dujų tankis išauga 5-6 kartus. Padidėjus dujų tankiui, dirbtiniai palydovai susiduria su didesniu aerodinaminiu pasipriešinimu, skrisdami jie ima chaotiškai sukiotis ir vartaliotis, kartais netenka orientacijos į antžeminio
sekimo stotis. Nutrūkus ryšiui su Žeme, palydovas tampa
nevaldomu ir duomenų srautas į Žemę nutrūksta. Be to,
dėl susidūrimo su didesnio tankio dujomis, palydovo orbita ima žemėti.
Magnetinės audros kartojasi cikliškai: maždaug kas 27
dienos (sinodinis periodas), kas pusmetį (spalį ar balandį) ir maksimalaus Saulės aktyvumo laikotarpiais
(kas 11 metų) [3]. Audrų metu magnetinio lauko amplitu-

3a pav. Saulės vėjo ir Žemės magnetosferos sąveika.

3b pav. Saulės vėjo ir Žemės magnetosferos sąveika.

Šaltinis: www.wired.com/wiredscience/2010/03/earths-magnetic-field-is-35-billion-years-old/

Šaltinis: www.crystalinks.com/earthsmagneticfield.html

Atmosferos viršutiniuose sluoksniuose dėl Saulės poveikio
vyksta jonizacijos procesai, jonosferoje skrieja krūvininkai.
Jonosferoje krūvininkai nuolatiniame Žemės magnetiniame

Saulės vėjo tankis ir greitis nuo 1962 m.nuolat matuojami
kosminėse observatorijose. Magnetinių audrų parametrai
tiksliausiai matuojami ir analizuojami magnetinėse (geomagnetinėse) observatorijose pagal magnetografų ir magnetinių variometrų parodymus. Pasaulyje 70 šalių veikia
daugiau kaip 200 magnetinių observatorijų. Saulėje vykstančius procesus nuolatos stebi daugybė dirbtinių palydovų.
Vien JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija ( angl. National Aeronautics and Space Administration; NASA) naudoja palydovus SDO (angl. Solar Dynamics
Observatory), SOHO (angl. Solar and Heliospheric Observatory), du zondus Stereo, penketą zondų Themis, R
 hessi,
ACE (angl. Advanced Composition Explorer), Wind, Trace,
Aim, Timed, Geotail ir kitus. JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracijos (angl. National Oceanic
and Atmospheric Administration, NOAA) ir JAV karinių
oro pajėgų meteorologijos agentūra (angl. U.S. Air Force’s
Weather Agency, AFWA) naudoja savo palydovus ir duomenų apie Saulės aktyvumą rinkimo tinklus.

Saulės aktyvumo ciklai ir magnetinių
audrų pasekmės žmonijai
Žemės magnetinis laukas apsaugo gyvybę Žemėje nuo didelės Saulės energijos, o Saulės ir Žemės magnetiniai laukai − ir nuo kosminio spinduliavimo, nukreipdami tokį
spinduliavimą nuo Žemės paviršiaus. Kita vertus, Saulės
aktyvumo procesai ir jų sukeltos magnetinės audros trikdo ryšio priemonių, elektros energetikos sistemų darbą,
neigiamai veikia gyvuosius organizmus, žmonėms, ypač
jautriems, gali sukelti galvos skausmus ir blogą nuotaiką.
Intensyvūs didelės energijos dalelių srautai, atskrieję nuo
Saulės paviršiaus, gali tapti žmonių, taip pat kitų žinduolių, apšvitinimo priežastimi panašiai kaip ir spinduliuotės
srautai po branduolinių sprogimų. Žemės magnetosfera ir
atmosfera yra gana patikimas „skydas“, saugantis nuo tokios Saulės radiacijos. Bet astronautai skrydžio metu gali
patekti į tokių dalelių srautus, o skvarbios dalelės, patekusios į kosmines stotis ar kitus kosminius aparatus, gali tapti
astronautams pavojingomis.
1997 m. danų astrofizikas Henrikas Svensmarkas paskelbė teoriją, kad Žemės klimato kaita žymia dalimi priklauso nuo kosminio spinduliavimo, sklindančio daugiausia iš
Paukščių Tako. Ši teorija pateikta 2003 ir 2007 m. išleistoje Henriko Svensmarko ir Nigelo Caldero knygoje „Šaltį
sukeliančios žvaigždės: nauja klimato kaitos teorija (angl.
The Chilling Stars: a New Theory of Climate Change) [5].
Danijos geologijos specialistai Madsas Faurschou Knudsenas ir Peteris Riisageris 2009 m. JAV moksliniame žurnale Geology paskelbė straipsnį „Ar yra sąsajų tarp Žemės
magnetinio lauko ir kritulių tropikų zonoje?“ (angl. Is there
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4 pav. Sūkurinės elektros srovės Žemės jonosferoje ir magnetosferoje,
sukeliančios telūrines arba Žemės paviršiaus sroves: 1 – kryptis į Saulę,
2 – elektros srovės jonosferoje, 3 – telūrinės elektros srovės Žemės
paviršiuje, 4 – žaibai, 5 – stebėtojas, 6 – Žemė, 7 – jonosfera.

a link between Earth’s magnetic field and low-latitude precipitation?), kuriame, plėtodami H. Svensmarko teoriją,
tvirtina, kad klimatas Žemėje yra tiesiogiai susijęs su Žemės magnetinio lauko kitimu [6]. Jie, remdamiesi požeminiuose urvuose aptiktuose stalaktituose ir stalagmituose
išlikusio liekamojo magnetizmo verčių (deguonies izotopų tarpusavio santykio) priklausomybe nuo išorinio magnetinio lauko, rekonstravo Žemės magnetinio lauko k aitą
1

1

2

2

3

3

4a pav. Sūkurinės elektros srovės Žemės jonosferoje: 1 – magnetosferos
ir jonosferos tarpusavio sąveikos srovės, 2 – Pederseno srovės, tekančios
statmenai Žemės magnetinio lauko linijoms ir lygiagrečiai Žemės
elektrinio lauko linijoms, 3 – Hallo srovės, tekančios statmenai tiek
Žemės magnetinio lauko, tiek Žemės elektrinio lauko linijoms.

www.windows2universe.org/earth/Magnetosphere/tour/tour_earth_magnetosphere_07.html

dė kinta nuo 50 iki 200 nanoteslų (nT), o per itin stiprias
audras siekia net tūkstančius nanoteslų. Kai magnetinė
audra nevyksta, magnetinio lauko amplitudė kinta nuo
+20 iki -20 nT. Didžiausi Žemės elektrinio lauko stiprio pokyčiai magnetinių audrų metu stebimi aukštosiose platumose:
paprastai elektrinio lauko stipris kinta nuo 0,1 iki 1,0 A/m.

9

http://userpage.fu-berlin.de/~mtag/MT-principles.html
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Šaltinis: www.geomagnetism.org

10

5 pav. Saulės plazmos srauto dalelių sąveika su Žemės magnetosfera.

per p
 astaruosius 50 tūkst. metų. Surinkti duomenys gana
patikimai koreliuoja su klimato kaita Azijos regionuose.
Pagal šias teorijas, nepaisant Žemės magnetosferos apsauginio poveikio, kai kurie kosminiai spinduliai prasiskverbia į atmosferą ir inicijuoja vandens garų kondensavimąsi
atmosferoje. Kai Žemėje vyksta magnetinė audra, į atmosferą prasiskverbia mažiau kosminių spindulių ir atmosferoje susidaro mažiau debesų. Kai Žemės magnetosfera ir
atmosfera yra sąlyginai ramios, į atmosferą prasiskverbia
daugiau kosminių spindulių, debesų tankis padidėja, į Žemę
patenka mažiau Saulės šilumos: klimatas tampa drėgnesniu
ir vėsesniu. H. Svensmarko, M. F. Knudseno ir P. Riisagerio teorinių teiginių pagrįstumą eksperimentiškai mėgina
patikrinti keletas mokslinių grupių įvairiose šalyse naudodamos elektringųjų dalelių greitintuvus.

Šaltinis: www.metatechcorp.com/aps/Press_Release.htm

Siekdama skatinti Žemės magnetosferos ir atmosferos apsauginės funkcijos tyrimus, Tarptautinė radiotechnikos sąjunga (angl. International Union of Radio Science; IURS)
1990 m. suformavo naują komisiją, pavadintą „Komisija
K – elektromagnetizmas biologijoje ir medicinoje“. Vienas labiausiai tiriamų Žemės magnetinio lauko biologinių aspektų yra migruojančių gyvūnų navigacinių s avybių

6 pav. Magnetinės audros metu susidariusios sūkurinės elektros srovės ir jų
vertės, spalvotoje diagramoje atvaizduotos A/km, magnetosferoje ir jonosferoje
virš šiaurės ašigalio 1998 m. gegužės mėn. Modelis buvo sudarytas JAV
kompanijoje „Electric Power Research Institute“ (EPRI; Palo Alto m., Kalifornija).

s utrikimai Žemės magnetinių audrų metu – naminiai balandžiai, delfinai, banginiai ir kiti gyvūnai, turintys vidinius
biologinius kompasus, tokių audrų metu paprastai paklysta
ir nesuranda jiems įprasto maršruto. Saulės vėjas gali pažeisti palydovų funkcionavimą: tuo pačiu sustabdyti radijo,
televizijos laidų perdavimą, nutraukti telefono ir interneto ryšius. Stiprios sūkurinės srovės jonosferoje gali sukelti
elektros energetikos sistemų avarijas, netgi nutraukti elektros energijos perdavimą tinkluose, trukdyti ar nutraukti
globaliosios vietos nustatymo sistemos (GPS) ir kitų navigacinių sistemų darbą, inicijuoti intensyvų naftotiekių ir
dujotiekių vamzdynų rūdijimą.
Nuo 1700 m. iki šiol įvyko 28 Saulės vienuolikos metų aktyvumo ciklai. Šių ciklų trukmė per pastaruosius 300 metų
kito nuo 7 iki 17 metų, o XX a. buvo artima 10-čiai metų
(7 pav.). Istoriškai pirmuoju ciklu priimta vadinti kiek vėlesnį laikotarpį, kuris apėmė 1755-1766 m. ir kuris pasiekė
maksmimą 1761 m. [7].
1859 m. rugsėjo 1-2 d. 10-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu
(1858-1869 m.) įvyko didžiausia žinoma magnetinė audra,
kuri pagal tomis dienomis Saulės dėmes užfiksavusio anglų
Saulės stebėjimų astronomo Richardo Carringtono pavardę vadinama Carringtono fenomenu. Tuomet magnetinio
lauko horizantaliosios dedamosios amplitudė pasiekė nuo
-1600 iki -1750 nanoteslų. Tuo metu atmosferoje susidariusios sūkurinės elektros srovės indukavo Europos ir Amerikos telegrafo linijose vidinę įtampą, kuri sukėlė neįprastą
komutatorių kibirkščiavimą ir telegrafo raktų apdegimus.
Kai kurios telegrafo operatorės patyrė elektros smūgius, o
kai kurios telegrafo stotyse telegramų popieriaus juostos
užsidegė nuo intensyvaus kibirkščiavimo. Kai kuriose telegrafo stotyse, net išjungus linijų maitinimą, magnetinės
audros indukuota vidinė įtampa buvo pakankamu elektros
energijos šaltiniu, įgalinusiu siųsti telegrafo pranešimus.
Šiaurės pašvaistės, kurios yra įprastos šiaurinių regionų
gyventojams, Carringtono įvykio metu buvo stebimos toli
pietuose – Havajuose, pietinėse JAV valstijose, Meksikoje,
Kuboje, Italijoje. Kaip parodė ledynų dangos tyrimai, tokios
stiprios geomagnetinės audros pasitaiko labai retai, vidutiniškai kas 500 metų. Po šio įvykio smarkios, nors kiek silpnesnės goemagnetinės audros įvyko 1921 m. ir 1960 m.
1909 m. rugsėjo 25 d. 14-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu
(1901-1912 m.), siaučiant magnetinei audrai, tarp JAV ir Didžiosios Britanijos laikas nuo laiko nutrūkdavo telegrafo ryšys. Telegrafo linijų parametrų matuokliai tą dieną užfiksavo
linijose 500 V įtampą, t. y. aukštesnę nei įprastinė telegrafo
linijų maitinimo įtampa [4, 8]. 1921 m. gegužės 13-15 d.
15-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu (1913-1922 m.) galinga
magnetinė audra indukavo dideles elektros sroves Airijos,
Anglijos, Škotijos ir Švedijos telegrafo linijose [4]. 1926 m.
sausio 26-27 d. 16-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu (19231932 m.) poliarinių pašvaisčių metu nutrūko tarptautiniai
bevielio ryšio bandymai, kilo trukdžiai telegrafo ryšiui [4].
1940 m. kovo 25 d. 17-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu
(1933-1942 m.) magnetinė audra nutraukė bet kokį radijo
ryšį trumpųjų bangų diapazone tarp JAV ir Europos, lai-

kinai sutriko elektros energetikos sistemos JAV ir Kanados rytiniuose regionuose – Naujoje Anglijoje, Niujorke,
Pensilvanijoje, Minesotoje, Kvebeke ir Ontarije. 1941 m.
rugsėjo 17 d. taip pat buvo užregistruota viena stipriausių geomagnetinių audrų, nors tuo metu buvo Saulės aktyvumo minimumas [4]. 1946 vasario mėn. ir 1947 m.
balandžio mėn. 18-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu (19431952 m.) stambių Saulės dėmių santalką buvo galima prieš
saulėlydį stebėti akimis be prietaisų. Didelis Saulės aktyvumas sukėlė trukdžius tolimajam radijo ryšiui, trims valandoms visiškai nutrūko transatlantiniai ryšio kanalai [4].
1956 m. vasario 24 d. 19-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu
(1953-1962 m.) stipri geomagnetinė audra nutraukė radijo ryšius. Kai kurie povandeniniai laivai liko be ryšio su
vadavietėmis, juose buvo paskelbta kovinė parengtis [4].
1970 m. Sovietų Sąjunga paleido antrąją automatinę mokslinių tyrimų stotį „Venera-7“, pavadintą „Venera-70A“ ir
skirtą tirti Venerą. Mėginant stotį pervesti į aukštesnę orbitą ir nukreipti Veneros link, jos maršinio bloko variklyje
įvyko sprogimas [4]. 1180 kg masės stotis pasiliko skrieti
orbitoje aplink Žemę. Stotis buvo pavadinta dirbtiniu palydovu „Kosmos-359“ ir buvo naudojama žvalgybos duomenims rinkti. 1978 m. palydovo „Kosmos-359“ orbita ėmė
žemėti, o kilus smarkioms magnetinėms audroms, sugedo
jo elektroninė įranga. Palydovą tapo neįmanoma pervesti
į aukštą orbitą ir jo skeveldros nukrito Kanadoje. 1972 m.
rugpjūčio 2-3 d. 20-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu (19631975 m.) galinga magnetinė audra sukėlė viršįtampį telefono kabelyje tarp Čikagos ir Nebraskos valstijos. Vakarinėje
Kanados provincijoje Britų Kolumbijoje hidroelektrinėje dėl
viršįtampio įvyko 230 kV aukštinamojo transformatoriaus
sprogimas [4]. NASA specialistai planavo kosminėje erdvėje apie Žemę skriejusią JAV kosminę stotį „Skylab“ naudoti dar bent 8 metus. Netikėtai 1977 m. pabaigoje Saulės
aktyvumas tapo ypač intensyvus, dėlto išaugo dujų tankis
viršutiniuose atmosferos sluoksniuose ir stoties „Skylab“

300
200
100
300
200
100
300
200
100

7 pav. Saulės aktyvumo − tarptautinio mėnesinio vidutinio Saulės dėmių skaičiaus
arba Wolfo skaičiaus kaita nuo 1755 m.
(nuo 1-ojo sąlyginio Saulės aktyvumo ciklo pradžios) iki 2011 metų.

orbita ėmė žemėti. 1979 m. stotis sudegė atmosferoje, o jos
nuolaužos nukrito į Indijos vandenyną ir Australijoje [4].
1989 m. kovo 13 d. 22-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu
(1989-1995 m.) stipri magnetinė audra indukavo Žemės
paviršiuje, ypač elektros linijose, elektros sroves, kurios
sukėlė avariją Kvebeko provincijos (Kanada) elektros tinkluose, vadinamą „Hidro Kvebeko elektros tinklo avarija“,
ir sukėlė intensyvias šiaurės pašvaistes, kurios buvo matomos iki Tekso valstijos JAV pietuose, iki Viduržemio jūros regionų, Japonijoje. Dėl viršįtampio perkaito transformatorius hidroelektrinėje Kvebeko provincijoje Kanadoje.
Po to, relinės apsaugos įtaisams išjungus elektros energijos tinklus, apie šeši milijonai gyventojų 9 valandoms liko
be elektros energijos, buvo patirti milžiniški apie 6 mlrd.
CAD nuostoliai.
1991 m. kovo 25 d. dėl magnetinės audros sugedo Europos ryšių palydovas „Marecs-1“. 1994 m. sausio 20 d. dėl
Saulės aktyvumo buvo sugadinti Kanados ryšių palydovai
„Anik E1“ ir „Anik E2“. Pirmojo palydovo funkcionavimą

BGA komponentų litavimas, išlitavimas ir
remontas
Ypač greitas plokščių surinkimas
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ir lanksčias elektronikos gamybos
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trafaretų tiekimas
Kokybiškų spausdintinio montažo plokščių
tiekimas žemomis kainomis

11

Šaltinis: http://f5.ru/futurych/post/341437
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pavyko atkurti tą pačią dieną, o antrojo – tiktai po 5 mėnesių [5]. Palydovo „Anik E2“ funkcionavimo atkūrimas
kainavo apie 50-70 mln. JAV dol. 1994 m. sausio mėn. dėl
magnetinės audros nustojo funkcionuoti du Kanados telekomunikacijų palydovai, skrieję geostacionariomis orbitomis. Dėlto buvo pažeista Kanados nacionalinė ryšių sistema. Vienas palydovas tapo funkcionaliu po kelių valandų,
o antrojo darbui atkurti prireikė 6 mėnesių ir tai kainavo
apie 50-70 mln. dolerių [2; 9].
23-ojo Saulės aktyvumo ciklo metu (1996-2009 m.) Saulės
aktyvumas pasiekė maksimumą 2001 m. ir 2003 m. spalio-lapkričio mėn., o 1997-1998 m. dėl magnetinių audrų
poveikio trumpam laikui arba visiškai sugedo JAV ryšių
palydovai „Telstar 401“, „Galaxy IV“, „Tempo-2“ ir septyni sistemos „Iridium“ palydovai. 2003 m. spalio 23 d. magnetinė audra nutraukė radijo ryšius Švedijoje, sugadino
du Japonijos palydovus, sutrikdė oro ir jūrų transporto
priemonių radijo ryšius ir radijo navigaciją, sutrikdė spinduliavimo matuoklio, įrengto NASA kosminiame aparate
„Mars Odyssey“, veikimą. Už sugedusius palydovus draudimo kompanijoms teko išmokėti daugiau kaip 800 mln.
USD išmokas. 1998 m. gegužės mėn. neilga, bet intensyvi magnetinė audra įsivyravo JAV šiaurrytinėse valstijose.
Audros metu pusei valandos JAV elektros energijos tiekimo kompanijoms „Bangor Hydro-Electric Co.“ ir „Central
Maine Power Co.“ priklausantys elektros tinklai veikė nestabiliai ir nepatikimai.
2003 m. rugpjūčio 14 d. įvyko didelė avarija JAV ir Kanados elektros energetikos sistemose, maitinančiose JAV
šiaurės rytų ir vidurio vakarų regionus, taip pat Kanados
pasienio rajonus (atsirado terminas – Northeast Blacout of
2003). Avarijos metu nutrūko elektros energijos tiekimas
teritorijai, kurioje gyveno 45 mln. amerikiečių ir 10 mln.
kanadiečių – tai palietė JAV Konektikuto, Masačiusetso,
Naujojo Džersio, Naujojo Hempširo, Niujorko, Rodailendo, Vermonto valstijas ir Kanados Ontarijo provinciją.
Avarijos tikroji priežastis nebuvo nustatyta, bet daugelis
avarijos tyrėjų pareiškė, kad tai sukėlė magnetinės audros
indukuotos elektros srovės. Avarijos nuostoliai atsiėjo apie
4-10 mlrd. USD. [9].
2003 m. spalio 19 – lapkričio 5 d. Saulės paviršiuje buvo
stebimi stiprūs žybsniai ir vainikiniai masės išsiveržimai,
kurie Žemėje sukėlė magnetinę audrą, vadinamą Helovyno vardu. Dėl jos apie 30 val. neveikė JAV Federacinės
aviacijos administracijos sukurta ir valdoma oro navigacijos „Daugiaregioninė stiprinimo sistema“ (Wide Area Augmentation System; WAAS), užtikrinanti globalinės vietos
nustatymo sistemos GPS duomenų tikslumo, integralumo ir prieinamumo pagerinimą JAV, Kanadoje, dalinai ir
Lotynų Amerikoje [7]. Tuo metu nutrūko radijo ryšys su
daugeliu dirbtinių palydovų. Japonijos palydovo ADEOS-2
(„Midori-2“), paleisto 2002 m. gruodžio mėn., Saulės elementų plokštės spalio 23 d. buvo sugadintos, po to ryšys su
palydovu galutinai nutrūko. 2003 m. lapkričio 4 d. magnetinė audra vėl sutrikdė radijo ryšį. 2005 m. sausio mėn. dėl
Saulės vėjo sukelto aukšto dažnio radijo ryšių nestabilumo

