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Tinkamai eksploatuojami
pramonės įrengimai ar
staklės, kaip juokauja
inžinieriai, niekada
nemiršta, tačiau juos
dažnai nepataisomai
sugadina nekompetentingi
šaltkalviai-mechanikai.

Įrengimai patys nemiršta
Sąnaudos įrengimų ir staklių tepimui,
priklausomai nuo technologijos ar pramonės sektoriaus, sudaro tik apie 1-5
proc. visų įrengimų priežiūros išlaidų.
Tačiau net 36 proc. besisukančių mechanizmų gedimų nutinka dėl blogo
jų tepimo.
Didžiojoje Britanijoje įsikūrusio Mechaninės inžinerijos instituto (angl. The
Institution of Mechanical Engineers,
IMECHE) duomenimis, investicijos į
teisingą pramonės įrengimų tepimą
sugrįžta net 40 kartų sutaupytais pinigais. Pagal instituto ataskaitą, 1 tūkst.
USD investicija į modernias tepimo
sistemas gamyboje leidžia sutaupyti
mažiausiai 40 tūkst. USD išlaidų remontui ar prastovoms.

Kaip tinkamai organizuoti tepimo
procedūras? „Visų pirma įmonėje turi
atsirasti taip vadinama įrengimų tepimo ir jų priežiūros kultūra – tam tikra
nuolatinė rutina ir procedūros, kurios
leidžia užtikrinti sklandų įrengimų
darbą“,- sako UAB „SKF Lietuva“ direktorius Vytenis Galkis.
Tepimo darbų organizavimui, galima
naudoti nemokamą SKF Lubrication
Planner programėlę. Ją galite atsisiųsti internetu ir suinstaliuoti savo kompiuteryje. Suvedę į šią programą visus
turimus įrengimus, stakles, mechanizmus reguliariai gausite užduočių
sąrašą - kada, kur, kaip ir kiek reikia
sutepti vieną ar kitą įrenginį. Tai leidžia užtikrinti tam tikrą priežiūros ir
tepimo darbų tvarką.

Automatinis tepimas
Numatytų tepimo procedūrų automatizavimas leidžia sumažinti žmogiškojo
faktoriaus riziką, sumažinti sąnaudas
tepimo darbams ir užtikrinti ekonomiškiausią tepalų išeigą.
Lietuvos pramonės įmonės jau atrado
automatinių tepimo sistemų naudą. SKF
automatinio tepimo sistemos ir tepalų filtravimo sistemos efektyviai veikia bendrovėse „Grigiškės“, „Akmenės
cementas“, „Anykščių vynas“, „Kėdainių
cukrus“, „Klaipėdos kartonas“ ir kt.

Nemokama „SKF Lubrication Planner“ programa
padeda planuoti tepimo darbus.

Automatinio tepimo sistemos būna
vieno taško arba daugiataškės, loka-

Automatinio tepimo įrenginiai yra efektyvus ir
naudingas sprendimas pramonės įmonėms.

lios arba centralizuotos. Jos leidžia
tam tikrais, nustatytais intervalais tiekti tikslius tepimo medžiagos kiekius į
kiekvieną tepimo tašką.
Teisingas tepimas, tinkamos tepimo
medžiagos ir efektyvūs tepimo metodai
turi esminę reikšmę mechaninių dalių
veikimui, jų ilgaamžiškumui ir nusidėvėjimo mažinimui. Parinkus optimalų
įrengimų tepimą, jų tarnavimo laikas
gali būti padidintas tiek, kad įrengimų
ilgaamžiškumą nustatys nebe nusidėvėjimas, bet plieno nuovargis.
UAB „SKF Lietuva“
Tel. +370 5 2132713
SKF.Lithuania@skf.com
www.skf.lt
Užs.