antros pagal dydį pasaulyje JAV oro transporto kompanijos
„United Airlines“ 26 skrydžius teko nukreipti neoptimaliais
nepoliariniais maršrutais. Dėl maršrutų pakeitimo pailgėjo skrydžių trukmė, nenumatyti lėktuvų tūpimai ir kilimai
pareikalavo papildomo degalų suvartojimo, padidino kaštus, keleivių vėlavimas į kitus skrydžius sukėlė nemažą oro
pervežimų netvarką [9].
2010 m. balandžio 5 d. Žemę vėl užgriuvo galinga magnetinė audra. Apie artėjančią magnetinę audrą pirmiausia
duomenys buvo gauti iš procesus Saulėje stebinčios JAV
kosminės observatorijos SOHO (Solar and Heliospheric
Observatory). Šis NASA palydovas užregistravo nuo Saulės
500 km/s greičiu artėjantį didelės energijos dalelių debesį,
susidariusį prieš dvi paras − 2010 m. balandžio 3 d. Ši magnetinė audra buvo stipriausia nuo 2006 m. gruodžio mėn.
Nors Saulės aktyvumas tuo metu buvo palyginus neaukštas, balandžio 3 d. užfiksuotas palyginti nestiprus Saulės
žybsnis sukėlė stiprią magnetinę audrą dėl to, kad žybsnis
truko neįprastai ilgai – net 7 valandas.
2011 m. birželio 7 d. rytą NASA kosminė observatorija
SDO (Solar Dynamics Observatory) užfiksavo Saulėje kilusią audrą, kuri truko ilgiau nei 3 valandas ir birželio 9 d.
kuri sukėlė magnetinę audrą Žemėje. 2011 m. rugpjūčio 6 d.
Žemėje įsisiautėjo stipri magnetinė audra. Geofizikai šį įvykį palygino su 2000 metais, kuomet Saulė buvo 23-io ciklo
aktyvumo pike. Tik per vieną valandą magnetinių svyravimų indeksas K šoktelėjo nuo 2 iki 8. Paskutinį kartą tokio
intensyvumo ir masto įvykis buvo 2005 metais.
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Pokyčiai
Dr. Stasys Bačkaitis
P.E., CPM, Fellow SAE (JAV)

transporte ir
elektros gamyboje

apie 29 proc. Transportavimas automobiliais ir oro transportu rodo didžiausią augimą, o vidaus vandenimis – žymų
sumažėjimą.

2012 m. kovo 8 d. JAV energetikos magnatas Thomas Boone
Pickens Weiss Research, Inc. surengtoje konferencijoje apie
energetikos ateitį prognozavo, kad naujai atidaryti ir dar vis
toliau atrandami skalūninių dujų klodai iš pagrindų pakeis
šiame šimtmetyje energetinių žaliavų panaudojimo profilį tiek transporto srityje, tiek ir elektros gamyboje. Dujos,
dėl mažėjančių kainų įtakos ir kitus ekonomikos sektorius.

T. Pickens prognozuoja, kad staigiai didėjantys skalūninių
dujų klodų atradimai, jų žema kaina ir pigus transportavimas suskystintoje formoje žymiai prisidės prie pakankamai
greito transporto ir elektros gamybos sektorių dujifikavimo
visuose pasaulio kraštuose. Minėtų sektorių dujofikavimą
dar pagreitins skysto kuro kainų kilimas ir nepaprastai didelės išlaidos branduolinių jėgainių statyboms, būtina gyventojų ir aplinkos apsauga branduolinės nelaimės atveju,
bei šimtmečius besitęsiantis radijacinių atliekų tvarkymas.

1pav. matome, jog šiuo metu beveik visas transportas naudoja skystą kurą. 2 pav. matome energijos ES panaudojimą
transportui pagal transporto rūšis. Ši statistika rodo, kad
energijos sunaudojimas transporte per 6 metus padidėjo

Nors iki šiol dujų kainos buvo tampriai pririštos prie naftos
kainų pokyčių, dėl dujų gausos šis ryšis jau pradėjo trūkinėti. Pav. JAV, dujos pasiekė negirdėtai žemą kainą, tai yra
2-4 USD/mln. BTU, lyginant su 14-16 USD/mln. BTU –
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Europos rinkoje (BTU - British thermal unit - yra energijos kiekis apytikriai lygus 1055 džaulio). T. Pickens mano,
kad didžiųjų naftos grupuočių sugalvotas dirbtinis dujų
kainų pririšimas prie naftos kainų pokyčių, dėl dujų pasiūlos gausumo per 3-4 metus bus panaikintas ir dujų kaina
nusistovės tarp 6 ir 11 USD/mln BTU. Tuo pačiu klausimu pasisako ir Wall Street Journal kovo 31d. straipsnyje
„Once Linked, Oil and Gas Break Up“. Tad galima tikėtis
degamųjų duju atpigimo bent trečdaliu.

Degiosios dujos transporte
Dėl atsiradusio pigesnio kuro Thomas B.Pickens prognozuoja didžiulius pokyčius transporto sektoriuje ir elektros
energijos gamyboje. Pagal JAV duomenis, transporto poreikiams sunaudojama apie 70 proc. visos valstybėje sunaudojamos naftos. IEA 2009 pranešime nurodoma, jog
pasauliniu mastu transportas sunaudoja apie 61 proc. visos
išgaunamos naftos. Nežiūrint šių statistinių davinių nežymaus skirtumo, galima teigti, kad transportas sunaudoja
du trečdalius skysto kuro išteklių. Analizuojant kuris transporto sektorius sunaudoja daugiausiai skysto kuro, randame
jog asmeniniai automobiliai sunaudoja maždaug 45 proc.,
o 55 proc. skysto kuro tenka prekių ir žmonių pervežimui
bei kitokioms judėjimo priemonėms. Nors pagal ratuotų
vienetų skaičių sunkiasvoriai daugiaašiai prekių pervežimo automobiliai ir autobusai sudaro tik keliolika procentų
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1 pav.Transporte naudojamas kuras pagal rūšis (2009 m.)

viso transporto parko, jie sunaudoja beveik 60 proc. skysto kuro dėl pastoviai vykdomų pervežimo operacijų. Todėl
T. Pickens teigia, kad šio sektoriaus pervedimas į beveik
išskirtinį dujų naudojimą būtų pats greičiausias ir našiausias metodas išgauti maksimalų naudingumo efektą ne tik
pagal sunaudojamo kuro kiekį ir eksploatacines išlaidas,
bet ir dėl oro taršos sumažinimo (dujos sumažina oro taršą maždaug 46 proc.).
Skysto kuro ir išlaidų sumažėjimas prekių pervežimo poreikiams būtų tikrai įspūdingas. Statistiniai duomenys

ENGLISH SUMMARY

Changes in Powering
Transportation and
Generating Electricity
Dr. Stasys Bačkaitis, P.E., CPM, Fellow SAE (USA)
Thomas Boone Pickens, one of the largest U.S. investors in energy, in a conference organized by Weiss Research, Inc. on March 8,
2012, noted that rapidly developing shale gas resources will drastically change within a few years the way electricity is generated and
transportation is powered.
Gasification of these sectors is being greatly accelerated by huge and
inexpensive shale gas resources, by sharply rising oil prices, escalating construction costs of nuclear plants, as well as safety and long
term disposal problems with depleted uranium fuel rods.
Mr. Pickens noted and WSJ published research concurs that up to
now bundled prices of gas to oil will disappear in the next 3-5 years,
and current world prices at around $14-16 /mln BTU will drop to a
range between $6 to $11.
Statistics indicate that transportation is responsible for around 70%
of all oil resources used in the U.S. and around 61% worldwide. Of
this, 45% are consumed by automobiles and 55 % by trucks and buses.
Although heavy equipment transport vehicles make up only around
6-8% of the vehicle fleet in the truck-bus categories, they consume
around 60% of the oil of that vehicle segment. Accordingly, Mr Pickens noted, that conversion of heavy equipment transporters from

oil to gas use will provide the fastests reduction in oil consumption
and air pollution. This is particularly attractive, because conversion
to gas will yield very large cost savings (around 30-40 thousands of
litas annualy) and it is easy to accomplish, because long distance
hauling trucks and tractors are replaced every 3 to 5 years. On the
other hand, refurbishment of the existing vehicle fleet to gas would
not be cost effective.
Of the two possible gas systems to power the vehicles, compressed
natural gas system is the most logical choice in Europe, because
compressed gas service infrastructure exists in most of the countries. Inasmuch as LNG service infrastructures are rarely available
and considerably more complex to store and handle the liquified
gas at any service level, the LNG would not be a good candidate
for gasification of the surface vehicle fleet, but may be more amenable for air transport.
Recent availability of large and inexpensive gas supplies and the development of very efficient combined cycle co-generation powerplants has virtually stopped the nuclear renesance in the U.S. Of
the 29 planned nuclear projects only two remain active. In contrast,
the U.S. power industry is gearing up to build 258 new combined
cycle gas power plants. According to the U.S. Energy Information
Administration, the cost of buiding nuclear plants has become economically non-competetive compared to combined cycle gas power
plants. The construction cost of combined cycle gas plants is $978/
kWh and takes less than three years to build , compared to $5,329/
kWh and nearly 10-12 years for nuclear power plants. While generating electricity, the combined cycle power plants, due to flexibility
of their location, provide also heating and hot water needs to cities and towns. Unlike the nuclear plants, they do not pose risks of
very costly radiation damage in case of accidents and large storage
expeses of nuclear residues.
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2 pav. Energijos sunaudojimas ES pagal transporto rūšis
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

1990-2004
metų pokyčiai

Visas transportas

272

295

334

337

339

345

352

29 %

Gelezinkelio transportas

9,1
3,4 %

8,8
3,0 %

9,2
2,8 %

9,1
2,7 %

9,0
2,7 %

9,1
2,7 %

9,3
2,6 %

1%

Kelių transportas

228,0
83,8 %

245,5
83,3 %

274,0
82,1 %

278,4
82,7 %

282,0
83,1 %

284,8
82,7 %

290,0
82,5 %

27 %

Oro transportas

28,4
10,4 %

33,7
11,4 %

45,3
13,6 %

44,2
13,1 %

43,5
12,8 %

44,8
13,0 %

47,4
13,5 %

67 %

Vidaus vandenų transportas

6,6
2,4 %

6,7
2,3 %

5,4
1,6 %

5,0
1,5 %

5,0
1,5 %

5,7
1,6 %

5,0
1,4 %

-23 %

3 pav. Vilkikas su vertikaliai įmontuotais už vairuotojo kabinos CNG bakais

rodo, jog vienas tolimųjų atstumų prekinis daugiaašis sunkvežimis per metus nuvažiuoja apie 160 tūkst. kilometrų
(www.energy.eu) ir vidutiniškai sunaudoja apie 32 tūkst.
litrų benzino arba dyzelino. Priimant benzino arba dyzelino kainą apie 4,5 Lt/l, kiekvieno daugiaašio sunkvežimio metinės eksploatavimo išlaidos vien kurui siekia apie
145 tūkst. litų. Dujų panaudojimas, pagal T. Pickens prognozuojamą kainą, leistų bent trečdaliu sumažinti kuro
kaštus. Tuomet per metus sunkusis vilkikas sutaupytų
38-40 tūkst. litų. Lengvesnio svorio transporto priemonėms, ypač su mažesniu metiniu kilometražu, perėjimas
prie dujų nebūtų toks efektyvus, tačiau skysto kuro kainai
nuolat kylant, taupa ir čia galima.
Sunkvežimių perėjimas prie dujinio kuro gali būti dvejopas panaudojant suspaustas (CNG) arba suskytintas (LNG) dujas.

Sunkvežimuose CNG laikomas aukšto slėgio (20-25 MPa)
bakuose. CNG bakai tolimo pervežimo sunkvežimiuose yra
palyginamai dideli, sunkūs ir brangūs. Ne taip kaip JAV,
aukšto slėgio dujų aptarnavimo infrastruktūra daugelyje
Europos šalių jau egzistuoja, todėl plečiant dujomis varomų sunkvežimių su CNG aptarnavimu parką neturėtų atsirasti sunkumų - komercinė aptarnavimo infrastruktūra
greitai prisitaikys. 			
T. Pickens nuomone, esamų bezinu arba dyzelinu varomų
vilkikų ar sunkiasvorių daugiaašių sunkvežimių bei autobusų perdirbti į pilną CNG dujinę sistemą neverta, nes jų
darbo amžius retai yra ilgesnis nei 3-5 metai ir konversijos
kaštai 2-3 metų senumo sunkvežimiuose vargu ar apsimokėtų. Tačiau matant didžiulę ekonominę naudą panaudojant prekių ir žmonių pervežimui tik dujomis varomas
transporto priemones, jų savininkai ir vartotojai, atėjus
atnaujinimo laikui, be abejo pasirinktų dujomis varomus
variantus. T.Pickens prognozuoja, kad artimiausių 5 metų
laikotarpiu prekių ir žmonių pervežimo sistemos turėtų
būti pilnai dujofikuotos. Tuomet, kaip teigia T.Pickens,
vieno sunkiasvorio vilkiko dujofikavimas, pagal oro taršos
sumažinimą, prilyginamas 125 asmeninių automobilių, varomų skystu kuru, išėmimui iš apyvartos.
Taikant LNG sunkvežimiams, įrengiami žymiai mažesni
kriogeniniai bakai, nes dujos ten turi būti laikomos superšaltoje (-163°C) skystoje formoje. LNG skystoje formoje yra
apie 600 kartų tirštesnės nei CGN ir prilygsta benzino arba
dyzelino klampumui. Todėl LNG leidžia nuvažiuoti vienu
įkroviu žymiai ilgesnius atstumus, lyginant su CNG sistemos sunkvežimiais. Deja, dėl gana sudėtingo ir brangaus
LNG sandėliavimo aptarnavimo stotyse, jų panaudojimas
šiuo metu yra gana ribotas ir dažniausiai apsiriboja didelių
firmų aptarnavimo zonomis. T. Pickens mano, kad ši sistema dėl technologinių ypatumų dideliu mastu nepaplis,
ypač tai būtų sunku įdiegti nedidelėse šalyse.

Dujos elektrinėms
4 pav. Vilkikas su LNG bakais, įrengtais šonuose tarp priekinių ir užpakalinių ašių

Wall Street Journal (WSJ) 2012 m. kovo 18 d. straipsnyje „Pigios gamtinės dujos stabdo JAV branduolinės energijos atsigavimą“ (angl. Cheap Natural Gas Unplugs U.S.
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Mikrohibridai

Kaina / 1proc. kuro efektyvumo didinimui
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5 pav. Taršos sumažinimas taikant įvairias automobilių technologijas

Nuclear Power Revival) rašo, jog degiųjų dujų gausa ir jų
kainų kritimas labai smarkiai supurtė ir JAV atominių jėgainių statybos „renesansą”. Prieš kelis metus 15 JAV elektros energiją gaminančių kompanijų planavo statyti net
29 naujas branduolines jėgaines. Iš tų projektų šiandien
beliko tik du projektai. Sužlugdė ne silpna ekonomika ir
ne Fukušimos branduolinė katastrofa, o pigių dujų gausa.
Jos suteikė jėgainių savininkams progą pasirinkti alternatyvą, leidžiančią gaminti elektrą žymiai pigiau, be didelės
finansinės rizikos ir neįtraukiant savo firmų į ilgalaikius
finansinius ar technologinius pavojus.
WSJ rašo, jog JAV iki 2015 m. bus pastatytos 258 dujomis
varomos kogeneracinės jėgainės. Ten taip pat rašoma, jog
dujinių jėgainių pasirinkimas nulemtas žymiai greitesne, paprastesne ir keleriopai pigesne statyba, lyginant su
branduolinių jėgainių statyba. Remiantis JAV „Energijos
informacijos administracijos“ informacija, dujinių jėgainių statybai ir kurui kiekvienai kilovato galiai reikia išleisti 978 USD, tuo tarpu branduolinės jegainės kaštai siekia
net 5.329 USD/kW. Be to, taip išvengiama rizika įsivelti
į dabar net nežinomus ilgalaikius kaštus, galimus brangius branduolinių jėgainių sutrikimus ir pavojus ar problemas, susietas su branduolinių atliekų apsauga. Pradėjusieji branduolinių jėgainių statybas guodžiasi, kad dujų
gausa ir jų žemos kainos ateityje nėra užtikrintos ir kad
branduolinėse jėgainėse gamybiniai kaštai, išskyrus dideles
kapitalines investicijas, yra maži. Tačiau vienos iš didžiausių JAV elektros gamintojų ir dujų naudotojų, Dominion
Resources vadovas David Christion mano, kad nei viena
elektros energiją gaminanti firma neturėtų pasikliauti tik
vieno kuro technologija.
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6 pav. Įvairių akumuliatorių galių tankio palyginimai

Nors didieji sunkvežimiai matomai pradės naudoti dujas
dėl didžiulės ekonominės naudos, asmeninių automobilių
pasirinkimo ateitis pagal variklių tipus dar vis neaiški. Grynųjų elektromobilių paplitimas yra ribojamas jų brangumu, nuvažiuojamo atstumo ribotumu, ilgu akumuliatorių
įkrovimo laikotarpiu. Iš kitos pusės hibridiniai automobiliai nesiekia grynųjų elektromobilių eksploatacinio pigumo, bei taip pat yra brangesni už automobilius, varomus
vien vidaus degimo varikliu.
Konkurencijai tarp lengvųjų automobilių gamintojų kylant,
vis ieškoma pigių alternatyvų žymiai sumažinančių skysto
kuro panaudojimą. SAE international Automotive Engineering žurnalas šių metų vasarį pristatė mikrohibridinę vidaus degimo variklio startavimo (start-stop) technologiją,
kuri, kaip tikimasi, 5 metų laikotarpyje jau bus įdiegiama
daugiau kaip į 40 proc. pasaulyje gaminamų automobilių. Ši
mikrohibridinė technologija yra ne kas kitas, kaip specialiai
pagamintas įrenginys, pritaikytas automatiškai nutraukti
variklio veikimą automobiliui sustojus prie šviesoforo ar dėl
kitos priežaties ir automatiškai startuoti, paspaudus akseleratorių. Minėtas įrenginys gauna energiją iš nikelio-cinko
akumuliatoriaus. Kainuojantis apie 300 USD, jis šiuo metu
laikomas efektyviausiu energijos šaltiniu automatiniam nedidelių vidaus degimo variklių startavimui. Automobilis su
tokia mikrohibridine įranga gali sumažinti kuro sunaudojimą nuo 5 iki 10 proc. Miesto sąlygomis, esant dažniems
sustojimams, toks automobilis gali sumažinti oro taršą net
15 proc. Kiek kainuoja taršos sumažinimas 1 proc. taikant
įvairias automobilių technologijas parodoma 5 pav.
Iki šiol pagrindine kliūtimi automatinio startavimo sistemos
įgyvendinimui buvo ir vis dar yra švino-sieros rūgšties akumuliatorius. Nors pagal kainą jis yra patrauklus šiam tikslui,
jo didžiausia negatyvi savybė yra greitas įtampos kritimas.
Tyrimai įrodė, kad net ir geriausiems švino-sieros rūgšties
akumuliatoriams reikia apie 10 min. sugrįžti po variklio
užvedimo į pilną galią. Miesto eisme švino-sieros rūgšties
baterijos negali patenkinti dažnų ir daugkartinių startavimo poreikių. Tenka pastebėti, kad automatinio užvedimo
starteriai yra žymiai didesni, nes turi užvesti automobilio
variklį akimirksniu, o tam reikia gana didelio ir staigaus
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7pav. Akumuliatorių tipų palyginimas pagal energiją, galią, ciklų skaičių, įkrovimo laiką, kainą ir aplinkos taršą
Akumuliatoriaus tipas

Išvystymo
sritis

Specifinė
energija
(Wh/kg)

Auksčiausias
galingumas
(W/kg)

IškrovimoĮkrovimo 100% Kaina USD/kWh Aplinkos
įkrovimo 100% laikas (val.)
tarša
ciklų skaičius

Švino-sieros
rugšties

Komercijoje

30-40

150-200+

100-200

3-20

100-250

taip

Cinko-nikelio

Pirminėje
produkcijoje

55-65

500-800

300-500

1-4

150-500

ne

Ličio-jonu

Komercijoje

100-150

<1000

>1500

3-8

1500-3000

taip

energijos kiekio. Tokių dažnų apkrovimų sieros-rūgšties
akumuliatoriai negali pakelti (žiūr. 6 pav.) Nors automobilių gamintojai bando šio tipo akumuliatorių trūkumus įvairiais būdais apeiti, visi bandymai veda prie mechaninių ar
elektroninių komplikacijų. Kita vertus, ličio-jono baterijos gana gerai tiktų tokiems variklių startavimo tikslams,
tačiau jų aukšta kaina ir būtinumas jas nuolat vėsinti irgi
nėra ekonomiškas siekiant konkurencingumo.
Pagal PowerGenix kompanijos informaciją start-stop įrenginiui labiausiai tinka nikelio-cinko akumuliatoriai. Jie priima daug daugiau iškrovimo-pakrovimo ciklų, greitai atsigauna ir nesusiduria su greitu įtampos ir galios praradimu.
Cinko-nikelio akumuliatoriai yra žymiai kompaktiškesni ir
perpus lengvesni, lyginant su švino-sieros rūgšties akumuliatoriais, nors jų kaina yra apie 50 proc. didesnė. Lengvųjų
automobilių atveju mažesnis akumuliatorių svoris reiškia
ir mažesnį kuro sunaudojimą.

Ievos Rasimaitės nuotr.

Nors cinko-nikelio akumuliatoriai buvo išrasti prieš beveik du šimtus metų, jie praeito šimtmečio pradžioje dėl
savo trumpaamžiškumo buvo pakeisti švino-sieros rūgšties
akumuliatoriais. Augantys dendritai tarp atskirų akumuliatoriaus celių ir dezinformuojantys elektrodai cinko-nikelio akumuliatorius greitai padarydavo netinkamus vartoti.
Dabar PowerGenix tvirtina, jog jų patentuotas elektrolitas
panaikina dendritų augimą ir cinko elektrodų deformaciją,

Pritaikymas

Vidaus degimo
vaikliams
Mokrohbridams
Hibridinams/
elektromobiliams

o naujos konstrukcijos neigiamo krūvio dangtis sumažina
varžą elektronų vidinei tėkmei. Teigiama, jog tai žymiai
pagerina akumuliatorių galią bei funkcionavimo ilagalaikiškumą, esant dažnoms intensyvioms apkrovoms. Trijų
tipų akumuliatorių savybių palyginimas pagal tinkamumą
panaudoti hibridiniuose ir elektromobiliuose pateikiamas
7 pav. Cinko-nikelio akumuliatoriai jau yra artimi galia ir
specifine energija ličio-jonų akumuliatoriams, tačiau lyginant su pastaraisiais yra žymiai pigesni, bei mažiau teršiantys gamtą. Deja, jie dar negali patenkinti nei hibridinių, nei
elektromobilių didesnių energijos poreikių.
PowerGenix taip pat pastebi, kad šie akumuliatoriai yra
gaminami iš gausiai randamų žemėje medžiagų: cinko ir
nikelio. Dėl žemos vidinės varžos, neperkaista net ir dažnai juos naudojant variklio startavimui, nekaista ir įkraunant. Todėl, panašiai kaip ir švino-sieros akumuliatoriams,
jiems nereikalinga aušinimo įranga. Be to, cinko-nikelio
akumuliatoriuose naudojamos medžiagos yra netoksiškos.
PowerGenix tvirtina, jog 90 proc. atgyvenusių akumuliatorių
medžiagų galima panaudoti naujų akumuliatorių gamybai.

Išvados
Šiame straipsnyje iškeliamas skalūninių dujų gausos poveikis transporto ir elektros gamybos sistemoms. Ką tik
š.m. kovo mėnesį savaitę trukusioje pasaulinio masto
IHS CERAWEEK 2012 konferencijoje energijos klausimais (www.ceraweek.com) buvo prieita išvada, kad šio
šimtmečio pirmuose dešimtmečiuose skalūninės ir gamtinės dujos taps pagrindine transporto varymo ir elektros
gamybos pirmine žaliava. Jų panaudojimas žymiai sumažins priklausomybę naftai ir branduolinei energijai. Dujų
naudojimas žemės ir oro transporte bei pačių transporto
priemonių elektrifikavimas žymiai sumažins ekslpoatacines išlaidas, žmogaus veiklos iššauktą oro taršą, sumažins
vartotojų pažeidžiamumą didėjant skysto kuro kainoms.
Tuo pačiu dujomis varomos jėgainės leis gaminti elektrą
įrenginiuose, kurių statybai nereikės didelių kapitalinių
investicijų, mažins pramoninių (branduolinių) katastrofų
pavojų bei nekels rūpeščių del branduolinių atliekų. Nors
dujų panaudojimas transporto priemonių varymui vyks
plačiu mastu, dėl elektros energijos gamybos atpigimo
transporto dalinė ir net pilna elektrifikacija vyks ir toliau,
o mikrohibridizacija yra dar vienas žingsnis, vedantis link
pilnos automobilių elektrifikacijos.
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Apsauginis išjungimas
Dr. Algis Vegys, KTU
Dr. Nerijus Bagdanavičius, KTK
Anatolijus Drabatiukas, KTK.
Pagrindiniai techniniai sprendimai, nusakantys apsaugą
nuo elektros poveikio elektros įrenginiuose, yra nurodyti Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse. Kai pažeidžiama
įrenginio ar laidininko izoliacija, kad apsaugoti žmones
nuo elektros srovės poveikio, Elektros įrenginių įrengimo
bendrosios taisyklės nurodo, jog būtina naudoti bent vieną iš šių priemonių: įžeminimą, įnulinimą arba apsauginį
išjungimą, skiriamąjį transformatorių, pažemintą iki 50 V
50 Hz dažnio kintamosios srovės ir iki 75 V nuolatinės srovės, dvigubąją izoliaciją, potencialo išlyginimą, potencialų suvienodinimą, izoliuotas aikšteles. Bendru atveju vie-

nų ar kitų apsaugos priemonių parinkimą lemia įtampa,
neutralės režimas, patalpos kategorija, atliekamas darbas
ir kiti veiksniai.
Priklausomai nuo naudojamos elektros tinklo sistemos,
TN, TT arba IT, pagrindinė apsauga nuo elektros poveikio, kai pažeidžiama izoliacija, gali būti išpildyta vienu
arba keliais būdais:
  naudojant priemones, neleidžiančias srovei tekėti žmogumi, pvz., naudojant dvigubąją izoliaciją, skiriamąjį
transformatorių;
  naudojant priemones, ribojančias srovės stiprį žmogaus kūnu iki nepavojingos vertės, pvz., pažemintą iki
50 V įtampą;
  naudojant priemones, ribojančias srovės poveikio trukmę žmogaus organizmui, pvz., apsauginį išjungimą.
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Straipsnyje nagrinėjama apsauginio išjungimo arba įnulinimo efektyvaus darbo užtikrinimas ir su juo susijusios
problemos.

Terminologijos problemos
Pastaruoju metu susiduriame su skirtingų terminų, apibūdinančių saugos nuo elektros srovės poveikio užtikrinimą
žemosios įtampos įžemintos neutralės tinklo sistemoje ir
jos posistemėse, bei jų apibrėžčių naudojimu. EĮĮBT [1]
naudoja terminą įnulinimas, kurio apibrėžtis iki 1000 V
įtampos tinkluose – pasyviųjų įrenginio dalių tikslinis sujungimas su tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio (transformatoriaus, generatoriaus) neutrale, vienfazio
maitinimo šaltinio apvijos tiesiogiai įžemintu tašku, arba
įžemintu nuolatinės srovės šaltinio poliumi. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (SEĮĮT) [2] pateikia terminą apsauginis įnulinimas, kuris apibrėžiamas
taip – elektros įrenginių srovei laidžių korpusų ir kitų
konstrukcinių dalių sujungimas elektros grandine su įžemintu maitinimo tinklo nuliniu laidininku. Svarbu nedaryti klaidos ir kalbant apie įnulinimo trumpojo jungimo
grandinę. Grandinę sudaro fazinis ir apsauginis PE arba/
ir apsauginis nulinis PEN laidininkai, o ne „fazė nulis“ kaip
nurodoma EĮĮBT [1]. Tos pačios taisyklės pateikia apsauginio laidininko ir nulinio laidininko apibrėžtis. Apsauginis laidininkas (PE) – laidininkas (laidas, šyna), jungiantis
iki 1000 V įtampos įrenginių pasyviąsias dalis su trifazio
generatoriaus arba transformatoriaus tiesiogiai įžeminta
neutrale, o nuolatinės srovės tinkle – su šaltinio tiesiogiai
įžemintu poliumi. Nulinis laidininkas N – laidininkas (laidas, šyna), iki 1000 V įtampos elektros trifaziuose tinkluose
sujungtas su generatoriaus ar transformatoriaus tiesiogiai
įžeminta neutrale, vienfaziuose tinkluose – su įžemintu
apvijos tašku, o nuolatinės srovės tinkluose – su įžemintu
viduriniu šaltinio poliumi. Iš pateiktų apibrėžčių neaišku,
kodėl apsauginis laidininkas apibrėžiamas kaip jungiantis
du elementus (pasyviąją dalį ir maitinimo šaltinį), o nulinis – tik vieną (maitinimo šaltinį). Reikėtų nurodyti, kad
nulinis laidas yra jungiamas prie elektros imtuvo ir skirtas jo maitinimui (aktyvioji dalis), o apsauginis laidininkas
skirtas elektrosaugai.
Kitas terminas, turintis skirtinguose dokumentuose pateikiamas skirtingas apibrėžtis, yra apsauginis išjungimas.
Saugos taisyklės pateikia: apsauginis išjungimas – greitai
veikiančio skirtuminės srovės automatinio jungiklio išsijungimas, užtikrinantis nepavojingą žmogui srovės dydžio
ir jos trukmės derinį atsiradus srovės nutekėjimui į žemę
saugomoje grandinėje. Kodėl tik skirtuminės srovės automatinio jungiklio išsijungimas? Reikia taikyti bendresnę
apsauginio išjungimo apibrėžtį – iki 1000 V įtampos elektros tinklo dalies automatinis išjungimas, užtikrinantis
nepavojingą žmogui srovės dydžio ir jos trukmės derinį,
kai įtampą turinčios dalys susijungia su pasyviosiomis dalimis arba pablogėja izoliacija. Atkreiptinas dėmesys ir į
terminų išjungimas ir atjungimas naudojimą. Reikėtų vadovautis SEĮĮT [2] pateiktomis šių terminų apibrėžtimis.
Įrenginio atjungimas – visų elektros srovės grandinių tarp

elektros įtampos šaltinio ir įrenginio nutraukimas elektros
grandines komutuojančiais elektros aparatais, turinčiais
matomą komutuojančių kontaktų padėtį. Įtampos išjungimas – elektros srovės grandinės tarp elektros įrenginio
ir įtampos šaltinio nutraukimas komutaciniais ir valdymo
aparatais, kai nėra matomo elektros kontakto nutraukimo.
Tokia terminų, susijusių su žmonių saugos užtikrinimu,
dviprasmybė ir skirtingas suvokimas neleistinas elektros
energetikoje. Juk ne veltui sakoma: elektrikas gali suklysti
tik vieną kartą.

Apie apsauginį išjungimą
Pagrindinė apsaugos nuo elektros poveikio techninė priemonė iki 1000 V įtampos TN, TT ir IT sistemų tinkle šiuo
metu yra apsauginis išjungimas. Apsauginio išjungimo kartu
su I klasės elektrotechnikos gaminių naudojimu yra įprastinė priemonė užtikrinant apsaugą nuo elektros poveikio
įrengiant naujus, rekonstruojant arba kapitališkai remontuojant elektros įrenginius normaliose ir daugumoje elektrai pavojingų patalpų. Automatinio maitinimo išjungimo
principas yra gana paprastas: elektros įrenginio izoliacijos
pramušimą tarp fazinio laido ir įnulintų arba įžemintų pasyviųjų dalių paversti vienfaziu trumpuoju jungimu. Tam
tikslui dirbtinai sudaroma grandinė trumpojo jungimo srovėms pratekėti nuo korpuso į žemę arba į įžemintą transformatoriaus, generatoriaus neutralę. Grandinės parametrai turi būti tokie, kad nuo trumpojo jungimo srovės per
nustatytą laiką suveiktų apsaugos aparatai, kurie išjungtų
elektros įrenginio pramuštą izoliaciją turinčias aktyviąsias
dalis, o kartu ir fazinę įtampą gavusias pasyviąsias dalis.
TN, TT, IT tinklų įžeminimo sistemos skiriasi viena nuo
kitos šios grandinės sudarymo būdu.
Techninio patikimumo požiūriu automatinio maitinimo
išjungimo sistema sudaryta iš šių nuosekliai sujungtų elementų: fazinio, apsauginio PE arba apsauginio nulinio PEN
laidininkų, transformatoriaus ir apsaugos aparato. TN, TT,
IT sistemose pažeistam tinklui automatiškai išjungti panaudojama elektros grandinių trumpojo jungimo srovių
apsauga ir srovės skirtuminė apsauga. Be to IT sistemoje
turi būti numatytas izoliacijos kontrolės įtaisas, kurio paskirtis parodyti pirmosios pažeidos tarp aktyviųjų dalių ir
išorinių laidžiųjų dalių arba žemės atsiradimą. Įvykus antrajai pažeidai turi veikti automatinis maitinimo išjungimas.
Apsauginio įžeminimo (įnulinimo) sistemos įrenginyje atsiranda apsauginis laidininkas PE, kuris tam tikrais atvejais
gali būti potencialiai pavojingas. Atsiradus elektros imtuvui
su pažeida, per apsauginį PE laidininką ant visų nepažeistų
imtuvų korpusų įnešamas potencialas, todėl gali atsirasti
pavojinga prisilietimo įtampa, kuri egzistuos kol suveiks
apsauga. Siekiant sumažinti nurodytąją įtampą pastatuose būtina pagrindinė potencialų suvienodinimo sistema.
Esant pagrindinei potencialų suvienodinimo sistemai prisilietimo įtampa bus lygi nuliui, nes potencialas vienu metu
išnešamas į visas pasyviąsias ir pašalines laidžiąsias dalis.
Be to, TN sistemoje per PE laidininką galimas potencialo
įnešimas į pastatą įvykus trumpajam jungimui transfor-
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1 pav. Apsauginės grandinės elementų TN sistemoje pavyzdžiai

matorinės aukštosios įtampos pusėje arba susijungus linijos faziniam laidininkui su žeme. Tačiau pagrindinės potencialų suvienodinimo sistemos buvimas yra būtina, bet
nepakankama sąlyga. Pagrindinė apsauga nuo potencialo
įnešimo yra įžeminimas. Vadinasi pagrindinė potencialų
suvienodinimo sistema negali būti traktuojama kaip savarankiška apsaugos priemonė, tačiau ji būtina, kai naudojamas automatinis maitinimo išjungimas.
Taigi apsauginis išjungimas – tai kompleksinė priemonė
iki 1kV įtampos tinkluose apimanti:
  pasyviųjų dalių prijungimą prie maitinimo šaltinio neutralės (TN tinklo sistema) arba prie įžemintuvo (IT, TT
tinklo sistema);
  apsaugos aparato ir saugomos grandinės parametrų suderinimą užtikrinantį nepavojingą žmogui srovės dydžio ir jos trukmės derinį; potencialų suvienodinimą.

Reikalavimai apsauginiam išjungimui
TN tinklo sistemoje
Gyvenamųjų, visuomeninių ir pramonės įmonių pastatų
bei išorės iki 1000 V įtampos elektros įrenginiai dažniausiai maitinami įžemintos neutralės šaltinio, naudojant TN
sistemą. Pasyviosios įrenginių dalys, prie kurių galima prisiliesti, su neutrale sujungiamos apsauginiu laidininku PE
ir/arba apsauginiu nuliniu laidininku PEN. Ši sistema skirstoma į tris posistemes: TN-C, TN-S ir TN-C-S.
TN-C sistemoje, pasiūlytoje vokiečių firmos AEG dar
1913 metais, nulinio laido N ir apsauginio laido PE funkcijų sutapdinimas viename PEN laidininke, davė kai kurią
spalvotojo metalo ekonomiją, tačiau išryškėjo trūkumai
apsaugos nuo elektros ir elektromagnetinio suderinamumo srityse, kurie šiuo metu jau tapo nepriimtini. TN-C
sistema daugumoje Europos šalių pastatų elektros įrenginiuose uždrausta naudoti. Vietoje jos buvo pasiūlytos
TN-S ir TN-C-S sistemos, kur nulinis N ir apsauginis PE
laidininkai yra atskirti visame tinklo ilgyje arba jo dalyje.
TN-C tinklo sistema gali būti naudojama tik tinkle tarp
maitinimo pastotės ir atskirais pastatais. Šiuo metu projektuojant naujų arba rekonstruojamų pastatų elektrotechninę dalį TN-C tinklo sistema nebetaikoma.

Žmonėms nuo pavojingo ir kenksmingo elektros srovės
poveikio apsaugoti, kai pažeidžiama elektros įrenginio izoliacija iki 1000 V įtampos TN tinklo sistemoje naudojamas
pasyviųjų elektros įrenginio dalių tikslinis sujungimas su
tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio (transformatoriaus, generatoriaus) neutrale, vienfazio maitinimo šaltinio
apvijos tiesiogiai įžemintu tašku arba įžemintu nuolatinės
srovės šaltinio poliumi. Ši apsaugos priemonė tradiciškai
Rusijoje vadinama „įnulinimu“, „Nullung“ Vokietijoje ir Austrijoje, PMF (angl. protective multiple earthing) Anglijoje,
MEN (angl. multiple earthed neutral) Australijoje. Įnulinimo schemos sudėtinės dalys yra apsauginis laidininkas PE
arba apsauginis nulinis laidininkas PEN, apsaugos aparatas
ir tinklo neutralės įžeminimas. Įnulinimo apsauginio veikimo principas – izoliacijos pramušimą tarp fazinio laido
ir įnulintų pasyviųjų dalių paversti vienfaziu trumpuoju
jungimu, kad sudarytų didelė trumpojo jungimo srovė Ik,
nuo kurios suveiktų apsaugos aparatas (lydusis saugiklis,
automatinis jungiklis), kuris pramuštą izoliaciją turinčias
aktyviąsias dalis, o kartu ir fazinę įtampą gavusias pasyviąsias dalis, atjungia nuo fazinės įtampos.
Senesnės statybos pastatuose izoliacijos varža dažniausiai
mažėja dėl mechaninių pažeidimų ir natūralaus senėjimo,
elektros tinklo perkrovų ir didelių viršsrovių. Naujoje instaliacijoje izoliacijos būklės mažėjimas susijęs su laidininkų skerspjūvių neatitikimų prijungtoms apkrovoms, žema
elektros tinklo priežiūros kokybe.
Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC) terminą „įnulinimas“ IEC 60364 standartuose pakeitė techninių priemonių kompleksu su bendru pavadinimu „apsauginis išjungimas“. Pats įnulinimas – kaip techninė apsaugos nuo
elektros priemonė neišnyko, tačiau jį reikia nagrinėti kaip
tam tikrais atvejais naudojamą duotojo apsauginio išjungimo sudėtinę dedamąją.
Įnulinimo apsauginis efektyvumas yra atvirkščiai proporcingas apsaugos aparato suveikimo laikui. Jeigu pažeistam
tinklui automatiškai išjungti naudojama elektros grandinių
trumpojo jungimo srovių apsauga, tai apsaugos išjungimo sąlyga yra:
Z S × I A ≤ U 0;
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naudojant skirtuminės srovės apsaugą (SSA) išjungimo
sąlyga yra:
ZS × IN ≤ UL ,			

čia: ZS –fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės pilnutinė varža; IA – apsaugos aparato suveikimo srovė;
U0 – tinklo vardinė fazinė įtampa; IN – skirtuminės
srovės apsaugos suveikimo srovė; UL – saugi įtampa.
Jeigu naudojant trumpojo jungimo srovių apsaugą išjungimo sąlyga netenkinama, būtina naudoti papildomą potencialų suvienodinimą arba kaip alternatyvą - skirtuminės
srovės apsaugą. Pavieniams įrenginiams skirtuminės srovės
apsaugos suveikimo srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA.
Be to, įnulinimo naudojimas avarijos metu, t. y. nuo pramušimo į korpusą atsiradimo iki pažeisto tinklo ruožo išjungimo, sumažina korpuso įtampą atžvilgiui žemės iki
nepavojingų verčių tik esant pasyviųjų dalių pakartotiniam įžeminimui.Tam, kad išvengti aukštesnės kaip 50 V
įtampos atsiradimo PEN arba PE laidininkuose ir kitose su
jais sujungtose įrenginių pasyviosiose dalyse, pavyzdžiui,
skirstomojo tinklo elektros linijos fazinių laidų sąlyčio su
žeme atveju, turi būti tenkinama nelygybė:
;

čia: RB– visų lygiagrečiai sujungtų įžemintuvų, tarp jų
ir transformatoriaus neutralės, atstojamoji varža; RE –
mažiausia pašalinių laidžiųjų dalių, nesujungtų su apsauginiu laidininku ir atsiradusių grandinėje fazinio laidininko sujungimo su žeme metu, varža; UL–saugi įtampa.
Kai RB=2,5 Ω U0=230 V ir UL=50 V, varža RE ≥ 9 Ω.
Apsauginio išjungimo arba įnulinimo efektyvumas priklauso
nuo fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varžos arba
vienfazio trumpojo jungimo srovės. Kai įnulinimas TN tinklo sistemoje buvo viena svarbiausių apsaugos priemonių,
tapo akivaizdu, kad vien jis neužtikrina pakankamo apsaugos nuo elektros lygio. Buvo nustatyta eilė avarinių situacijų
į kurias įnulinimo sistema kartu su apsauga nuo viršsrovio
nereaguoja. Be to elektros įrenginių korpusuose, kurie sujungti su avarinių elektros imtuvu įnulinimo sistema, gali
atsirasti pavojinga gyvybei įtampa.
Iš esmės naujas požiūris į įnulinimo naudojimą tapo įmanomas atsiradus pagerintų charakteristikų saugikliams,
automatiniams jungikliams ir skirtuminės srovės įtaisams,
skirtiems daugiausia žmonių apsaugai nuo elektros poveikių, bei papildžius įnulinimą potencialų suvienodinimo sistema. Tuo pačiu metu, platų mastą įgavo elektros traumų
prigimties tyrimai, kurie leido kiekybiškai įvertinti realų
pavojų dėl elektros poveikio.