Ilgametė patirtis rodo, kad net 75 proc.
pramonės įrengimų gedimų ar prastovų įvyksta dėl priežasčių, kurioms iš
anksto galima užbėgti už akių. Viena iš
dažnų įrengimų gedimo priežasčių yra
nepakankamas, netinkamas jų tepimas.
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Didysis paklydimas

Viskas keičiasi, evoliucionuoja – šis procesas
amžinas. Tačiau vis dažniau kalbama, kad neatsakinga žmogaus veikla gali tiek pakeisti mūsų
planetos aplinką, kad joje bus neįmanoma gyventi. Taigi keitimosi procesą tas pats žmogus
gali pakreipti tokia linkme, kad užtikrintume
tiek savo kartos, tiek ateinančių kartų natūralią,
o ne kataklizmų paveiktą evoliuciją.
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Lietuva stato atominį

Dmitrij Mironov nuotr.

paminklą politikams
Arba kaip norėsim, taip ir padarysim, o po mūsų – nors ir tvanas!
Justas Mundeikis
Ekonomikos analitikas

www.lithuanian-economy.net

Lietuva energetiniu požiūriu – sala:
elektros tiltas į Švediją dar tik statomas, į Lenkiją planuojamas, o tarp
Suomijos ir Estijos bei tarp Latvijos ir
Estijos tinklai yra per silpni. Tad, nors
Lietuva teoriškai jau ir prisijungusi prie
Nord Pool Spot rinkos, džiaugtis pigia
Skandinavijos elektros energija mes
dar negalim ir esame priversti didžiąją
dalį elektros bei dujas elektrai gaminti
importuoti iš Rusijos. Noras padaryti
Lietuvą mažiau priklausomą nuo Rusijos kainų diktato – sveikintinas, tačiau
kelias, kurį renkasi Lietuvos politikai,
kelia daug abejonių.
Kaip ekonomikos analitikas nesu nusistatęs nei už, nei prieš atominę energetiką. Visgi chaotiška aukščiausių

Lietuvos pareigūnų elgsena Lietuvoje
primena situaciją: „kaip norėsim taip
ir padarysim, o po mūsų – nors ir
tvanas“. Kitaip paaiškinti, kodėl Ūkio
ministerijos skaičiavimai atsiranda
tik likus keliolikai dienų iki koncesijos sutarties įstatymo priėmimo demokratinėje valstybėje – mįslė. Kodėl
pateiktas finansavimo modelis stipriai
skiriasi nuo to, kas piešiama Visagino
AE verslo plane1 irgi neaišku (Visagino
AE verslo plane numatyta, jog skolos
bus išmokėtos per 18 metų, Ūkio ministerija siekdama 18 ct/kWh tikslo
apskaičiavo, jog skolos išmokėjimas
truks 60 metų, tad pigios elektros už
7ct/kWh niekada ir nebus).
Mįslė ir artėjantis, ko gero, absurdiškiausias referendumas Lietuvos istorijoje: šiuo metu net nėra nepriklausomų Visagino AE projekto verslo
Visagino AE verslo planas: www.vae.lt/files/
Visagino_AE_projekto_verslo_planas.pdf

1

plano vertinimų. Kaimynai latviai ir
estai dabar tik pradeda atrinkti konsultacijų įmones tokiems vertinimams
atlikti. Visi skaičiai verslo plane – be
garantijos. Kas ir kokiomis sąlygomis
žada skolinti Lietuvai šiam projektui –
kol kas irgi neaišku. Galima teigti, jog
esant tokiam projekto neapibrėžtumui,
referendume žmonės balsuos UŽ arba
PRIEŠ atominę energetiką, bet ne UŽ
ar PRIEŠ konkretų Visagino AE projektą. Kodėl toks referendumas nebuvo darytas prieš pradedant derybas su
Hitachi arba nenukeltas 2015 m., kai
paaiškės visos investavimo sąlygos?
Ir kodėl iki galutinio apsisprendimo
2015 m. reikia investuoti milijardą,
tiesiant kelią stambiagabaritiniam
transportui, bet tik po to priimti apsisprendimą investuoti ar ne? Daug
klausimų– mažai atsakymų.
Artėjančio referendumo proga norėčiau trumpai paanalizuoti kelis Visagino AE verslo plano teiginius apie įtaką
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makro ekonomikai, padiskutuoti apie
finansinio modelio priimtas prielaidas
bei pateikti paprastą strategiją, kuri,
mano supratimu, šiuo metu Lietuvai,
o ne atskiroms interesų grupėms, būtų
naudingesnė.