Apsaugos nuo elektros poveikio kriterijai
Vienas iš svarbiausių apsaugos nuo elektros problemos aspektų yra mokslinis leistinųjų elektros poveikio parametrų
verčių pagrindimas. XX amžiaus penkiasdešimtaisiais metais mokslininkai vienareikšmiškai nustatė, kad veikiant
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2 pav. Srovės poveikis žmogaus organizmui pagal IEC įvertinimą.

žmogų elektros srove labiausiai pažeidžiamas organas yra
širdis. Širdies fibriliacija (chaotiškas, greitas ir neritmingas
širdies raumenų skaidulų susitraukinėjimas) gali atsirasti
netgi esant mažam srovės stipriui. Septyniasdešimtaisiais
metais atsirado nauja kryptis – elektros srovės poveikio tyrimai žmogaus centrinei nervų sistemai. Nauji tyrimai leido
nustatyti mirtinų elektros traumų, nesant elektros poveikio
ženklų, priežastis. Tyrimais buvo nustatyta, kad, tekant srovei žmogaus kūnu, organizmo pakenkimo laipsnis ir pobūdis
priklauso nuo srovės stiprio, poveikio trukmės, srovės kelio,
individualių žmogaus ypatybių, srovės dažnio ir kitų veiksnių.
Šiuo metu dar nėra žmogaus organizmui priimtų bendrų leistinų srovių ir įtampų normų. Inž. Z. Juškevičius [3] pateikia
tokius skaičius: išnagrinėjus 223 mirtinas ir 703 nemirtinas
elektros traumas nustatyta, kad mažesnės negu 4 mA srovės traumavo 18 proc. nukentėjusiųjų, 5-10 mA –24 proc.,
11-20 mA – 32 proc., o didesnis nei 21 mA srovės traumavo
26 proc. nukentėjusių. Kaip teigia prof. B. Manoilovas [4],
tiesioginės priklausomybės tarp traumos pobūdžio ir elektros srovės stiprio pateikti negalima.
Labiausiai autoritetingas leistinųjų srovių ir jų poveikio
trukmių žmogaus organizmui kiekybinis įvertinimas yra
pateiktas Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (TEK)
parengtame standarte IEC 60479-1 (Technical Report - type
2: Effects of current on human beings and livestock, 2005).
Šio standarto pirmoji ir antroji dalys turi visuotinę reikšmę, o nauja trečioji dalis pateikia papildomas žinias apie
elektros srovės poveikį gyvuliams. Standarto pirmos dalies antrame skyriuje yra pateiktos 15-100 Hz dažnio kintamosios srovės poveikio ribos (zonos) suaugusiojo žmogaus organizmui (2 pav.).
Jeigu srovės poveikis nusakomas 1-aja zona, tai žmogus
paprastai nejaučia srovės, arba jaučia ją nežymiai. Šios
zonos riba (silpnas niežėjimas ir lengvas dilgčiojimas) nusakoma juntama srove, kurios vertė yra griežtai individuali kiekvienam žmogui. Daugumoje atvejų ši srovė priimama 0,5 ... 1 mA. Tačiau ilgalaikis šios srovės tekėjimas
gali turėti neigiamų padarinių žmogaus sveikatai ir todėl
yra neleistinas.
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1 lentelė. Leidžiamoji prisilietimo įtampa
t, s
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2 lentelė. Ilgiausios atjungimo trukmės iki 1000 V įtampos TN sistemos tinkluose
Prisilietimo įtampa, V

120
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Atjungimo trukmė, s

0,35

0,2

0,2

0,05
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1-oji zona taip pat nusakoma pavojingų poveikių nebuvimu,
tačiau tekanti srovė gali sukelti raumenų traukulius ir skausmingus pojūčius. 2-oji zona charakterizuojama organinių
pažeidimų nebuvimu, tačiau fiksuoja kvėpavimo sutrikimus. Srovei veikiant daugiau kaip 2 s galimas uždusimas
ir sąmonės praradimas. Be to atsiranda širdies ritmo sutrikimai arba gali laikinai sustoti širdis. 4,5,6 zonose taip pat
atsiranda pavojingi gyvybei fiziologiniai sutrikimai, tarp jų
širdies sustojimas, kvėpavimo sutrikimas, atsiranda sunkūs terminiai nudegimai. Zonoje 4 širdies ritmo sutrikimo
tikimybė sudaro apie 5 proc. , zonoje 5 – iki 50 proc., zonoje 6 – per 50 proc. Profesorius B. Manoilovas nurodo,
kad visiškai nepavojinga srove visais atvejais galima laikyti
50 Hz dažnio 0,1 mA stiprio srovę. Be to žinoma atvejų,
kai praėjus 2 – 4 metams po to, kai žmogus buvo paveiktas
elektros srovės, išsivysto išėminė širdies liga, vėliau pereinanti į miokardo infarktą.
Užtikrinant apsaugą, šiuo metu prioritetas teikiamas tam tikrai
sutartinei prisilietimo įtampos saugiai vertei UL , kaip vienam
iš pagrindinių apsaugos nuo elektros pavojų kriterijui. Atsižvelgiant į aplinkos sąlygas TEK standartai IEC 60364- 4-41
ir IEC 60364-4- 481 nurodo tokias sutartinių leidžiamųjų
ilgalaikių prisilietimo įtampų UL skaitines vertes:
  50 V įtampos kintamosios ir 120 V įtampos nuolatinės
srovės – normaliose patalpose (sausos patalpos, kontoros, gyvenamasis būstas ir pan.);

Poveikio laikas
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3 pav. Elektros srovės pavojaus priklausomybė nuo
srovės stiprumo ir srovės tekėjimo laiko

Kai kuriems specialios paskirties įrenginiams atitinkamais
IEC standartais yra nustatytos dar mažesnės UL vertės,
pvz., tam tikrose zonose apie baseinus, vonios kambariuose, ankštuose metaliniuose rezervuaruose ir pan. Čia UL
turi neviršyti kintamosios srovės 12 V įtampos ir nuolatinės srovės 30 V įtampos.
Lietuvoje šiuo metu galioja leidžiamosios įtampos ir veikimo trukmės, atitinkančios standartą EN 50179. Jos nurodytos „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse“
ir galioja kai ilgalaikė saugi įtampa yra 50 V.
Nuo 2004 m. pagal „Specialiųjų patalpų ir technologinių
procesų EĮĮ taisyklės“[5] įsigaliojo ilgiausios atjungimo trukmės iki 1000 V įtampos TN sistemos tinkluose, kai saugi
įtampa 25 V:
Elektros srovės pavojaus priklausomybė nuo srovės stiprumo ir srovės tekėjimo laiko pateikta 3 pav.
Daugelis Europos šalių, įrenginiams iki 1000 V leidžiamosioms
įtampoms ir veikimo trukmėms nustatyti, taiko IEC 604791
ir IEC-60364-4-41 standartus (žiūr.3 ir 4 lenteles), o aukštosios įtampos įrenginiams – EN 50179 standartą. Tačiau per
didelis leistinųjų prisilietimo įtampų sumažinimas reikalauja
papildomų nepateisinamų investicijų elektros įrenginiams.
Šiuo metu vietoje sudėtingos srovės nuo laiko priklausomybės bandoma naudoti ribinį leistina elektros kiekį
Q žmogui, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Pvz.,
siūloma taip parinkti apsaugos nuo elektros priemonės,
kad ši energija žmogaus sąlyčio su aktyviosiomis dalimis
atveju neviršytų 350 mJ.

labai pavojinga

1

  25 V įtampos kintamosios ir 60 V įtampos nuolatinės
srovės – pavojingomis sąlygomis (labai drėgnos patalpos, atviros aikštelės, statybvietės, prieplaukos ir pan.,
kai žmogaus kūno varža tampa mažesnė negu 1000 W).

Fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės srovės
(varžos) nustatymo būdai TN tinklo sistemoje
Šiuo metu iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose plačiausiai naudojami TN sistemos tinklai. Tokiame tinkle pagrindine pažaida laikomi trumpieji jungimai tarp skirtingų fazių (trifaziai, dvifaziai trumpieji jungimai) arba tarp
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3 lentelė Žmogaus kūną veikiančios prisilietimo įtampos maksimali leidžiama veikimo trukmė pagal IEC 604791 standartą.
Sausos ir drėgnos patalpos (UL≤50 V)
Tikėtina prisilietimo įtampa, V
Apsaugos įtaiso maitinimo
išjungimo maksimalus laikas
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Labai drėgnos ir šlapios patalpos (UL≤25 V)
Tikėtina prisilietimo įtampa, V
Apsaugos įtaiso maitinimo
išjungimo maksimalus laikas
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4 lentelė Maksimalus leidžiamas automatinio įtampos išjungimo TN tinklo sistemos elektros imtuvo maitinimo grandinėms laikas, s (pagal standartą IEC 60364-4-41-2005)
Išjungimo laikas, s

Nominali fazinė įtampa U0, V

Kintamai srovei

Nuolatinei srovei

50 V< U0≤120 V

0,8

Žiūr. pastabą

120 V< U0≤230 V

0,4

5

230 V< U0≤400 V

0,2

0,4

U0>400 V

0,1

0,1

U0 – Kintamos srovės nominali įtampa arba nuolatinės srovės įtampa tarp linijinio laidininko ir žemės
Pastaba. Gali prireikti išjungti dėl nesusijusių su apsauga nuo elektros srovės poveikio priežasčių.

atskirų fazių ir žemės, korpuso, nulinio laido (dvifaziai su
žeme arba vienfaziai trumpieji jungimai). Elektros įrenginių
pasyviųjų dalių įnulinimas pramušimą į korpusą paverčia
vienfaziu trumpuoju jungimu. Būtina pastebėti, kad vienfazio trumpojo jungimo srovė yra ženkliai mažesnė negu
trifazio. Nustatyta, kad pramonės įmonėse praktiškai visais
atvejais trifazio ir vienfazio trumpojo jungimo srovių santykis yra Ik(3)/Ik(1)=2,8...3,3 [6]. Kontūras, kurio teka vienfazio trumpojo jungimo srovė, įvykus vienos fazės susijungimui su korpusu arba nuliniu laidu,vadinamas fazinio ir
apsauginio laidininkų grandine (prieš tai buvo naudojamas
pavadinimas „fazė-nulis grandinė“).
Pilnutinė fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varža (ZS)

A

IK2

B







galios transformatorių arba kitų šaltinių charakteristikų;
grandinės ilgio ir kontaktinių sujungimų būklės;
laidininkų, sudarančių grandinę, skerspjūvio;
laidininkų medžiagos;
atstumo tarp fazinių ir apsauginių laidininkų.

PEN

PE

RB

Pilnutinė fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varža
ir vienfazio trumpojo jungimo srovė dažniausiai priklauso
nuo keleto veiksnių:

L1
L2
L3

IK1
IK1

laikoma varžų suma, apimanti pilnutinę srovės šaltinio fazinės apvijos varžą, pilnutinę fazinio laidininko varžą nuo
vieno srovės šaltinio gnybto iki matavimo taško ir pilnutinę apsauginio arba/ir apsauginio nulinio laidininkų varžą
nuo matavimo taško iki kito srovės šaltinio gnybto (4 pav.).

IK2
UF

R'B

IK2

4 pav. Elektros įrenginio įnulinimo schema.

5 pav. Universalus elektrosaugos parametrų matavimo prietaisas.
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Vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą
srovė turi priversti patikimai veikti maksimalios srovės apsaugą arba SSA įtaisus per nustatytą laiką, kuris priklauso
nuo leistinos saugios įtampos UL vertės. Apsauginių laidininkų PE (PEN) skerspjūviai yra parenkami taip, kad užtikrintų didelių trumpojo jungimo srovių gerą pratekėjimą
izoliacijos pramušimo atveju, o atitinkamai maža jų pilnutinė varža turi užtikrinti automatinio išjungimo sistemos
suveikimą per nustatytą laiką.

tuvus nuo skirstomųjų spintų arba skydelių, įvykdžius vieną iš šių sąlygų [7 ] :

Ilgų grandinių atveju, ypač kai maitinimo įrenginys yra
toli nuo prijungimo taško, kuriame laidininkas PEN yra
dalijamas į PE ir N bei esant ilgesnėms grandinėms tarp
maitinimo įrenginio ir imtuvo, trumpojo jungimo fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės pilnutinė varža gali
būti gana didelė. Didelė fazinio ir apsauginio laidininkų
grandinės pilnutinė varža mažina trumpo jungimo srovę,
kas savo ruožtu pailgina išjungimo laiką. Norint padidinti
vienfazio trumpojo jungimo srovę TN tinkle, mažinamas
maitinimo linijų ilgis, vietoj oro linijų naudojamos kabelių
linijos, didinamas apsauginių, o kartais ir fazinių laidininkų
skerspjūvis, mažinama reaktyvioji varža, maksimaliai priartinami vienas prie kito faziniai ir apsauginiai laidininkai.
Iš kitos pusės padidėjus vienfazio trumpojo jungimo srovei
padidėja ir prisilietimo įtampa. (4 pav.)

Tai reiškia, kad įtampos kritimas duotajame apsauginiame
laidininke įvykus vienfaziam trumpajam jungimui neviršys
saugios 50 V vertės įtampos.

Projektavimo metu vienfazio trumpojo jungimo srovė nustatoma analitiniu būdu. Šiuo metu taikoma supaprastinta
ir tiksli vienfazio trumpojo jungimo srovės skaičiuotė, kuri
remiasi simetrinių dedamųjų metodu. Kartais vietoj vienfazio trumpojo jungimo srovių yra nustatomas ribinis linijos
ilgis, tenkinantis apsauginio išjungimo sąlygą. Tačiau dėl
įvairaus elektros tinklų išpildymo ir elektros įrenginių skirtingos galios bei kitų veiksnių, šie skaičiavimai tam tikriems
objektams tampa sudėtingi ir reikalauja sukaupti daug informacijos. Todėl skaičiavimais gauti rezultatai tikslinami
matavimo būdu, nustatant fazinio ir apsauginio laidininkų
grandinės pilnutinę varžą arba vienfazio trumpojo jungimo
srovę. Matavimų tikslas – patikrinti apsaugos įtaisų laiko
suveikties parametrus įvykus elektros įrenginyje trumpajam jungimui į korpusą arba į nulinį laidą.
Pagal išmatuotą pilnutinę grandinės varžą apskaičiuojama
trumpojo jungimo srovė, kuria remiantis nustatomas apsaugos įtaiso suveikimo laikas. TN sistemoje esant 230V
fazinei įtampai apsauginio įtaiso suveikties laikas turi būti
iki 0.4s (nepavojingos patalpos, kuriose leidžiamoji prisilietimo įtampa UL ≤ 50V) arba 0.2s (pavojingos ir labai pavojingos patalpos, lauko sąlygos, kuriose UL ≤ 25V).
Laikoma, kad nurodytos išjungimo trukmės yra pakankamos užtikrinant apsaugą nuo elektros srovės galutinėse grandinėse, kurios per kištukinius lizdus arba tiesiogiai
maitina I klasės nešiojamus ir kilnojamus elektros imtuvus
bei rankinius elektrinius įrankius. Pastatų grandinėse, maitinančiose skirstomuosius, grupinius, aukštų ir kitus skydus
ar skydelius, išjungimo trukmė turi neviršyti 5s. Išjungimo
trukmė viršijanti 0,2 ir 0,4s, bet neviršijanti 5s, leidžiama
tik grandinėms, maitinančioms stacionarius elektros im-

1. Apsauginio laidininko, esančio tarp skirstomojo skydo ir taško, kur šis laidininkas prijungtas prie pagrindinio ekvipotencialioko įžeminimo kontūro, pilnutinė varža (ZPE ) neviršija:
.

2. Šalia skirstomojo skydo yra papildomas ekvipotencialusis sujungimas, kuris apima tokio paties tipo išorines
laidžiąsias dalis kaip ir pagrindinis ekvipotencialusis įžeminimo kontūras.
Matavimo terminai [8]:
  Fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varža turi
būti matuojama prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai. Pagal susiklosčiusią praktiką matavimai
atliekami praėjus trims paroms nuo įtampos prijungimo objektui arba pakeitus schemą.
  Eksploatuojant fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės
varža matuojama įmonės techninio vadovo nurodymu.
Matavimo taškai [5,8] :
  Galingiausi ir tolimiausi elektros vartotojai nesprogiose zonose.
  Visi įrenginiai, esantieji „0“ ir „20“ zonose.
  Pasirinktinai nemažiau kaip 10 proc. įrenginių visose
kitose zonose – vietose, kur tikėtina didžiausia varža.
Matavimo metu tikrinamas tinklas turi būti normalios eksploatacijos būsenoje. Pakartotino įžeminimo atjungimas nuo
PEN (PE) šynos saugos sumetimais neleistinas, nors matavimo rezultatams tai praktiškai neturi įtakos. Įprastinėmis
sąlygomis apkrovos įtaką fazinio ir apsauginio laidininkų
grandinės varžos dydžiui galima nevertinti. Fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varža žymiai sumažėja, jeigu
apkrovos varža bus vienos eilės su šios grandinės varža, ir
tai tik dažniausiai dėl „svetimų“ fazių įtakos.
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Pažangios
Šiandien daug kas kalba apie žaliąją energiją. Akivaizdu,
kad su ja susidursime vis dažniau ir dažniau. Taigi ir inžinerinis aptarnavimas, ir sistemų priežiūra turės plėstis
visame cikle – nuo energijos gamybos, perdavimo iki vartotojo. Vėjo jėgainėms reikia tikrinti viršįtampių apsaugos
sistemas, generatoriaus darbą, elektros saugumo sistemas,
energijos keitiklius, vėjo greitį ir kita. Saulės elektros jėgainėje taip pat svarbi apsauga nuo žaibo, saulės elementų
patikra, jų efektyvumas. Su žaliąja energija glaudžiai susijję
ir elektromobiliai – jų priežiūrai reikia pastoviai tikrinti
aukštos įtampos akumuliatorius, jų efektyvumą, elektros
variklius,elektromobilio instaliaciją, hibridinius variklius,
įkrovimo kabelius, įkrovimo stotis ir kita.
Visus čia išvardintus matavimus ir įrenginių priežiūrą puikiai gali atlikti kompanijos SCHLEICH atnaujintos testavimo ir matavimo technologijos. Tiek vėjo, tiek saulės

testavimo ir matavimo
technologijos

elektinėms galima taikyti ir atskirų parametrų testavimą,
tiek ir automatizuotas testavimo sistemas.
GLP1 klasės testeriai pasižymi gerai suderintu funkcionalumu, gali atlikti elektros saugos ir kitus standartinius matavimus. Visus testavimo darbus galima atlikinėti iš eilės,
žingsnis po žingsnio.
Bandant objektą testeris automatiškai persijungia į atskirus bandymų metodus. Jei vienu metu keletas taškų turi
būti išbandyti vienu metodu per vieną testavimo seansą,
pvz.atliekami keli PE matavimai, operatorius nuskaito šius
testavimo taškus vieną po kito. Trispalvė LED signalizacija
ir integruotas paleidimo mygtukas leidžia patogiai visa tai
atlikti, o vėliau likęs testavimo procesas vėl atliekamas visiškai automatiškai. Prietaisai turi visas galimybes jungtis
prie kompiuterio, Ethernet ir kita.
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Kai kurie GLP1-e techniniai parametrai:
PE bandymai
AC bandymo srovė

10 A...30 A (priklauso nuo modelio)

Srovės intervalai

10 A, 10A/30 A (priklauso nuo modelio)

Varžos matavimo lygis

0,01...0,7 Ω

Varžos rezoliucija

1 mΩ

Matavimo technologija

4 laidų matavimai

Viršutinis varžos lygis

reguliuojamas nuo 0,01...0,7 Ω

Viršutinis įtampos lygis

reguliuojamas nuo 0,1...7 V

Vertinimas

automatinis – varža arba įtampa

Testavimo periodas

reguliuojamas nuo 0,1 s...10 s

AC aukštos įtampos bandymai
Bandymo įtampa

3000 V...30000 V (priklauso nuo modelio)

Įtampos įkrova

variklio įvadas

Bandymo srovė

3 mA...100 mA (priklauso nuo modelio)

Saugus srovės lygis

tik modeliams virš maks. 3 mA

Viršutinis srovės lygis

reguliuojamas (priklauso nuo modelio)

Vertinimas

automatinis

Testavimo periodas

reguliuojamas nuo 0,1 s...600 s

Rankinis valdymas

galimas, be laiko kontrolės

Automatinis valdymas

galimas, su automatine laiko paklaida

Daugiau informacijos rasite http://www.schleich.com/de/ arba http://www.schleich.com/en/ .
Kompaniją SCHLEICH Baltijos šalyse atstovauja UAB „Gerhard Petri Vilnius“.
Šios bendrovės specialistai parinks tinkamus prietaisus, patars kaip atlikti jums rūpimus testus ir matavimus.