Visagino AE ir makroekonomika
Visagino AE projektui klijuojama
„energetinės nepriklausomybės“ etiketė, tačiau energijos importą iš Rusijos
mes pakeisime skola užsieniui. Pinigų
srautai, kurie dabar keliauja į Rusiją už
elektros importą, sumažės, tačiau atsiras naujas srautas – po Visagino AE
atidarymo, 60 metų reguliariai piniginės lėšos keliaus į užsienį už mums
sutektas paskolas. Pernai Lietuva iš
viso importavo 6738 GWh elektros
už 0,9 milijardo litų. 2021 m. Lietuvai
atitenkanti Visagino AE elektros gamybos dalis sieks 3592 GWh2, už kurią
sumokėsime mažiausiai 0,6 milijardo
litų3. Taigi, faktiškai elektros energijos
eksportuotojais mes netapsime, o tik
sumažinsime elektros importą. Dujų
importas, tenkantis Lietuvos Elektrinei, atsakingai už rezervo užtikrinimą, išliks, tad dujų importas vargu
ar sumažės.
Dažnai teigiama, jog Lietuva jau turi
1.340GW x 0,9(efektyvumo koeficientas) x 365d
x 24h x34% (LT dalis) =3591,9 GWh

2

Jeigu rinkos kaina sieks 18ct/kWh, 2011 metų
kainomis

3

infrastruktūrą bei darbuotojus, tad
reikia šį potencialą išnaudoti. Visagino AE verslo plano 107 psl. numatyta, jog Hitachi Lietuvos turtinį įnašą
įvertino ne mažiau kaip 173 milijonais
litų. Deja šis „potencialas“ tesudarys ne
daugiau kaip 1 proc. projekto sumos,
o ir dauguma darbuotojų iš Ignalinos
AE jau bus pasiekę pensinį amžių, tad
ir žmogiškųjų resursų Lietuva nestatant Visagino AE – nepraras.
Kokia bendra Visagino AE projekto
nauda Lietuvai – iki šiol neįmanoma
pasakyti. Trumpalaikė nauda statybų
sektoriuje siektų maksimaliai 5,2 milijardų litų. Tačiau tai nauda, į kurią
pasak Deloitte Lietuva galėtų pretenduoti Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonės. Kiek tiksliai Lietuvos įmonės laimės konkursų ir ar išvis laimės, niekas
negali prognozuoti.
„Projekto įgyvendinimo bendrovė“
(atsakinga už Visagino AE veiklą) yra
numatyta kaip ne pelno siekianti organizacija, tad ekonominė nauda apsiribotų tik ties jos darbuotojais. Lietuvoje pelno mokestį mokėtų tik „Lietuvos investuotojas – Visagino AE“ už
uždirbtą pelną ir Hitachi, jeigu Lietuva būtų pasirinkta Hitachi dukterinio
filialo įkūrimui (o ne pvz., Estija, kur
mokesčiai mažesni). Latvenergo ir Eesti
energija pardavinės savo elektros dalį iš
savo teritorijos, tad jų uždirbtas pelnas
bus apmokestintas Latvijoje ir Estijoje.

Apibendrinant, 5-6 milijardai litų mokesčių4 skamba gražiai, bet padalinus
per 70 metų tereiškia vos 85 milijonus
per metus ir dar neaišku, ar išvis tiek
bus surinkta. Neįmanoma paaiškinti
ir iš kur žadama gauti 38 milijardus
litų dividendų, taip pat koks būtų jų
panaudojimas.

Visagino AE finansavimo modelis
Šioje dalyje norėčiau apžvelgti sumodeliuotas prielaidas, kurios ir nulemia,
ar Visagino AE projektas bus ar nebus
konkurencingas. (Excel lentelę pakeičiau
paversdamas ją tik į Lietuvos modelį:
išlaidos ir tenkanti elektros dalis atitinkanti Lietuvos dalį projekte 34 proc.
Pakeistą versiją galite rasti mano bloge:
www.lithuanian-economy.net)
Visagino AE verslo plane teigiama,
jog NERO Consulting atliko tyrimą ir
nustatė, jog „pastačius elektros jungtis elektros rinkos kainos pakils iki
17,3−24,2 Lt/kWh. Šiame kainų diapazone investicijos į Visagino AE yra
patrauklios ir pelningos“5. Iš tiesų labai keistai skamba toks vertinimas,
jog Lietuvai įsijungiant pilnavertiškai
į Nord Pool Spot rinką, kainos pakils,
kai šiuo metu Estijos bei Skandinavijos
šalių energijos rinkos kainos yra gerokai žemesnės. Kodėl galimybės importuoti energiją ne tik iš Rusijos, bet ir iš
4

VAE verslo planas, 6 psl.

5

VAE verslo planas, 40 psl.

ENGLISH SUMMARY

How Lithuania Builds a Nuclear
Memorial to Politicians
Or we do what we want – after us, the deluge!
Justas Mundeikis Ekonomikos analitikas
The pursuit of Lithuanian politicians to reduce the energy dependency from Russia can only be welcomed. But yet it is not obvious
whether the gain of independence from Russia and becoming dependent from foreign banks is the best solution for Lithuania.
The Business plan of Visaginas NPP is full of colorful pictures how
great the NPP project would be to the Lithuanian economy f.e. over
6000 new jobs could be created, dividends could reach 28 billion LTL,
budget revenues could amount to 6 billion LTL, etc. This business
plan is supported by a calculation of Ministry of Economics.

But the possible benefits for Lithuanian economy and budget can be
achieved only if all assumptions materialize. Assumptions applied to
target 18 LTL Ct/kWh include: no increase in construction costs or
duration, real production costs not exceed 7 LTL Ct/kWh, taxation
remains at 15% for next 70 years and some others.
With the best knowledge and belief I consider this as rather unlikely. It can be shown, that if 3 assumptions are made more “realistic” the corridor of 17-24 LTL Ct/kWh is overstepped. If energy production costs of NPP Visaginas (including costs of production and capital) exceed 24 LTL Ct/kWh the whole project
will be unprofitable.
In my opinion, the Ministry of Energy has chosen the wrong path:
instead of reducing the demand for energy, the Ministry of Energy is
working on how to increase the supply. Further: buying LNG terminal
in Klaipėda and building energy bridges to Sweden and Poland could
be enough to make Lithuania less dependent from Russian price settings so NPP Visaginas could become unnecessary.

5
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šių šiukšlių (branduolinių atliekų)
laidojimui kaupiamo fondo pakaks.
  Skolą pavyks persiskolinti visad
tolygiom sąlygom ištisus 60 metų.
Argumentas už tokią tikimybę: kai
jau AE veikia, veiklos rizika yra iš
tiesų minimali. Tačiau yra argumentas prieš: jeigu jau veikianti
AE laikui bėgant taptų nekonkurencinga, vargu, ar skolinimo sąlygos išliktų nepakitusios.
  Prielaida jog infliacija sieks 2 proc.
ilgalaikėje perspektyvoje galima
vertinti kaip realistiškiausią prielaidą 70-ties metų horizonte.
  Tačiau kaip vertinti tikimybę – ateinančius 70 metų Lietuvoje nedidėsiančių mokesčių? Mokesčių
didėjimas mažina pelną. Tad, jeigu
mokesčiai kada nors per ateinančius
70 metų būtų pakelti – arba tektų susitaikyti su mažesne nuosavo
kapitalo marža, arba tektų gerokai
didinti elektros kainą.

1 pav. Visagino AE verslo planas, 72 psl.