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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Broniaus A. Rasimo nuotr.

Du standartizavimo dešimtmečiai:

pasiekimai ir problemos
Dr. Enrikas Vilmantas Nevardauskas

Truputis istorijos
Standartizavimą varo į priekį masinė pramoninė gaminių
gamyba ir tarptautinė prekyba. Pabandykite parduoti Hanzos pirkliui nekokybiško vaško ar apgauti sveriant. Tektų
susipažinti su Kauno rotušės požemiais. Vokietija giriasi,
kad jų šalyje galioja ir kruopščiai vykdomas vokiško alaus
kokybės Reinheitsgebot standartas, kurį savo įsaku įteisino
Bavarijos kunigaikštis 1513 metais. Žinoma dar senesnio

Tiuringijos alaus standarto data – 1487 m. Jei vaško standartai mums jau nebežinomi, tai šis Bavarijos alaus receptas yra laikomas seniausiu žinomu standartu pasaulyje. Ikikarinėje Lietuvoje dominavo vokiški DIN standartai, statybose buvo prisilaikoma carinės Rusijos statybos normų.
Sovietmečiu galiojo valstybinio standartų komiteto (rus.
Gosudarstvenyj standart) GOST leidžiami standartai, kurie vis tik buvo nuolat tobulinami. Daugelis jų atitiko Europoje dominavusius vokiškus standartus, nors ir su kelių
metų pavėlavimais.
Visa tai nulėmė, kad jau nepriklausomoje Lietuvoje, kai
buvo pradėti taikyti pasauliniai Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (angl. International Electrotechnical Commission) IEC, Europos elektrotechnikos standartizacijos
komiteto (angl. European Committee for Electrotechnical
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Standardization) CENELEC, ar Europos telekomunikacijų standartų instituto (angl. European telecommunication
Standard Institute) ETSI standartai, įvyko tik techninė evoliucija. Techninio perversmo ar technologinio šoko nebuvo. Evoliucinį vystymąsi užtikrino tai, kad dalis sovietinių
elektros standartų buvo tiesioginės IEC standartų kopijos,
nes IEC standartai pasaulyje publikuojami trimis: anglų,
prancūzų ir rusų (MЭK) kalbomis. Kita priežastis ta, kad
buvo leidžiami bendri visų socialistinio lagerio šalių standartai, kuriuos ruošdavo vokiečiai, paprastai perrašydami
jiems įprastus DIN standartus.
Lietuvos standartizacijos departamentas yra įsteigtas
1990 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu. Departamentas vykdo nacionalinės standartizacijos institucijos funkcijas, aktyviai dalyvauja tarptautinės
ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje ir išreikšdamas Lietuvos ekonomikos interesus vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką standartizacijos srityje. Tie
keli Departamento pareigūnai yra tik darbų koordinatoriai. Pagrindinis standartizacijos darbas vykdomas atskirų
technikos ir pramonės šakų problemas nagrinėjančiuose
technikos komitetuose.
Technikos komitetai dirba pagal bendrojo sutarimo principą. Komiteto veikloje dalyvauja standartų kokybe suinteresuotos šalys – pramonės gamintojai, gaminių ar kitokios
produkcijos vartotojai, valstybės, mokslo ir visuomeninių
organizacijų atstovai. Sprendimai priimami bendru susitarimu. Strateginius ir tarpšakinius standartizacijos klausimus svarsto Standartizacijos taryba. Pirmieji savo technikos komitetą 1992 metais įsteigė elektronikos pramonės: televizorių, elektroninių elektros skaitiklių ir lazerių
gamintojai. Mobiliųjų telefonų ir kompiuterių standartai
taip pat yra šio technikos komiteto veiklos dalis. Elektro-

nikos gaminių standartais besirūpinantis komitetas TK1
Elektronika sėkmingai veikia.
Įvairiausių elektros gaminių gamybą ir prekybą apjungiantis
TK5 Elektrotechnika buvo sukurtas tikrinti ar šie gaminiai
atitinka galiojančius elektros saugos standartus ir ar yra
nepavojingi žmonėms. O įteisinus tarptautinių standartų galiojimą Lietuvoje, šalies elektros variklių, emaliuotų
laidininkų, buitinių šaldytuvų ir kitų elektros gaminių gamintojai gavo teisę savo produkciją pristatyti kaip aukštos
kokybės, standartų reikalavimus tenkinančius ir tuo pačiu
brangesnius gaminius. Palyginti vėlai (1998 m.) įsteigtas
TK45 Elektros energetikos komitetas. Taigi šiuo metu veikia 83 technikos komitetai. Paskutinis pagal įsikūrimo datą
komitetas TK83 vertina cheminių ir biologinių veiksnių
darbo vietose poveikius. Komitetus tos srities specialistai
įsteigia, kai susidaro tam tikras veiklos standartizavimo ir
įteisinimo visos šalis ar tarptautiniu mastu poreikis. Tarptautinėse standartizavimo organizacijose technikos komitetų skaičius yra žymiai didesnis, nes jų sprendžiamos
problemos yra labiau specifinės ir savo turiniu siauresnės.
Standartizavimas yra palyginti pigi, greitai atsiperkanti
veikla. Gerai veikianti standartizavimo sistema, ekspertų nuomone, didina pramoninių šalių BVP nuo 0,5 iki 1,5
proc. Lietuvai, kurios pagrindinės pajamos yra iš produkcijos eksporto, gaminių standartizavimas, standartų įteisinimas, ir galimybė gaminius parduoti geresnėmis kainomis
yra labai svarbi veikla.

Tarptautinės standartizavimo organizacijos
Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaudamas
Lietuvai, yra šių tarptautinių organizacijų narys: Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) – narys nuo
2008 m. (narys korespondentas nuo 1992 m.); Tarptautinės
elektrotechnikos komisijos (IEC) – asocijuotasis narys nuo

ENGLISH SUMMARY

Two Decades of
Standardization: Achievements
and Problems
Dr. Enrikas Vilmantas Nevardauskas
Industrial massive production and international trade are the forces
that push standardization forward. In prewar Lithuania the German
DIN standards were dominant and constructions regulations of Tsardom of Russia were followed, as well. During the soviet times standards issued by the State Committee on Standards (Russian - Gosudarstvenyj standart) GOST, which were constantly improved, were
applied. Despite being late a few years majority of the standards were
in accordance with German standards that were dominant in Europe.
All this resulted in the fact that it was only the technical evolution
that took place when global standards of International Electrotech-

nical Commission IEC, European Committee for Electrotechnical
Standardization CENELEC, or European telecommunication Standard Institute ETSI were applied after restoration of independence
in Lithuania. No technical overturn or technological shock was experienced. Evolutional development was ensured due to the fact that
a part of soviet standards of electricity were immediate copies of IEC
standards, since they are published in three languages, namely, English, French and Russian (MЭK). Another reason was that standards,
which common to all countries of socialist influence, were issued and
these standards were prepared by Germans by rewriting DIN standards that are usual to them.
After it comes into light that the standards are not followed we have
to face international trials, claims for compensations and other things
that are well known to lawyers. A story of purchasing storage containers of used nuclear fuel in Ignalina Nuclear Power Plant when
matching standard requirements were not indicated was the most
valuable lesson Lithuania had to learn. It would have been enough to
indicate, which standards describe features of containers, and today
it would only be necessary to check whether containers satisfy requirements of standard (-s) and all international trials would be won.
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1996 m.; Europos standartizacijos komiteto (CEN) – narys nuo 2004 m. (narys stebėtojas nuo 1993 m.); Europos
elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) –
narys nuo 2003 m. (narys stebėtojas nuo 1997 m.); Europos
telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) – narys nuo
1996 m.; Tarptautinės standartizacijos organizacijos Informacijos tinklo (ISONET) – narys nuo 1999 m.
Seniausia standartizavimo organizacija yra Tarptautinė
elektrotechnikos komisija (IEC), įsteigta 1906 m, Londono
suvažiavime prieš tai St. Luis mieste (JAV) 1904 m. vykusio Pasaulinio elektros kongreso nutarimu. Priežastis buvo
labai paprasta: reikėjo pasauliniu mastu susitarti ir suvienodinti elektros matavimo vienetus. Elektros lempučių
gamintojai finansavo tam, kad bet kur pagaminta lemputė
tiktų įsukti į bet kur pagamintą lizdą. Kokio tai sunkumo
uždavinys pabandykite įsivaizduoti, jei priverstumėte visų
nešiojamų kompiuterių ir telefonų gamintojus suvienodinti
maitinimo blokus ir prijungimo jungtis taip, kad šie visada
derėtų tarpusavyje.
Visų kitų gaminių tarptautinė standartizavimo organizacija ISO buvo įkurta 1947 m. Ji pakeitė dar prieš karą iki
1942 m. veikusią Tarptautinę nacionalinių asociacijų federaciją ISA. Pavyzdžiui, ISO 9000 serijos standartai apima
gaminių kokybės vadybos klausimus. Šiuos standartus jau
taiko 160 šalyse veikiančių 610 000 organizacijų darbuotojai.
Europoje vietinius, tik Europos šalims svarbius klausimus
apima ir tarpusavyje derina Europos standartizacijos komitetas CEN (angl. European Committee for Standardization;
pranc. Comité Européen de Normalisation), įkurtas 1961 m.
Tik elektros, elektrotechnikos ir elektros energetikos klausimams spręsti 1973 m. buvo įkurtas Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas CENELEC (angl. E
 uropean
Committee for Electrotechnical S tandardization; pranc.
Comité Européen de Normalisation Électrotechnique). Informacijos ir komunikacijų technologijoms standartizuoti
1988 m. buvo įkurtas Europos telekomunikacijų standartų
institutas ETSI (angl. European Telecommunications Standards Institute).

Kas yra standartas?
Standartas visų pirma yra gyvenimo patogumo dalis. Paimkime, pavyzdžiui, standartinį popieriaus A4 lapą. Mažai
kas pasakys jo išmatavimus, bet visi žino, kad standartinis
lapas tiks įdėti į bet kokį spausdintuvą ar aparatą. Standartą sukuria į darbo grupę suburti tos srities specialistai ir
suinteresuotų organizacijų bei gamintojų atstovai bendru
tarpusavio susitarimu. Iš to išplaukia, kad vykdyti standartų reikalavimus niekas neverčia, jie neprivalomi. Standartų nesilaikyti neapsimoka finansiškai. Niekas nepirks
popieriaus, kurio niekur negalima įdėti. Gamintojas viešai
paskelbia, kad jo gaminys tenkina tokio ir tokio standarto
reikalavimus. Nuo to akimirksnio to standarto reikalavimai jam tampa privalomi. Dar daugiau. Standarto reikalavimus galima viršyti, galima gaminti dar mažiau energijos
vartojančius įrengimus, dar kokybiškesnes prekes ar organizuoti dar tobuliau atliekamus procesus. Tuo užtikrinama

nuolatinė gamybos ir pramonės pažanga. Nestandartinės
prekės yra pigios, o standartines galima parduoti brangiau.
Lietuvoje ISO ir IEC tarptautiniai standartai yra neprivalomi. Jie galioja tik gamintojui ir pirkėjui tarpusavyje susitarus ir tik jiems.
Kuriant Europos Sąjungos vidaus rinką ir šalinant technines prekybos kliūtis Europos standartų vaidmuo yra labai
svarbus. Europos Komisija kreipia techninę visų Europos
šalių techninę politiką išleisdama norminius teisės aktus –
direktyvas. Pavyzdžiui, elektromagnetinio suderinamumo
direktyva 2004 m. 108/EC, sprogiųjų atmosferų 94/9EC,
žemosios įtampos įrenginių, pataisyta 2006/95EC, matavimo prietaisų 2004/22EC direktyva ir kitos. Po paskelbimo
oficialiame žurnale, jos tampa Europos teisės aktais. Direktyvos Europos Sąjungos šalyse savaime negalioja. Kiekviena šalis jas perima, išleisdama atitinkamą teisės aktą –
reglamentą. Prie direktyvos ir reglamento kaip privalomas
priedas pateikiamas tos srities privalomų vykdyti standartų
sąrašas. Pavyzdžiui, prie žemosios įtampos įrenginių direktyvos iš pradžių buvo pridėtas virš 600 standartų sąrašas,
vėliau dar papildytas. Nuo tos dienos, kai Lietuvoje Valstybės Žiniose buvo oficialiai paskelbtas direktyvą perimantis
atitinkamas mūsų šalies reglamentas, visi jo priede įrašyti
standartai tampa privalomi visoms Lietuvoje veikiančioms
įmonėms, organizacijoms ir prekybos atstovams. Kai vienu metu veikia ir privalomas vykdyti visos Europos standartas ir tuo pačiu vietinių specialistų parašytos taip pat
oficialiai patvirtintos ir privalomos vykdyti taisyklės, pagal
įstojimo į Europos Sąjungą sutartį viršenybę Lietuvoje turi
Europos dokumentas.
Pastaruoju metu žengiamas sekantis unifikavimo ir standartizavimo viso pasaulio mastu žingsnis. Tarptautinė IEC
ir Europos CENELEC organizacijos nusprendė bendradarbiauti ir kurti tapačius, visoms pasaulio šalims tinkančius
standartus. Tapačius standartus kuria ISO ir CEN bei kitos organizacijos. Nesutampančius klausimus Europos
standartuose CENELEC išdėsto savaip, arba pavyzdžiui,
svarbius klausimus praleidžia tik Amerikos šalims. Tokie
standartai pažymimi kaip modifikuoti. Europai skirti standartai žymimi raidžių EN (pranc. Européenne Norme; vok.
Europäische Norm) santrumpa1.
Kiekviena šalis, perimdama visai Europai skirtą standartą,
turi teisę pareikšti savo atskirą nuomonę, kuri pavadinama
nacionalinė nuokrypa. Pavyzdžiui, Suomijoje sunku įkalti į uolą įžeminimo elektrodus, todėl suomiška įžeminimo
praktika aprašoma kaip jų nacionalinė nuokrypa. Lietuvoje
perimti Europos standartai pažymimi LST EN santrumpa.
Standartui sukūrimo metu suteiktas šešiaženklis skaičius vėliau nekeičiamas ir yra lyg savotiškas jo skaitmeninis pasas.

Naujų standartų kūrimas
Rasti tokią technikos sritį, kuri nebūtų standartizuota, dabar jau yra labai sunku. Kadangi Danijoje, kaip ir Lietuvoje
1 Techniniai pranešimai (raportai) žymini TR, o kiekvienoje šalyje papildomai
darninami (harmonizuojami) dokumentai – HD raidėmis. HD dokumentų
kiekis ir platinimas nuosekliai mažinamas.
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yra centralizuoto namų šildymo įmonių, danų specialistai
atrado, kad dar nebuvo parašytas šilumos skaitiklio standartas. Sukūrė darbo grupę, į kurią sukvietė specialistus iš
visos Europos ir pradėjo darbą. Parašius pirmąjį variantą,
standarto juodraštis buvo siunčiamas į visų Europos šalių
standartizacijos organizacijas peržiūrėjimui ir taip tol, kol
visi visų šalių specialistai liko patenkinti. Kaip vėliau danai juokavo, nors iš viso buvo parengtas net 21 variantas,
o galų gale visiems įtiko iš eilės 7 buvęs šilumos skaitiklio
standarto variantas.
Dažnai tenka tobulinti jau esamą ir galiojantį standartą,
nes visi standartai yra apriboti laike. Įprastinė galiojimo
trukmė yra 5 metai. Parašius ir visoms CENELEC šalims
narėms patvirtinus naują standarto versiją (leidimą), tekste
nurodoma, kokį standartą duotasis dokumentas pakeičia.
Nurodoma iki kada vėliausiai visos šalys perims šį standartą (taip vadinamoji dop data) ir kada paskelbs kaip netekusius galios standarto teiginiams prieštaraujančius nacionalinius standartus (taip vadinamoji dow data). Perimti
galima ir tik paskelbiant patvirtinimo pranešimą, kad toks
ir toks standartas yra mūsų šalies juridinis dokumentas. Tai
pigus, spausdinimo išlaidas taupantis, būdas. Kitas, išplėtotas variantas yra surinkti į vieną dokumentą kartais per
kelis leidinius išskaidytus papildymus, pataisas ir pagrindinį originalųjį tekstą bei paskelbti, kad štai šis tekstų rinkinys yra toks ir toks mūsų šalies standartas.
Didžiosios daugumos Lietuvoje galiojančių standartų darbinė kalba yra anglų. Pirmiausia taip pavyksta susidoroti su
vis didėjančiu naujų standartų leidimų ir papildymų srautu. Tauposi vertimams skirtos išlaidos. Galų gale aukštos
kvalifikacijos specialistai, nagrinėjantys standartuose paliestus klausimus, puikiai moka angliškai. Tačiau yra tokių
standartų, ypač iš elektrosaugos, elektros matavimų ir kitų
plačiai naudojamų labai svarbių standartų, kuriuos verčiame į lietuvių kalbą. Pavyzdžiui buvo įšversta su vėjo elektrinėmis susijusi standartų grupė.
Išverstas į lietuvių kalbą standarto tekstas turi tenkinti griežtus taisyklingo techninių terminų vartojimo reikalavimus;
nauji, lietuvių kalboje dar nevartoti terminai turi būtų terminologų apsvarstyti ir aprobuoti. Kituose publikuotuose
techniniuose tekstuose pavartoti ir žodynuose jau aprašyti
terminai neturi būti iškraipomi. Galioja atvirkštinio vertimo taisyklė. Atgal iš lietuvių kalbos išverstas į anglų kalbą
standarto tekstas turi tenkinti juridinius tekstų tapatumo
reikalavimus. Apsidraudžiant nuo galimų neatitikimų ir
ginčų įvairiuose teismuose, standarto įžangoje parašoma,
kad tarptautiniuose teismuose galios tik tarptautinis, angliškas dokumento variantas.