Estijos bei Skandinavijos atsiradimas
turėtų mums dar labiau pakelti kainą, sunkiai suvokiama. Bet priimkim
sąlygą, jog rinkos kainos 2021 m. bus
17,3-24,2 ct/kWh.
Esminės prielaidos daromos finansiniame modelyje:
  Visagino AE pradės veikti 2021 m.
sausio 1 d. Argumentuojama, jog
Hitachi turi daugiau nei 40 metų
atominių elektrinių statybos patirtį. Tad statybos nevėluos. Iškyla
klausimas: kelerių metų patirtį turi
Hitachi su Baltijos šalių subrangovais? Bepigu kalbėti apie nevėluojančias statybas šalyje, kur per
paskutinius 50 metų pastatyta virš
50 atominių elektrinių. Darbo moralė, požiūris į atsakingumą ir t.t.
manau gali (turi) šiek tiek skirtis.
  Panašiai grindžiama ir prielaida, jog
statybos nebrangs. Vėlgi, nerealu
į Lietuvą perkelti Japonijos patirties (subrangovai, per metų metus,
išvystė žinias ir bendradarbiavimą). Taivanyje statomos ABWR
AE patirtis rodo, jog statybos už
Japonijos ribų (statybos pavestos
Japonijos koncernui IHI, turin-

čiam 40 metų AE patirtį) vėluoja
ir pabrangs mažiausiai 17 proc.
  AE efektyvumas 60 metų sieks
90 proc. Kaip ekonomikos analitikas, negaliu vertinti šios prielaidos teisingumo. Visgi, žvelgiant į
TATENA (angl. IAE) „Branduolinės
jėgainės pasaulyje“ (angl. Nuclear
power plants in the world) ataskaitą, galima įžvelgti, jog ABWR tipo
reaktoriai pasiekia žemesnį efektyvumą nei PWR. Tad mano supratimu 90 proc. efektyvumas turėtų
būti vertinamas tik kaip pats optimistiškiausias variantas.
  Realios veiklos 7ct/kWh sąnaudos nekis per visą eksploatacijos laikotarpį. Visagino AE verslo
plane pateikiamas skaičius nuo
6,7 iki 10,1 ct/kWh grindžiamas
EBPO pateikta dabartine statistika. Tad 7 ct/kWh bene pati optimistiškiausia prielaida. Keista, jog
verslo plane nenumatomas realus
atlyginimų ir kuro kainų augimas
ateinančius 70 metų. Ignoruojama
ir tai, jog iki šiol nėra išspręstas
„spinduliuojančių šiukšlių“ amžino
laidojimo klausimas. Tikimasi, jog

Padarius finansinį modelį labiau atitinkantį realybę, paaiškėja, jog NERO
Consulting apskaičiuotas pelningumo koridorius: 17,3-24,2 ct/kWh iš
tiesų yra labai siauras, tad tikimybė,
jog Visagino AE taps finansine našta
Lietuvos mokesčių mokėtojams išlieka gana didelė. Pakeitus prielaidas:
gamybos savikaina 9 ct/kWh, metinis
realus gamybos savikainos augimas
1 proc., bei statybų kainos padidėjimas
15 proc. – Lietuvos elektros gamybos
savikaina pasiekia 24,8 ct/kWh ir viršija nepalankiausias elektros rinkos
kainų prognozes.

Keli žingsniai elektros
nepriklausomybės link
Visų pirma reikia pripažinti: ar Lietuva
moka už elektrą rusams, ar moka už
skolą japonams – gyventojams kasdieniniame gyvenime įtakos nedaro. Svarbiausias namų ūkių klausimas išlieka
tas pats - kaip sumažinti sąskaitas už
elektrą ir už šildymą.
Mano supratimu, Energetikos ir Ūkio
Ministerijos turėtų kartu su visais socialiniais partneriais parengti Lietuvos Energetikos gaires, kuriose būtų
numatyta:
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Kaip mažinti šildymo ir elektros sąnaudas namų ūkiuose ir įmonėse. Mokytis
reiktų iš jau turimų pavyzdžių: štai Vokietijoje daugelyje miestų savivaldybės
teikia gyventojams nemokamą paslaugą:
specialiai apmokyti specialistai (net ir
buvę ilgalaikiai bedarbiai) lankosi namuose, įvertina energijos sunaudojimą ir
pataria kaip jį sumažinti. Lietuvoje labai
stringa renovacijos procesas. Vokietija
turi pelno nesiekiantį valstybinį banką,
suteikiantį lengvatines paskolas namų
renovacijoms. Šiuo metu netgi svarstoma galimybė suteikti premijas namų
ūkiams keičiantiems senus ir neekonomiškus šildymo katilus naujais – taip
sumažinant mazuto ir dujų suvartojimą.
Sulaukti 2015 m. energijos tilto su
Švedija NordBalt suteikiančio galimybę pilnavertiškai dalyvauti Nord
Pool Spot elektros rinkoje. Tikėtina,
jog tada elektros rinkos kaina ne išaugs, o sumažės.
Dalyvaujant socialinių partnerių atstovams, parengti ir įstatymiškai įtvirtinti

visoje Lietuvoje galiojančius reikalavimus vėjo jėgainių statyboms (nepaliekant
sprendimų savivaldybėms ir užkertant
kelią daugiamečiams teismo procesams).
Ilgainiui mažinti VIAP paramą „per
tarifą“ atsinaujinančiai energetikai, tačiau gerinti įstatyminę bazę bei suteikti lengvatinius kreditus naujoms atsinaujinačios energetikos instaliacijoms.
2016-2018 metais, įsibėgėjus namų renovacijoms, visavertiškai prekiaujant
Nord Pool Spot rinkoje ir matant realias elektros kainas – peržiūrėti, koks
realus likęs Lietuvos energijos poreikis ir koks „mišinys“ – iš vėjo, saulės,
biomases, dujų bei energijos importo, yra pats patikimiausias ir pigiausias Lietuvos gyventojams. Reikia pabrėžti, jog visuose Visagino AE verslo
plane pateiktuose aiškinimuose man
nepavyko rasti analizės, kaip ir kokia
energijos tiekėjų kombinacija Lietuvai
būtų pati optimaliausia, analizėje buvo
vertinamos tik pavienės alternatyvio-
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sios technologijos, lyginant jas su atomine energetika.
Apibendrinant situaciją galima teigti,
jog Visagino AE verslo plane bei Ūkio
ministerijos finansiniame modelyje
daromos prielaidos yra pačios optimistiškiausios, bet visų jų realizavimas
yra sunkiai tikėtinas. Rinkų kainų dinamikos bei elektros energijos poreikio prognozės prilygsta būrimui iš kavos tirščių ir nestokoja fundamentalių
prielaidų klaidų. Pateikti ekonominės
naudos Lietuvai skaičiai turėtų būti
vertinami labiau kaip spėjami, nei realūs, o neišsipildžius visoms priimtoms
prielaidoms Visagino AE projekto nekonkurencingumas gultų ant mokesčių
mokėtojų pečių. Nepamiršti reiktų ir to,
kad ir labai netikėtinos avarijos atveju Lietuva vargu, ar gebėtų finansiškai
susitvarkyti ir taptų priklausoma nuo
tarptautinės pagalbos. O tai, kad norime statyti nuosavą AE, bet norime,
kad aplinkui nebūtų statomos kitos
AE – tik pralinksmins ne tik Briuselio politikus...

Investuokite

Užs.