Standartizavimo pasiekimai
Lietuvoje sklandžiai veikia standartizavimo procesas. Pavyzdžiui paimkime ir panagrinėkime TK45 Elektros energetika veiklą. LST TK45 veiklos sritis susijusi su elektros
gamyba, elektros perdavimu aukštosios įtampos linijomis
ir transformavimu, elektros paskirstymu vartotojams vidutinės ir žemosios įtampos tinklais, elektros apskaita, elek-

tros energetikos brėžiniais ir apsauga nuo elektros. Suinteresuotos standartizacija šioje veiklos srityje šalys yra elektros gamintojai, elektros vartotojai ir valstybės institucijos.
Pirmasis darbų uždavinys, kuris įsakmiai paskatino Lietuvoje sukurti elektros energetiką kuruojantį standartų komitetą buvo 2006/95/EB žemosios įtampos įrenginių direktyvos įgyvendinimas. Pirmasis perimtas Lietuvos standartu
45-ojo komiteto rūpesčiu buvo LST 1567:1999 standartas,
kuriuo Lietuvoje buvo įvesta 230 V vardinė įtampa. Kitos
kaimyninės šalys, kuriose dar galiojo sovietiniai standartai, prie 230 V įtampos jau buvo perėjusios anksčiau, dar
1992 metais. Lietuva 1999 m. buvo paskutinė. Pastebėkime, kad dar daug žmonių galvoja, kad įtampa yra 220 V.
Pavyzdžiui, Vilniaus studentai, pasidarę elektromobilį, jį
galvoja įkrauti iš 220 V įtampos. Įdomu, kur jie tokią ras?
Gedimino prospekto statytojai prisipirkę ir po pirmo įjungimo sudeginę prospekto apšvietimui skirtas 220 V lempas
taip pat buvo nustebę, kad Lietuvoje jau senai yra 230 V
vardinė įtampa, kurios leistinoji darbinė vertė paprastai
yra 110 proc. arba 253 V.
Elektrotechnikos gaminių standartizavimo klausimus
sprendžia LST TK5 Elektrotechnika komitetas, kurio veiklos sritis – elektrotechniniai gaminiai (šviestuvai, elektriniai buitiniai prietaisai, elementai ir baterijos, pramoniniai
kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys, jungikliai, žemosios
įtampos apsaugos nuo viršįtampių įtaisai, sukiosios elektros mašinos, elektrinio suvirinimo įrenginiai, apvijiniai
laidai, elektros kabeliai, eismo reguliavimo signalų sistemos ir pan.) ir jų sauga.
Žemosios įtampos įrenginių direktyvos darbus abu komitetai yra pasidaliję: gaminių gamybos klausimus kuruoja
Elektrotechnikos komitetas, o tinkamas panaudojimas, atsparumas trumpojo jungimo srovėms ir apsauga nuo elektros smūgių – jau Elektros energetikos komiteto darbų sritis.
Elektromagnetinių trikdžių lygis ir grėsmės elektros tinkluose nuolat didėja, nes vis daugiau įrenginių ir prietaisų savo viduje turi puslaidininkinius maitinimo šaltinius.
Laukiame, kad trikdžių ypač padaugės, kai pradės veikti
galingus elektroninius keitiklius turinčios tarpsisteminės
jungtys su Lenkija ir Švedija. Europos Sąjungoje galioja
2004/108/EC elektromagnetinio suderinamumo direktyva,
kuri yra perimta Lietuvoje galiojančiu elektromagnetinio
suderinamumo reglamentu. Kartu galioja ir yra privalomi
vykdyti prie šios direktyvos prijungti standartai.
Yra dvi elektromagnetinio suderinamumo pusės. Iš vienos
ribojimo pusės veikia standartai, kurie reikalauja neskleisti,
arba nors sumažinti iki leistinųjų verčių aukštesniųjų harmonikų, nesimetrijos, mirgėjimo aštrumo, viršįtampių,
trūkių, greitųjų impulsų vorų ir kitus trikdžius. Ši suderinamumo pusė yra Elektros energetikos komiteto veiklos
sritis. Imuniteto trikdžiams pusę nagrinėja Elektrotechnikos
komitetas. Aukštųjų, didesnių už pramoninio tinklo 50 Hz
dažnių trukdžius, mobiliųjų telefonų veiklos, radijo ir kitų
telekomunikacijos priemonių veiklos elektromagnetinio
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suderinamumo klausimus nagrinėja dar kitas TK8 Elektromagnetinio suderinamumo komitetas.
Personalo apsaugos ir tame tarpe žmonių apsaugos nuo
elektros 89/686/EEC direktyvos standartai yra labai svarbi TK45 Elektros energetika komiteto darbo dalis. Šiuos
standartus, kaip ne kuriuos kitus, privalo gerai suprasti ir
juos taikyti įvairaus išsilavinimo žmonės, todėl šie standartai ne tik įteisinti kaip Lietuvos standartai, bet ir dauguma
jų yra išversti į lietuvių kalbą. Dalį standartų, susijusių su
94/9/EC direktyvos Sprogiosios atmosferos klausimais perėmė nesenai 2012 m. susikūręs TK76 Sprogiosios atmosferos standartų komitetas. Dauguma šių standartų taip pat
yra išversti, ir su jais galima susipažinti ir lietuvių kalba.
Vis tik TK45 Elektros energetika komiteto nagrinėjamų
klausimų ratas išlieka labai platus, o vystantis energetikai
net plečiasi. Vien tik per 2011 metus buvo aprobuoti ir perimti (daugiausia pranešimo būdu) 91 standartas ir centriniam CENELEC sekretoriatui pateikta nuomonė dar apie
134 kuriamų standartų tinkamumą. Kadangi šiuolaikinė
elektros energetika apima ir atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančias elektrines, sparčiai didėja saulės elektrinių ir vėjo elektrinių parametrų tikrinimo, skaičiavimo ir
parinkimo klausimus nagrinėjančių standartų kiekis. Kita
sritis – seniau buvusių energetikos informatikos klausimus
standartizuojančių dokumentų tobulinimas ir pritaikymas
išmaniųjų elektros tinklų technologijoms.
Visos Europos mastu suaktyvėjo branduolinių elektrinių
saugai išreikšti standartų kūrimas ir perėmimo darbai. Pavyzdžiui 2011 metais TK45 komitetas pritarė dviejų tarptautinių IEC standartų perėmimui Europos, o vėliau Lietuvos
standartais: LST EN 60671:2011 Branduolinės elektrinės.
Kontrolinės matavimo ir valdymo sistemos, svarbios saugai. Priežiūros bandymai (tapatus IEC 60671:2007) ir LST
EN 60965:2011 Branduolinės elektrinės. Valdymo salės. Papildomieji valdymo postai, skirti reaktoriui sustabdyti, nepatenkant į pagrindinę valdymo salę (tapatus IEC 60965:2009).

Standartizavimo problemos
Pagrindinė mūsų techninės visuomenės ir kartu standartizavimo problema yra galvojimas, kad standartą, kurį kūrė
didelės specialistų grupės ir tikrino dar gausesnis ekspertų skaičius, galima tiesiog pavogti. Dauguma kitose šalyse
veikiančių standartizavimo organizacijų yra save finansuojančios arba privačios ir išsilaiko iš už parduotus standartus gautų lėšų. Panašiai kaip iš lėšų už parduotas knygas
išsilaiko grožinės literatūros leidyklos ir knygynai2.
Pavyzdžiui, mažųjų generatorių prijungimo prie skirstomųjų
elektros tinklų standartą kūrė apie 600 specialistų iš įvairių universitetų ir JAV firmų grupė. Darbo biudžetas virš
1,5 mln.USD. Vėliau buvo trys metai tikrinimų ir tik tada
Elektros ir elektronikos inžinierių instituto rūpesčiu IEEE Std
1547 standartas įsigaliojo. Vėliau dalis šio standarto (kada
generatoriai jungiami prie žemosios įtampos tinklo) buvo
perrašyta ir, pridėjus atskirų Europos šalių pageidavimus,
2 Standartų knygynas yra LSD patalpose, Kosciuškos g. 30, Vilniuje.

buvo priimtas Europos standartas EN 50438:2007, kuris turi
Lietuvos standarto LST EN 50438:2008 statusą. Tobulėjant
atsinaujinančiųjų šaltinių generatorių savybėms, didėjant jų
galioms ir daromai įtakai elektros sistemos režimams, Europoje standartizuoti mažųjų generatorių prijungimo reikalavimai ir priimtas naujas mažųjų generatorių prijungimo
standartas. Lietuvoje šis standartas yra įteisintas ir pavadintas LST EN 50549:2011. Šis dokumentas reglamentuoja
visų vėjo, saulės ir kitokių mažųjų generatorių, kurių darbo srovės viršija 16 A, prijungimo prie žemosios įtampos
tinklo (1 dalis) ir prie vidutiniosios įtampos tinklo (2 dalis)
tvarką ir atitikties reikalavimus. Jei atsiras pakankamai pirkėjų, šiuos standartus bus galima išversti į lietuvių kalbą.
Dar viena problema yra elektros įrengimo taisyklių (kitose
šalyse vadinamų elektros kodais) ir elektros standartų tarpusavio darna. Pirmiausia elektros ir kitų sričių standartai
yra peržiūrimi ir atnaujinami tik kas 5 metais. Tik audringai besivystančios srities standartai naujinami keitiniais
ir jau po trečio keitinio išleidžiama nauja standarto versija – naujas leidimas. Elektros įrengimo taisyklės pirmaujančiose šalyse atnaujinamos ir išleidžiamos kasmet, arba,
pavyzdžiui, JAV atnaujinamos ir išleidžiamos kas 2 metai.
Tarp šių periodinių taisyklių leidimų dažnai išleidžiami ir
taisyklių taikymo- paaiškinimo vadovai. Lietuvoje elektros
įrengimo taisyklių leidimai leidžiami žymiai rečiau, taisyklių
paaiškinimų vadovų nėra, tačiau labai retais atvejais išleidžiami atskirų taisyklių punktų papildymai ir pataisymai.
Standartų tekstai yra standartizacijos organizacijų intelektuali nuosavybė, kuriuos perrašinėti, kopijuoti ar kitaip
panaudoti be standartizacijos organizacijos vadovybės raštiško leidimo (mūsų atveju tai būtų CENELEC centrinio
sekretoriato vadovo) negalima. Visi suprantame, kad nelegalus teksto kopijavimas turi būti laikomas nusikaltimu.
Yra šalių (Norvegija, Islandija, JAV), kurių įrenginių įrengimo taisyklės yra labai lakoniškas būtinų taikyti standartų sąrašas. Pavyzdžiui, JAV karinio eskadrinio minininko
elektros įrengimo taisyklės yra 1,5 puslapio apimties, nes
tik tiek užima būtinų taikyti standartų sąrašas. Taisyklės
viešos, jose esantį standartų sąrašą galima pasiskaityti internete. Atkrenta reikalas kruopščiai derinti taisyklių ir
standartų tekstus, nebereikia rūpintis nuolatiniu taisyklių
atnaujinimu, o standartų reikalavimus tenkinančios elektros prekės visada tinka.
Rašant taisykles sunku išvengti kartais neapdairaus, kartais tyčinio standartų tekstų kopijavimo. Už teksto vagystes, juridiškai žiūrint, atsako jas tvirtinantis asmuo, šiuo
atveju tos srities ministerijos vadovas – ministras ir kiti
atsakingi ministerijos darbuotojai.
Be perimtų tarptautinių standartų Lietuvoje veikia vietinių įmonių kurti techniniai reglamentai, techninės taisyklės ar normos. Įmonėms pasitvirtinus šiuos dokumentus
ir viešai juos paskelbus, jie tampa taip vadinamais antrinės
teisės aktais, kurių reikalavimus būtina atitikti. Pavyzdžiui,
jei pieniškų dešrelių sudėties dokumentas yra gamintojo
viešai paskelbtas, tai jo reikalavimų nesilaikymas užtraukia
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gamintojo darbuotojams teisinę atsakomybę. Jei elektros
įmonė patvirtino ir paskelbė tik tos įmonės ribose galiojantį
antrinį teisės aktą, pavyzdžiui, elektros tinklų ar elektrinių
darbo arba įrengimo taisykles, tai šių taisyklių nesilaikymas darbuotojams užtraukia iš anksto aptartą atsakomybę.
Paaiškėjus, kad standartų reikalavimų nesilaikoma, susiduriame jau su tarptautiniais teismais, kompensacijų reikalavimais ir kitais, juristams gerai žinomais, procesais. Mūsų
šaliai brangiausiai kainuojantis atitinkamo standarto reikalavimų nenurodymo pavyzdys yra Ignalinos AE atidirbusio branduolinio kuro laikymo konteinerių pirkimo istorija. Būtų pakakę nurodyti konteinerių savybes aprašančius
standartus, o dabar pakaktų tik patikrinti, ar konteineriai
tenkina standarto (-tų) reikalavimus ir visi tarptautiniai
teismai būtų laimėti.

Išvados ir rekomendacijos
Globalios gamybos ir išplėtotos tarptautinės prekybos epochoje, tarptautinių standartų reikalavimų žinojimas yra labai svarbus. Lietuvos standartai ir visas standartizavimo
procesas yra įsirašę į tarptautinių standartų sistemą ir tinkamai gina mūsų šalies interesus. Tačiau domėjimasis tais
„galingais ginklais“ ir neišsenkamu naujausių techninių žinių

aruodu mūsų visuomenėje yra nepakankamas. Pavyzdžiui,
vokiško kapitalo įmonė užsakė projektuotojams suprojektuoti elektros linijos, kuri trukdė numatomai įmonės statybai Klaipėdoje, kelių kilometrų perkėlimą. Kaip būtina
sąlyga, į kontraktą buvo įrašytas reikalavimas atitikti Vokietijos DIN standartų reikalavimus. Reikalavimų atitikimą
projektuotojai pagrindė tuo, kad nurodė pirkę ir perskaitę
vokiškus standartus. Be abejo, ir Vokietijos, ir Anglijos, ir
Lietuvos standartas yra tas pats EN dokumentas, bet reikia priminti Lietuvos, o dabar ir kitų šalių projektuotojams,
kad jų darbai turi atitikti Lietuvoje galiojančių standartų
reikalavimus, yra būtina.
Elektros energetika pergyvena trečiąjį vystymosi laikotarpį,
kuris charakterizuojamas nuosekliai plėtojama branduoline
energetika ir audringai besiplečiančiu vėjo ir saulės energijų
įdarbinimu. Pridėkime spartų energetikos elektronikos bei
išmaniųjų tinklų informacinių įrenginių taikymą ir pamatysime, kad bendras elektros energetikos standartų kiekis
nepaprastai didėja ir jų turinys atspindi visus šiuos pokyčius. Kviečiu domėtis naujausių žinių šaltiniais.
Autorius yra Lietuvos standartizacijos departamento TK45
Elektros energetika komiteto pirmininkas, KTU elektros
sistemų katedros docentas, technikos mokslų daktaras
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Ievos Rasimaitės nuotr.

Nuo įtakojimų iki manipuliavimų
Bronius A. Rasimas

Idealus darniai veikiančios visuomenės modelis yra nuolat kuriamas - analizuojamos naujos idėjos, naujai atsiradę
socialiniai dariniai, tačiau modernieji socialinės inžinerijos tyrinėtojai mano, kad šioje srityje išrasti ką nors nauja
nėra taip jau paprasta. Jie, besinaudodami matematiniais
modeliais, patvirtina, kad po išoriniu nuolat kintančiu
žmonių socialinio bendravimo modeliu slypi jau susiformavusios taisyklės.

Šiame straipsnyje nagrinėjama tik maža dalis pilietinės
visuomenės kūrimo aspektų, susijusių su viešųjų ir verslo
interesų atskyrimo problemomis.

Interesų įvairovė
Visuomenę sudaro labai daug interesų grupių. Kartais net
sunku išskirti, ar jų atstovaujami interesai yra susiję su
grupės konkrečiais interesais, ar jie jau peržengė į kitą lygmenį, kuriame jau bandoma įtikinti visuomenės atstovus
(valdžią), kad jų grupinis interesas yra viešas, kartu ir naudingas visai visuomenei.
Interesus galima klasifikuoti pačiais sudėtingiausiais pjū-
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viais, tačiau paprasčiausiai interesus būtų galima skirstyti
į visuomeninius (viešuosius) bei verslo. Visuomeniniai interesai, tai įvairaus spektro interesai, dažniausiai susiję su
aplinkos apsauga, regionų atstovavimu ar bendruomenių
reikalais. Verslo interesai dažniausiai siejami išskirtinai su
finansine nauda pačiam verslo sektoriui. Sutikdami, kad
plačiąja prasme sėkmingas ir skaidrus verslas visuomenei
yra naudingas, vis dėlto siaurąja prasme verslo interesai
gali būti visuomenei ir nenaudingi, lygiai tai pat kaip ir
visuomenės interesai gali būti visiškai nenaudingi, netgi
trukdantys verslui.

Verslo vystymo variantai
Jeigu verslininkas nutarė ką nors gaminti ir pardavinėti,
pirmiausiai pradeda galvoti, kad reikėtų gaminti daug, gaminti pigiai, gaminti tik kokybiškus gaminius, turėti galimybę lengvai keisti asortimentą pagal užsakymus ar rinkos
poreikius. Gamyba turi būti saugi darbo jėgos atžvilgiu ir
be abejo minimaliai teršti aplinką. Vėliau jau reikia apsispręsti dėl rinkos tyrimų ir produkto pasirinkimo, produkto sukūrimo, prototipo kūrimo, prototipo bandymų,
gamybos proceso planavimo, įrangos parinkimo, darbo
resursų analizės ir jų ruošimo, automatizavimo lygio, turimų lėšų įvertinimo. Procesų teorinė analizė, ruošimasis
realiai gamybai yra savotiškas virtualios gamybos modelis.
Taip pat labai svarbu įvertinti kokiame lygmenyje tą verslą
sukti – nedidelėje apimtyje (angl. low speed business) ar
didelėse apimtyse (angl. high speed business) (žiūr. 1 pav.
I ir II kreivės). Tai priklauso nuo planuojamų investicijų,
personalo, rinkos ir ir kita. Deja daugelis verslininkų dažniausiai planuoja kažkokį tarpinį variantą, manydami, kad
gal tame versle pasiseks, nors mažesnės apimtys leistų tikėtis stabilesnio verslo ir galimybių lanksčiau reaguoti į
rinkos pokyčius (tai smulkaus verslo ideologija – I kreivė).
Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad mūsų menamas

verslininkas blaškosi tarp realistininio, ambicingojo ir ...
„išskirtinio“ verslo plano.

Manipuliacijos
Vis dėlto verslą organizuojantys žmonės dažnai siekia išskirtinių rezultatų. Sumanius gamybą bei pasirūpinus investicijomis, taip pat įdėjus pastangų – sudarius rinkodaros
strategiją, sukūrus pardavimų tinklą, plečiant bendradarbiavimą, vos priartėjus prie verslo sėkmės, gimsta noras siekti
užsibrėžtų tikslų dar stipriau ir kuo greičiau pasiekti išskirtinumo, pripažinimo savo srityje. Taip gimsta noras verslo
efektyvumo gerinimui pradėti manipuliavimo veiksmus.
Tarptautinių žodžių žodynas manipuliaciją apibrėžia, kaip
artisto sugebėjimą suklaidinti žiūrovą. Sociologai manipuliaciją apibrėžia kaip socialinį kontaktą pažeidžiančių
paslėptų priemonių naudojimą, siekiant sau naudos. Kitaip tariant manipuliacija yra apibūdinama kaip negatyvi,
paslėpta, veiksmų ar neveikimo visuma, kuria siekiama
išskirtinės naudos sau, arba sutampančių interesų grupei,
nepaisant visuomeninio (viešojo) intereso.
Atviros rinkos sąlygomis verslininkams naudingiausia kai
įstatymų ir mokesčių sistemos yra stabilios ir nekintančios, todėl toliau analizuojant aukščiau nagrinėtas verslo
vystymo schemas, sąžiningas verslininkas galėtų džiaugtis
pasiektais rezultatais ir sėkme jei jis veikė pagal realistinę
verslo schemą. Laisvos rinkos sąlygomis tolesnės verslininko pastangos išlaikyti savo pasiektus rezultatus kurį laiką
užtikrintų stabilų verslą.
Tačiau realiai vis dažniau susiduriame ir su aptartu „išskirtiniu“ verslo vystymo scenarijumi (žiūr. 1 pav. III kreivė). Ką jis realiai reiškia? Vadovaujantis „išskirtiniu“ scenarijumi galimą sėkmę ir geresnius verslo rezultatus galima pasiekti, jei būtų imamasi papildomų priemonių –
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From influencing to
manipulations

they have already stepped into another level where attempts are
made to convince representatives of the society (government) that
their group interest is public and thus together valuable to the society at large.

Creation of an ideal harmoniously acting model of society is continuous. It involves analysis of new ideas, formation of newly appeared social creations. However the modern researchers of social
engineering believe that it is not so simple to come up with something new in this sphere. By the help of mathematical models they
confirm that under the constantly changing top layer of social human communication model one can find hidden rules that have been
settled long time ago.

Interests may be classified in extremely complex ways, yet the simplest way to classify interests is to divide them into social (public)
and business interests. Social interests include interests of various
spectrums that are typically connected with environment protection,
representation of regions or activities of communities. Business interests are usually linked with financial benefit to business sector itself.
It cannot be denied that in a broad sense successful and transparent
business is of value to the society, however in a narrow sense business interests can be disadvantageous to the society in a same way
as society’s interests can be completely of no value or even having
negative effects on business.

Society consists of a large number of interest groups. Sometimes
it is even difficult to distinguish whether interests represented by
them are connected with certain interests of the group or whether

This article analysis only a small part of aspects of building a civil
society that are connected with the problem of separating public
and business interests.

Bronius A.Rasimas
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 anipuliavimo įstatymine baze, išskirtinėmis pažintimis
m
ar net „stogo verslui“ idėja.
Versle patyręs vadovas savo tikslams pasiekti manipuliacijas naudoja tiek teigiama, tiek neigiama prasme. Pavyzdžiui
darbdavys pats ar per savo tarpininkus domisi savo darbuotojais, sužino jų laisvalaikio praleidimo formas, susipažįsta su asmeninėmis darbuotojo savybėmis, kurios vėliau
leidžia manipuliuoti savo pavaldiniu – jį sudominti nauja
veikla, įtraukti į komandą, skatinti pozityvumą darbe ir pan.
Klasikinis „mažųjų“ manipuliacijų pavyzdys galėtų būti
kai kurių įmonių, užsiimančių telefonu teikiamomis paslaugomis, veikla. Tokios paslaugos dažniausiai susietos su
laiko trukme (specialiu tarifu) ir kuo ilgiau klientas išlaikomas „linijoje“, tuo daugiau uždirbama, tad atkreipkite
dėmesį kiek nereikšmingų klausimų kartais užduoda „patyrusi“ operatorė.
Manipuliacijos vingrybės kartais naudojamos vystant santykius su naujai besikuriančiomis profsąjungomis. Tam
naudojama sena taktika, kai profsąjungos lyderiams sudaromos išskirtinės sąlygos, pavyzdžiui mokami priedai
prie atlyginimų, apmokamos įvairios komandiruotės ir t.t.
Tuomet galima pradėti manipuliavimus ir per kolektyvines
sutartis „prastumti“ darbdaviui naudingus sprendimus. Sudėtingesnės manipuliavimo schemos naudojamos TV laidose, filmų scenarijuose ir pan.
Labiau rafinuotą manipuliavimą naudoja politikai. Manau,
kad chrestomatiniu pavyzdžiu yra bandymas apeiti rinkimų agitacijos teisinius aktus, sukuriant meninį filmą „Pilotas“. Filmu buvo siekiama pozityviai pateikti kontraversišką
istoriją ir konkrečius faktus apie apkaltos būdu nuverstą
politiką. Kitas pavyzdys – kartu su 2008 m. Seimo rinkimais buvo organizuojamas ir referendumas dėl Ignalinos
AE darbo praręsimo. Niekas neatkreipė dėmesio, kad Seimo rinkimuose balsuodamas pilietis visaisi atvejais gaudavo ir referendumo biuletenį, t.y. atsisakyti referendume jis
neturėjo galimybės. Manipuliavimu galima laikyti ir svarbių, bet abejotinų, sutarčių pasirašymus šventinio periodo ar visuomenę sukrėtusių įvykių metu. Manipuliavimu
paremtos ir „juodosios technologijos“, kai viešųjų ryšių
specialistai skeidžia gandus, paskalas, išgalvotas istorijas
(dažnai profesionaliai supintas su realių faktų „trupiniais“),
naudoja netikslius apklausų davinius. Itin paplitusi manipuliacija – įvairių sričių specialistų „pritemptos prie reikiamo rezultato“ galimybių studijos, kurios, beje, suryja ir
begalę mokesčių mokėtojų pinigų. Pastaruoju metu labai
plinta ir žiniasklaidos pranešimais pagrįstos manipuliavimo schemos, pav., brangs morkos, nes kažkur jos sušalo,
brangs naftos produktai, nes Kinija ar Indija pradeda daugiau tų produktų naudoti. Tačiau nors naftos produktų paklausa tuose regionuose ir padidėjo 20 proc., degalų kainos
ta proga išaugo du kartus!
Apie manipuliacinius procesus yra parašyta nemažai knygų, tarp kurių yra ir lietuvių autorių, tačiau kaip visada
mokslinė literatūra domisi tik specialistai. Vis dėlto suvokimas apie socialinius procesus ir manipuliacijas brandintų

pačią visuomenę, skatintų kritiškumą, galų gale išmokytų
visuomenę atskirti „pelus nuo grūdų“. Visuomenė turi išmokti atpažinti manipuliacijas, suvokti jų realius tikslus ir
galimas pasekmes.
Menamam verslininkui paprasčiausias būdas kuo greičiau
užsidirbti pinigų būtų “prastumti” savo verslui išskirtines
sąlygas, bevarstant ministerijų, žinybų ir net parlamento
duris. Tai nėra pigus metodas, tam reikia įvairių atvirų ir
užslėptų pastangų, bet rezultatas viliojantis – kas nenorėtų be modernios vadybos ar inovacijų gamyboje, o tik pakeitus įstatyminę bazę, padvigubinti savo pardavimus bei
pagerinti savo finansinius rezultatus.
Manipuliavimai įstatymine baze, susikuriant išskirtines sąlygas savo grupės verslui būdingi tiek Lietuvai, tiek kitoms
(ypač pokomunistinėms) šalims, tačiau tokiems procesams
vystantis, iškraipoma verslo esmė, laisvos rinkos principai,
jau nekalbant apie tai, kad tokie įstatymų projektai, o dažnai ir priimti įstatymai kartais tampa net pavojingai žalingi visuomenės gerovei.

Visuomenė ir verslas
Kaip jau buvo minėta, verslo ir visuomenės interesų santykis yra labai sudėtingas ir sunkiai objektyviai įvertinamas.
Labai sunku objektyviai įvertinti visuomenės poreikius, tuo
labiau, kad verslo strategijos taip pat yra sudėtingos, o realūs
rezulatai gali pasimatyti tik po kelių ar net keliolikos metų.
Jei mes sukūrėme visuomeninį judėjimą, nevyriausybinę
organizaciją (NVO), ar verslo grupės asociaciją, dažniausiai mums rūpi ne sukurtos struktūros vidinės problemos,
o noras būti išgirstais ir įvertintais. Pagrindinis tokių organizacijų siekis – įtikinėjimu siekti užsibrėžtų tikslų.
Kuriant visuomeninę ar verslo organizaciją dažniausiai
pamirštamas pagrindinis principas – niekas greičiau ir geriau nesutvarkys kokios nors verslo šakos vidinių problemų, kaip tik sąžiningas savikontrolės principo laikymasis.
Vienas publicistas yra pareiškęs, kad tada, kai daugiabučio
namo bendrija išmoks viduje susitvarkyti visus ūkiškus ir
bendravimo reikalus, galima bus pradėti tvarkytis ir Lietuvoje. Deja, neseni pavyzdžiai iš asociacijų gyvenimo rodo
ką kita. Štai Bankų asociacijos vadovas, komentuodamas
„Snoro“ banko žlugimą, lyg ir turėjo įtarimų dėl kai kurių
banko produktų platinimo, tačiau nieko nedarė, o Savivaldybių asociacija, nors ir žino, kad „ypatingų atvejų rezervo“
pinigai daugelyje savivaldybių tiesiog paskirstomi valdžioje
esančių partijų atstovams, tačiau irgi jokių veiksmų nesiima. Neteko girdėti, kad kokios nors asociacijos narys, pažeidęs įstatymus (pvz., atlyginimą mokėjęs „vokelyje“) būtų
pašalintas iš asociacijos ar socialiai atsakingo verslo tinklo.
Deja, sukūrus kokią nors NVO, dažniausiai norima tik
kuo greičiau įgyti valdžios pripažinimą, galimybę lankytis
ministerijose, Seime ir taip tvarkyti, deja, tik siauro rato
interesus. Tam dažniausiai pasitelkiami ir manipuliavimo
metodai, tariamas verslo problemų išryškinimas, palaikymo grupių paieška, užtarėjų paieška ir t.t. Tokio tipo organizacijos net pradeda tarpusavio derybas, pasižadėdamos
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Pastangos

Pastangos

1 pav.

2 pav.

palaikyti vieną ar kitą iniciatyvą už kai kurių problemų nutylėjimą ir t.t. Tai akivaizdžiai matėsi ruošiant Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymą. Lyginant kaimyninėse
šalyse ir Lietuvoje veikiančias verslo asociacijas matosi, kad
kaimynų asociacijos atlieka žymiai daugiau veiklos šakos
standartų adaptavimo srityje, darbuotojų mokymo srityje,
komercinių atsiskaitymų reguliavimo strityje ir daugelyje
kitų sričių, kurias Lietuvoje tradiciškai prižiūri ir tvarko
vyriausybės institucijos.

Kita vertus, grupė verslo organizacijų, susibūrusi į stambesnį susivienijimą, taip pat naudingesnė valdžios struktūroms - lengvesnė komunikacija, galimybė skelbtis apie egzistuojantį „gerą socialinį verslo, kitų visuomenės interesų
grupių dialogą“. Aptarto tipo verslo susivienijimo struktūra
nėra nauja, ji dažniausiai būna panaši į sovietinės šakinės
(verslo šakos) ministerijos struktūrą. Toks susivienijimas
yra išlaikomas vienos ar kelių stambių įmonių, kurios, prisidengdamos savo sukurta struktūra, deklaruoja tik savo
(išskirtinių) įmonių verslo interesus, įtakodamos įstatymų
keitimą, atšaukimą ar priėmimą. Taip ir atsiranda neskaid
rūs, visuomenei nepristatyti, neišdiskutuoti projektai – ar
tai būtų Vilniaus stadiono, didelės galios biokuro jėgainių,
ar net atominės elektrinės statyba.

Valdžios atstovai taip pat yra išmokę manipuliuoti NVO
(pastebėtina, kad šis dažnai naudojamas nevyriausybinių
organizacijų terminas yra diskutuotinas, nes NVO gali būti
tiek verslo organizacija, tiek visuomeninė organizacija).
Kadangi valdininkai gali manyti, kad verslo ar visuomeninė
organizacija trikdys jų „ramų“ darbą, jie dažniausiai atsirenka lojaliausias (arba turinčias „draugų“ užtarimą) organizacijas ir suteikia joms materialinę pagalbą, taip padarydami tą organizaciją priklausoma nuo žadamų dotacijų bei
paversdami ją savotiška įstaiga, kurioje keletas darbuotojų
gauna pastovų atlyginimą iš gaunamų dotacijų, bei vykdo valdžios, partijos ar net specifinio verslo nurodymus.

Trišalė taryba yra ta institucija, kurioje aktualiausi klausimai turėtų būti aptariami su verslo asocijuotomis struktūromis, profesinių sąjungų atstovais bei su valdžios institutcijų atstovais. Tačiau yra požymių, kad valdžios atstovai mūsų šalyje patenkinti susidariusia padėtimi trišalėje
taryboje, kai yra blokuojamas jos išplėtimas, pritraukiant
naujai įsikūrusias verslo organizacijas, nes tai ir leidžia
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tokiomis organizacijomis, kurios laikosi išvardintų principų, valstybinės struktūros galėtų ir turėtų bendradarbiauti.
Teisybės dėlei reiktų pabrėžti, kad dalis čia išvardintų principų vienaip ar kitaip atsispindi teisės aktuose, deja nėra
įtvirtinto mechanizmo (ar reitingavimo), pagal kurį viena
ar kita visuomeninė organizacija galėtų būti pripažinta
skaidria, atitinkančia visuomenės poreikius.

Ievos Rasimaitės nuotr.
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Apibendrinimai
Kalbant apie manipuliavimus reikėtų pastebėti, kad yra
ir teigiamų manipuliavimo pasekmių. Viena iš jų yra tai,
kad manipuliavimas dažniausiai prieina iki „virsmo taško“ (žiūr. 2 pav., III kreivė), tai yra manipuliavimu sukurtos struktūros žlunga, virsta, nyksta, nes kiti procesai jas
dažniausiai sunaikina.
Vertė gimsta iš stygiaus. Dingus stygiui, dingsta ir vertės
kūrimas – tai vienas iš dėsnių, kuriuo remiasi klasikinė ekonomika. Taigi mūsų pasaulyje buvo ir bus svyravimų, tačiau
neramus žmogaus protas taip pat kaip kūrė ir kurs naujas
prekes, įrengimus, idėjas ir ... naujas manipuliavimo schemas.

lengviau prižiūrėti ten vykstančius procesus bei jais manipuliuoti. Iš esmės manipuliacijoms atveriamas kelias, kai
nėra sukurto skaidraus mechanizmo, pagal kurį būtų realiai atrenkami socialinio dialogo atstovai – verslas keičiasi,
struktūros keičiasi, profesinės sąjungos taip pat keičiasi, o
atstovavimas minėtoje taryboje nesikeičia.
Darbuotojų interesai trišalėje taryboje taip pat nėra pilnai
atstovaujami, nes tik mažuma Lietuvos darbuotojų yra
profsąjungų nariai. Nepakankamai atstovaujamas smulkus verslas - vienas iš svarbiausių valstybės veiklos sektorių, taigi apie kokį socialinių partnerių dialogą trišalėje
taryboje gali būti kalbama?
Kuriant pilietinę visuomenę verslo ir kitų nevyriausybinių
organizacijų kokybė yra akivaizdžiai per maža. Organizacijų
vystymo centras dar 2003 m. bandė apibendrinti NVO ir
socialinių ne pelno partnerių vadybos kokybės standartą,
tačiau joje nėra (ar tiesiog tam nebuvo noro) apibūdinti nevyriausybinės organizacijos pagrindiniai veiklos ir kokybės
kriterijai. Narių savanoriškumo principas, valdymo organų
rotacija, kadencijų įvedimas renkamų vadovų pozicijoms,
gaunamų pajamų ir išlaidų skaidrumas, ryšys su viešuoju
interesu, vieši narių ir rėmėjų sąrašai, susitarimų varžančių
konkurenciją nebuvimas, viso finansavimo skaidrumas –
štai koks turėtų būti pagrindinis NVO standartas ir tik su

Žmonės, nusimanantieji chaoso ir savireguliavimosi teorijose, teigia, kad dabartinė užsitęsusi finansų kizė, iš esmės
atsiradusi dėl per didelės pinigų masės (pinigai darė pinigus, o ne prekes) yra virsmo taške ir kad kaip tik dabar prasidėjo susireguliavimo procesas. Visi procesai, kurie buvo
organizuojami manipuliavimais užliūliuojant visuomenės
dėmesį, skatinant monopolijų augimą, išskirtinių verslo sąlygų sudarymą išskirtiniam verslui, virsta. Krizės sąlygomis
vis dažniau padidintas dėmesys kreipiamas į monopolines
struktūras tiek versle, tiek visuomeniniame sektoriuje, nes
jos vis labiau įtariamos prisidėjusiosios prie spaudimo savo
šalies valdžiai priimti tik grupuotėms naudingus teisės aktus (tai būdinga bet kuriai šaliai) ir tuo pačiu prie ekonominės krizės gilėjimo. Galima būtų teigti, kad teisingiausi
valdžių sprendimai būtų vidinio vartojimo skatinimas, o
tam labiausiai tinka smulkus ir vidutinis verslas, kuris nei
verslo struktūromis, nei korumpuotais ryšiais nėra stipriai
susijęs su valdžia. Belieka tik netrukdyti jam vystytis. Decentralizacija tiek energetikoje, tiek versle taip pat mažintų
monopolijų įtaką.Taip pat turi būti surasti kriterijai atpažinti ir neskaidrias verslo ar visuomenės organizacijas, o
tam reikalinga politinė valia ir supratimas. Supratimas kur
esame, ką turime, ką praradome, ko siekiame.
2012 m. sausis
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Diuseldorfo parodos
Šių metų kovo mėn. pabaigoje Diuseldorfe jau tryliktą kartą
vyko tradicinė laidų, kabelių ir vamzdžių paroda. Virš 2000
eksponentų iš įvairių šalių pristatė ne tik gaminius, bet ir
visas galimas technologijas, bei įrangą gaminti tiek kabelius ar vamzdžius, tiek ir galutinius produktus, kuriuose
didžiąją dalį sudaro laidai, kabeliai ar vamzdžiai.
Eksponuojama produkcija yra pagrindas vystyti po truputį
atsigaunančią pramonę ir energetiką. Prognozuojant kad
vien elektros energijos tinklų vystymui Kinijoje, Indijoje,
Brazilijoje bus reikalingi milžiniški laidų kiekiai, siūlomas
ne tik galutinis produktas, bet ir visa eilė technologinių
įrenginių. Naujomis kabelių gamybos technologijomis pui-

nerūdijančio plieno vamzdeliais – naujas, ilgaamžis saulės
kolektorius, gaminantis karštą vandenį.
Norėtųsi atskirai paminėti daug lankytojų sulaukusį Europipe stendą, nes ši kompanija, turinti virš 1000 darbuotojų,
buvo pagrindinis vamzdžių tiekėjas Nord Streem dujotakiui.
Akivaizdu, kad daugelis teiravosi apie naujus projektus, tokius kaip South Streem ar Nabucco. Kompanijos atstovai
paminėjo, kad abu projektai jiems yra vienodai svarbūs, tačiau iš esmės skiriasi. Nord Streem dujotakis Baltijos jūroje
buvo klojamas apie 200 m gylyje, o South Streem dujotakį,
kurio numatomas bendras ilgis būtų 1800 km, Juodosios
jūros dugne reikėtų kloti net 2 km gylyje, taigi čia jau visiškai naujų sprendimų reikalaujantis projektas. Nabucco
projekto ilgis – apie 3300 km, tačiau jų nuomone, tai lengviau įgyvendinamas projektas.
Paroda stebino geru informuotumu, tačiau prie stendo surinkus Baltijos šalių pavadinimus, radome tik Estiją, nors
parodos lankytojų, kalbančių lietuviškai, buvo galima išgirsti nemažai.
Parodų organizatorius Messe Düsseldorf Group įsteigtas
1947 metais. Viena iš prioritetinių šio parodų organizatoriaus sričių – energijos vartojimo efektyvumo skatinimas. Ypač
didelio susidomėjimo sulaukė 2012 metų kovo mėn. vykusi
tarptautinė konferencija „Atsinaujinančios energijos kaupimo būdai“, nes tai šio meto iššūkis kaip stabilizuoti energijos, gaunamos iš vėjo ar saulės, tiekimą bei pradėti gaminti ir
masiškai naudoti energijos kaupimo įrenginius. Konferencija
„Atsinaujinančios energijos kaupimo būdai“ vyks ir 2013 metais. Besidominantys šia tema gali gauti papildomos informacijos apsilankę www.energy-storage-online.de tinklaraštyje.

kavosi ne tik senojo pasaulio gamintojai, bet ir gamintojai
iš Turkijos ar Kinijos.
Labai didelį susidomėjimą turėjo vamzdžių gamintojai. Buvo
eksponuojami ir mažo diametro vario ar plieno vamzdeliai,
su jų lankstymo ar kito apdorojimo įrenginiais, ir didelio
diametro vamzdžiai, tinkami dujų transportavimui. Buvo
ir naujoviškų sprendimų – stogo danga su į ją įmontuotais

Šį rudenį (2012 m. spalio mėn.23-26 d.) Messe Düsseldorf
Group bus organizuojamos glasstec ir solarpeq parodos,
kuriose vienas iš pagrindinių akcentų taip pat bus energijos
vartojimo efektyvumas, nes šiais laikais stiklas gali atlikti
daugiau nei vien konstrukcinę funkciją. Yra sukurtos stiklo technologijos, leidžiančios efektyviau išnaudoti saulės
energiją. Stiklas taip pat yra vienas iš komponentų gaminant saulės elektros modulius ir jo savybės bei kokybė
daro įtaką pačių modulių efektyvumui. Pačios parodos metu
vyks seminarai, simpoziumai, konferencijos, tokiomis temomis kaip stiklo ir saules sinergija – „Solar meets glass“;
kuriant skaidrumą – „Engineered transparency“, bei daugiau nei 60 skirtingu paskaitų, stiklo technologijų tematika.
Povilas Venciūnas
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Daugiabučių namų
šildymo sistemų priežiūros
teisiniai aspektai
Mindaugas Jablonskis

Pagal 2011 m. rugsėjo 29 d. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą iki 2012 m. liepos 1 d. šildymo
ir karšto vandens sistemas gali prižiūrėti esami prižiūrėtojai. Prižiūrėtojai, tarp kurių yra daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriai,
miestų šilumos tinklų įmonės ir kt., šiuo metu susiduria
su daugybe teisinių kazusų dėl nuosavybės ir atsakomybės ribų nustatymo.

Norėdami įvykdyti reikalavimus, esami prižiūrėtojai
turėtų atsižvelgti į įstatymo prigimtį
Priimtas įstatymas sureguliavo daugybę konkurencijos teisės santykių, tačiau paliko daug erdvės interpretacijai dėl
šilumos punktų nuosavybės, šilumos sistemos saugumo ir
tiekimo patikimumo klausimų, nes pastarieji nėra konkurencijos teisės reguliavimo dalykas.
Veiklos atskyrimas nuosavybės perleidimo būdu neretai
sutapatinamas su žaibišku „Gordijaus mazgo“ problemos
sprendimu, tačiau neaišku, ką daryti, jeigu nėra pirkėjo,
arba kaip atskirti nuosavybę, kurią reikia perleisti. Su šia
problema dažniausiai susiduria maži rinkos žaidėjai, nes
mažos sistemos yra labai individualizuotos ir nėra pakankamai efektyvios, todėl nėra patrauklios finansiniams investuotojams. Dėl panašios situacijos ES 2009 m. liepos 13 d.
Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos
bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB
numatė išimtis, pagal kurias „mažai atskirai sistemai“ ir
„atskirai mikrosistemai“ leidžiama nukrypti nuo nuosavybės, operavimo ir kitokio atskyrimo reikalavimų elektros sektoriuje.
Galiojantis įstatymas leidžia savivaldybėms netaikyti draudimo būti šildymo sistemos prižiūrėtoju ir šilumos tiekėju
gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena mažiau negu 50
tūkst. gyventojų, tačiau nėra aiškaus sprendimo, kaip elgtis
su mažomis atskiro daugiabučio šildymo sistemomis. Pagal
daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Trijų
butų namas gali turėti atskirą bendrą šildymo sistemą, kuri,
palyginus ją su mažiau kaip 50 tūkst. gyventojų aptarnaujančiais centralizuotais miesto šilumos tinklais, būtų tikra
„atskira mikrosistema“. Dideliame daugiabutyje įrengta
šilumos gamybos ir tiekimo sistema taip pat negali būti

prilyginta centralizuotai miesto šilumos tiekimo sistemai,
todėl pagrįstai galėtų būti laikoma „maža atskira sistema“.
Siekiant išvengti neproporcingos finansinės ir administracinės naštos mažiems šilumos tiekėjams, savivaldybės turėtų turėti galimybę, jei būtina, atleisti atitinkamų įmonių
sistemas nuo teisinių reikalavimų taikyti pastato šildymo
ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ir
šilumos tiekėjo atskyrimą.
Kadangi pagal šilumos ūkio įstatymą licencijas šilumos
tiekėjui, tiekiančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per
metus, išduoda, stabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija, šilumos sistemai
(atskiram daugiabučiui ar jų grupei), kurios suvartojimas
2011 m. buvo mažesnis nei 10 GWh, kai ji nėra sujungta
su kitomis sistemomis, galėtų būti leidžiama nereikalauti
šildymo sistemos prižiūrėtojo ir šilumos tiekėjo atskyrimo.
Kita vertus, „maža atskira sistema“ ir „atskira mikrosistema“ gali faktiškai neturėti technologiškai atskiro šilumos
punkto, kuris šilumą transformuotų pristatymui į pastato
šildymo prietaisus įstatymo numatyta prasme. Šilumos
tiekėjai, kurie atskirame daugiabutyje įrengė vieną ar kelias atskiras šildymo sistemas, kurios galingumas yra ne
didesnis kaip 1,5 MW (pagal STR 2.08.01:2004 Dujų sistemos pastatuose), tikėtinai neatskyrė šilumos gamybos
ir pastato šildymo sistemų, nes daugiabučio katilinėje pagamintos šilumos technologiškai nebūtina transformuoti,
kad pristatyti į pastato šildymo prietaisus.

Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai
Atskirose mažose/mikro šilumos tiekimo sistemose ne tik
daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, bet ir šilumos
gamybos katilai yra būtini tinkamam namo eksploatavimui
ir naudojimui. Remiantis ES 2009 m. liepos 13 d. Direktyvos
2009/72/EB analogija, galima svartyti ar įstatymas sukūrė
neproporcingą naštą mažiems/mikro šilumos tiekėjams,
todėl Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir
(ar) savivaldybės gali leisti padidinti mažų/mikro šilumos
tiekėjų ir sistemų prižiūrėtojų kainas.
Pagal vietos savivaldos įstatymą į savarankiškas savivaldybių funkcijas įeina ir šilumos tiekimo organizavimas.
Maži/mikro šilumos tiekėjai savivaldybei turėtų dokumentais pagrįsti papildomos finansinės ir administracinės naštos atsiradimą vartotojams ir pateikti sienų, atitvarų, papildomų įėjimų (durų), taip pat atskiros šilumos gamybos ir
pastato šildymo sistemos valdymo automatikos įrengimo
projektus bei sąmatas. Jeigu šilumos gamyba vyksta daugiabučio rūsyje, ant stogo ar kitoje patalpoje, tai patalpų
perplanavimui taip pat gali reikėti savivaldybės leidimo.
Esami prižiūrėtojai šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūri ne ilgiau kaip iki 2012 m. liepos 1 d., todėl maži/mikro
šilumos tiekėjai turėtų nedelsdami pateikti visus reikiamus
dokumentus savo savivaldybei.
Autorius yra advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous”
vadovaujantysis teisininkas, advokatas
2012 m. balandžio 20 d.
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Skaitmeninis
mikroometras
MOM2
Elektros įrenginių bandymo stendų ir
įvairių diagnostikos prietaisų gamintoja – kompanija Megger pasitelkdama savo
ilgalaikę darbo patirtį bei atsižvelgdama į vartotojų poreikius pristatė naujos kartos, analogų
neturintį, labai lengvą (1kg), maitinamą iš baterijų,
didelės testavimo srovės, skaitmeninį mikroometrą – MOM2. Dėl unikalios šio prietaiso konstrukcijos ir jame naudojamų ultra kondensatorių, prietaisas geba sukaupti didelį energijos krūvį ir išduoti net iki
220A testavimo srovę. Šis prietaisas gali būti naudojamas
norint tiksliai išmatuoti mažas aukštos įtampos jungtuvų kontaktų, įvairių sujungimų, kuriais teka didelės srovės, kontaktines varžas. Prietaiso matavimo diapazonas yra nuo 1mW iki 1000mW. Naudojama keturlaidė matavimo sistema leidžia
užtikrinti nedidelę (±2%) matavimo paklaidą.
MOM2 – labai patogus prietaisas, prilaikydas darbui lauko salygomis (-20°C iki
+50°C). Pilnai pakrovus akumuliatorius su šiuo prietaisu galima dirbti pilną darbo
dieną be papildomo įkrovimo. Prietaiso - MOM2 vidinėje atmintyje galima išsaugoti apie 190 matavimų rezultatų, kuriuos vėliau per „Bluetooth“ sąsają gali perduoti į personalinį kompiuterį.
Daugiau informacijos galite rasti: www.elintosms.lt

Naujoji FLIR T6x0 serija
Šios serijos modeliai, nuo kitų termovizorių skiriasi tuo, kad juose yra įdiegtos
naujausios pasaulinėje termovizorių rinkoje dar nenaudotos technologijos, kurios
padaro šiuos termovizorius išskirtiniais ir maksimaliai funkcionaliais. Termovizoriai T620/640 yra su dideliu nešaldomu 640 x 480 vaizdo elementų detektoriumi
ir jautrumu nuo 0.035°C prie 30°C. Termovaizdas matomas 4,3 colio lietimui jautriame ekrane. Nauja yra ir tai, kad T640 modelyje yra multispektrinis dinaminis
atvaizdavimas (MSX). Šios savybės dėka termovizorius galės padaryti itin aukštos
kokybės termonuotraukas papildytas video vaizdo detalėmis. Modeliuose yra integruota 5 Mpix video kamera su pašvietimu. Dar viena naujovė pasaulinėje termovizorių rinkoje yra tai, kad naujasis “FLIR” T640 modelis papildomai turi įdiegtą
pastovaus fokusavimo rėžimą, t.y. kai termovizorius susifokusuoja automatiškai
pasikeitus atstumui iki objekto. Taip pat įdiegta GPS funkcija, kurios dėka termovizorius gebės padarytą termonuotrauką automatiškai susieti su vietove. Įdiegta
belaidė sąsaja suteikia galimybę paprastai perkelti termonuotraukas į kitą prietaisą. Termovizorių matavimo diapazonas nuo -400C iki +20000C.
Daugiau informacijos: www.elintosms.lt

42

Energijos erdvė 2012-2 (13) | KRONIKA

Elektros kaina
Nors tvirtinama, kad Hitachi ateina kaip investuotojas, realybėje
jis ateina kaip VAE reaktoriaus pardavėjas, jėgainės statytojas
bei operatorius. Jis (jie?) skolina pinigus Lietuvai nusipirkti iš Hitachi visą jėgainę ir vykdyti jos statybą. Investuotojai,
finansuojantys Hitachi ir Lietuvą, be abejo norės pagrindinę
skolą su palūkanomis susigražinti per tam tikrą laikotarpį.
Pastaruoju metu iš Lietuvos aukštų energetikos pareigūnų
girdime teigimus, jog neįmanoma įvertinti kiek gali kainuoti
elektros gamyba VAE. Tą patį tvirtino ir Energetikos ministras balandžio 4 d. Seime surengtame forume sakydamas, jog
VAE gaminamos elektros energijos kaina bus nustatoma pagal
rinką, todėl dabar užtikrintai kalbėti apie investicijų atsiperkamumą neįmanoma.Tai sunkiai suprantamas argumentas, nes
be projekto finansinio įvertinimo ir pakankamo atsipirkimo,
didžioji pramonė net nesileistų į kalbas dėl tokio projekto

svarstymo. Investuotojai investuoja į tas sritis, kurios suteikia
verslui augimo ir pelno perspektyvas. Nežinia ir spėlionėmis
paprastai nei pramonėje nei versle nesivadovaujama.
Pateiktoje lentelėje parodoma, kad pagaminta elektra VAE
(Lietuvos ir Hitachi dalis), prieš perdudant ją į paskirstymo
tinklus, kainuos tarp 33 ir 39 ct (LTL). Latvijai ir Estijai projekte nedalyvaujant elektros kaina pakiltų trečdaliu. Aišku,
neturint pilnos informacijos šie skaičiai yra apytiksliai, bet iš
esmės jie neturėtų žymiai kisti. Kiek šios kainos yra realios,
galima spręsti pagal Rosatom –Turkijos 2010 m. sutartį, pagal kurią Rosatom finansuos ir pastatys branduolinę jėgainę
Turkijoje. Minėtoje sutartyje Turkija įsipareigojo 15 metų nuo
elektros energijos generavimo naujoje jėgainėje pradžios pirkti 70 proc. ten pagamintos elektros energijos, mokant apie 31
ct(LTU)/kWh. Po penkiolikos metų Rusija galės savarankiškai
pardavinėti ten generuojamą elektrą rinkos kaina.
Dr. Stasys Bačkaitis

1 kWh elektros energijos pagaminimo VAE kaina
Išlaidos

ct (LTL)/kWh

Apskaičiavimo bazė

min

max

Neiimant Estijos Latvijos kaštų

Gamyba, valdymas, kuras

3.7

5,0

JAV O&M 1,5-2 ct

Kapitalo ir palūkanų atmoka

14,7

18,9

Kapitalas ir palukanos pra-dedamos mokėti baigus statybą

Elektros pirkimas esant prastovai

3.7

3.7

Vienas prastovos mėnuo kas 18 mėnesių

Drauda

6.5

6.5

Pagal Vienos konvenciją 417 mln.

Atliekų apdorojimas ir sauga

0,3

0,3

1 procentas nuo gamybos

Amortizacija

1,8

1,8

60 metų nuo jegaines vertės

Jėgainės pelnas

2,5

2,5

8,5% nuo gamybos vertes

Elektros kaina prie jegaines juginklio

33,2

38,7

Neįskaitant perdavimo kaštų vartotojui

Elektros kaina vartotojui

38-48

44-54

Remiantis JAV el.energijos perdavimo kaštų lygiu

El. kaina vartotojui su VIAP

43-53

50-62

Visuomenės interesus atitinkanti paslauga, arba akcizo mokestis

Šakalai
Energetikos ministerija parašė pasaką apie mešką su dujų
vamzdžiu ir raudonuosius šakalus, bei paleido ją į internetą.
Suprask – kas ne su mumis, tas prieš mus. Lietuvos politikos
patriarchas, suabejojęs savo tautos nuovoka, sugalvojo dar
vieną lietuvišką naujadarą - „išvirkštėnai“, taip pavadindamas
norinčius surengti referendumą dėl branduolinės jėgainės būtinumo. Energetikos objektų vadovai irgi „nepėsti“ – jiems staiga paaiškėjo, kad elektros energijos kainą galima prognozuoti
tik penkiems metams į priekį, tad kalbos, kokia bus elektros
energijos kaina pastačius VAE neturi prasmės. Ką gali užtikrinti energetikai? Tik tiek, kad ta mistinė kaina bus pastovi!
O „išvirkštėnų“ veiksmai jiems nesuprantami – juk jie kenkia
ne tik Lietuvai, bet ir jų „kuklioms“ algoms. Iš prezidentūros
irgi skamba pažadai – po to, kai VAE atsipirks, per likusius
egzistavimo metus (iki 2080 metų) jėgainė grąžins Lietuvos
biudžetui net 30 mlrd. litų. Tikėkite! Bet tai kažkur jau girdėti „komunizmo“ pažadai! Pamirštama priminti, kad vien per
„prichvatizacijos“ periodą Lietuva prarado 40-50 mlrd. litų

vertės pramoninį potencialą, o ir dabar nesugeba net be skandalų uždaryti senosios branduolinės. Ar tai būtų grindinys, ar
„Vilnius – Europos kultūros sostinė“ projektas,ar Ignalinos AE
uždarymas, viskas baigiasi „blatnųjų“ pasišpilkavimais per televizijas. Kas galėtų pasakyti kokios spalvos šakalų tai darbai?
„Mes prieš dešimt metų jau nutarėme, o jūs dabar viską norite
sugriauti“, – svarbiausias dabartinės valdžios argumentas dėl
referendumo ir VAE. Tačiau tie „mes“ ir laimėjo valdžią tiek
Seime, tiek prezidentūroje, nes žadėjo sugriauti LEO. T
 ikrai
sugriovė, bet iššvaistė beveik milijardą (ir vėl šakalų pėdsakai), tačiau po labai brangių „galimybių“ studijų LEO vėl
„atgimdė“. Tad prie ko čia „išvirkštėnai“? Čia jie tikrai ne prie
ko – tie „mes“ kruopščiai visus tuos metus slėpė nuo mūsų,
ką jie yra sumanę. Jokių alternatyvų, skaičių – tikėkite, mes
viską žinome ir mokame! Branduolinės ambicijos gal ir būtų
patrauklios, tačiau šalis, turinti 46 mlrd. skolų, būtinų skubių
bet brangių energetinių projektų (jungtys su Lenkija ir Švedija, suskystintų dujų terminalas, šilumos gamybos atpiginimas
ir kita) turi realiai pasverti savo galimybes ir neprivesti visos
šalies prie bankroto.
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Labai pamokanti yra Islandijos patirtis. Norėdami po finansų
krizės „perkrauti“ sistemą, žmonės ima valdžią. Kaip pareiškė
Islandijos Altingo (parlamento) narė Birgitta Jonsdottir, jei šalis
gamina sau dešrą, šalies žmonės turi žinoti iš ko ji gaminama.
O ir naujai paskirtas Islandijos specialusis prokuroras darbuo-

jasi iš peties – įtariamųjų virš tūkstančio. Kad taip mums tokį
prokurorą, gal tada ir branduoliniai sapnai atitoltų...
www.nefas.eu
Jonas Burkus

Legenda
Minint Energetikų dieną Litgrid vadovybė sukvietė besidominančius energetikos problemomis žurnalistus, verslo asociacijų
atstovus ir supažindino su galimybe sinchronizuoti Lietuvos
ir kitų Baltijos šalių elektros energetikos sistemą su decentalizuotu kontinentinės Europos tinklu (KET). Deja, trims Baltijos valstybėms jungiantis prie KET būtina išlaikyti dvi sąlygas.
Pirmoji – neturėti energijos generacijos deficito ir užtikrinti
visos sistemos dažnio palaikymą ir antroji – turėti galimybę
užtikrinti taip vadinamą „pirmosios galios rezervą“, jeigu būtų
stabdoma planiniam remontui ar dėl kitų priežaščių didelės
galios generatoriai, pavyzdžiui būsimos VAE 1385 MW reaktorius. Buvo tvirtinama, kad sinchroniniam darbui Baltijos
valstybių elektros energetinė sistema bus pasirengus, kai bus
įrengtos jungtys su Lenkija, Švedija ir papildoma jungtis su
Suomija, bei pradės veikti VAE.
Buvo pateikta elektros tinklų perjungimo schema, kurioje
pažymėta pagrindiniai prisijungimo – atsijungimo darbai
(žiūr. schemą), tačiau dalis darbų buvo „užbrėžta“ ant svetimų valstybių teritorijų, todėl neaišku, ar visa tai jau suderinta
ir kiek tai kainuos. Ypač neaiškus klausimas yra Karaliaučiaus
energetinė sistema – kokioje sistemoje ji bus? Atsakydami į
šį klausimą Litgrid atsovai patikslino, kad tuo tikslu dar bus
atliekama studija, kuri turėtų būti baigta 2013 m. ir dalį šios
studijos finansuos ES.

Šaltinis LITGRID

Vis tik nebuvo išsklaidytos abejonės dėl VAE planuojamo
1385 MW reaktoriaus galios – akivaizdu, kad jam sustojus
pirminio rezervo reikalavimų Baltijos šalys užtikrinti negalės
ir sunku tikėti, kad kitos šalys dengs tą rezervo deficitą. Taigi vėl kyla klausimas, ar pastačius VAE bus sudarytos sąlygos
išeiti iš Rusijos šiaurės vakarų energetinės sistemos.
1 NordBalt jungtis su Švedija (2015 m.)
2 LitPol Link jungtis su Lenkija ir Lenkijos vidaus jungčių plėtra (2015 m. ir 2020 m.)
3 Vidaus jungčių plėtra (2011-2020 m.)
4 LitPol Link 2 jungtis su Lenkija (2020 m.)
5 Atsijungimai nuo IPS/UPS sistemos (2020 m.)
6 Nuolatinės srovės keitikliai (2015 m. ir 2020 m.)
 Projektai, dėl kurių įgyvendinimo jau susitarta
 Preliminariai galimi ir reikalingi, tačiau dar nepatvirtinti projektai
 Nuolatinės srovės keitikliai, dėl kurių įgyvendinimo jau susitarta
 Preliminariai galimi nuolatinės srovės keitikliai
 Atjungtos elektros linijos

Pabaigai norėčiau pacituoti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų rinkiminės programos ištrauką (120 psl.):
„Nėra jokių objektyvių kliūčių – nei techninių, nei ekonominių,
nei jokių kitokių kliūčių – statyti atominę elektrinę su optimalaus dydžio reaktoriais. Tik tokia atominė elektrinė galės užtikrinti Lietuvos-Baltijos elektros perdavimo sistemos savarankišką stabilų darbą, jos integraciją į sinchroniškai veikiančią
europinę UCTE elektros perdavimo valdymo sistemą bei realią Lietuvos elektros energetikos nepriklausomybę nuo Rusijos
sistemos, elektros energijos mainus su pastarąja palaikant per
įrengtus perdavimo linijų srovės keitiklius. Naujoji elektrinė turėtų turėti daugiau, bet optimalios galios reaktorių. Pirmiausia
gali būti statomi du optimalaus dydžio reaktoriai, o nevienas
dvigubai didesnis. Atsižvelgiant į tai, kad pirmoji naujosios AE
eilė su dviem optimalios galios reaktoriais (2 x 800 MW) tegalės būti pastatyta 2016-2018 m., būtina nagrinėti galimybę
po to statyti jau naujos kartos mažo galingumo reaktorius...“
Dalia Venslovė
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Keičia, matuoja,
kontroliuoja

Galios ir srovės matavimo
technika
Naudodami Phoenix Contact
galios ir srovės matavimo įrangą
Jūs galite kontroliuoti visus
svarbius elektrinius parametrus –
nuo lokalinių srovių matavimo
iki svarbiausių galios duomenų
kaupimo.
Norinčius sužinoti daugiau apie minėtus
gaminius prašome kreiptis į
UAB PHOENIX CONTACT
Švitrigailos 11 B, LT-03228, Vilnius,
tel. 85 2106321 arba
Parodos žurnalas
el. paštu balticinfo@phoenixcontact.com.
Detalesnę informaciją taip pat
galite rasti ir internete
www.phoenixcontact.lt
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