į Vismaliukų
investicinę
inovacijų
zoną

UAB „Šiaurės miestelis“, J. Galvydžio g. 3, Vilnius, info@miestelis.lt +3705 2788516 www.miestelis.lt

8

Energijos erdvė 2012-3 (14) | DISKUSIJOS

Didysis paklydimas
Dr. Stasys
Malkevičius

Liudvikas
Narcizas
Rasimas

Ieškant priežasties, kodėl lietuviai, regis, „pamilo“ branduolinę energetiką, reikia sugrįžti į tuos laikus, kai Sovietų Sąjungoje prasidėjo branduolinis bumas. Tuo metu
Lietuvos valstybė formaliai neegzistavo - ji buvo okupuota. Okupantas tvarkėsi mūsų teritorijoje kaip savo kieme.
Statė elektrines, savo nuožiūra tiesė aukštos įtampos linijas, neatsiklausdamas žemės šeimininkų, net negalvodamas, kad kada nors visa tai gali tapti nebe jo nuosavybe. Ar
norėdamas apsidrausti, ar turėdamas Maskvos instrukciją,
darbus vykdė taip, kad patiems lietuviams sunkiau būtų
savarankiškai tvarkytis energetikoje. Matyt todėl elektros
perdavimo linija Kaunas – Klaipėda buvo nutiesta ne tiesiai per Lietuvos teritoriją, bet per Rusijoje Kaliningrado
(Karaliaučiaus) srityje esančią Sovietsko (Tilžės) elektros
pastotę. Šiandien atsakymas paaiškėjo – taip buvo daroma
todėl, kad ne lietuviai, o rusai valdytų šią mums labai svarbią elektros energijos transporto magistralę.
Eiliniams okupuotiems lietuviams tuo metu buvo aktualesnių buities problemų, pavyzdžiui, kur nusipirkti mėsos?
Šiandien tokie klausimai žmogui skambėtų nesuprantamai
ir keistai, tačiau anuomet tai buvo savaime suprantama.

Tokia buvo to meto realybė, tokios planinės ekonomikos
izoliuotoje ekonominėje erdvėje grimasos. Apie energetiką ne tik eiliniai žmonės, bet ir profesionalūs energetikai
nemąstė. Ir ne tik todėl, kad nebuvo tam laiko, greičiau todėl, kad nebuvo reikalo – už juos mąstė Maskvos strategai.
Pradėję nuo pirmosios sovietinės atominės elektrinės
Obninske, sovietai intensyviai statė jas, tik jau žymiai galingesnes, Europinėje Sovietų Sąjungos dalyje. 1974 m. prasidėjo Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE) statybos
darbai. Šią elektrinę sovietai statė ant mūsų žemės, bet ne
mums. Jos integracija į vieningos Rusijos energetikos sistemos infrastruktūrą turėjo įtvirtinti amžiną Lietuvos priklausomybę nuo Rusijos. Be to, ji turėjo užtikrinti stabilų
elektros energijos tiekimą Kaliningradui (Karaliaučiui), kur
formavosi pagrindinė Sovietų Sąjungos karinė smogiamoji galia vakaruose.
Ignalinos AE buvo pastatyti du 1500 MW galios branduoliniai reaktoriai. Tuo metu tai buvo galingiausi pasaulyje
branduolinės energijos šaltiniai. Nuo Ignalinos AE iki Smolensko tiesiama 750 kV elektros perdavimo linija, turėjusi
visiems laikams Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energetikos sistemas įjungti į jau pradėtą formuoti sovietinių
atominių elektrinių žiedą. Lietuvos teritorijoje, Kruonyje,
1977 m. pradedama statyti hidroakumuliacinė elektrinė,
kuri atskira 330 kV elektros perdavimo linija sujungiama
su Kaliningrado elektros energetine sistema. Toks išskirtinis dėmesys Kaliningradui tuo metu ne visiems buvo su-
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prantamas. O ir suprasti tuo metu gal net ir nebuvo galima,
viskas išaiškėjo daug vėliau, kai atvirai pradėjo ryškėti Rusijos branduolinės agresijos prieš Lietuvą kontūrai ir mastai.
Sovietinė propagandos mašina dirbo savo darbą. Nuolatinėmis liaupsėmis keliamas branduolinės energetikos prestižas paliko pėdsaką mūsų žmonių sąmonėje. Galingiausias pasaulyje reaktorius mažoje mūsų šalyje žadino mūsų
energetikų pasididžiavimą. Nuolatos buvo skelbiama apie
Ignalinos AE pagamintos branduolinės energijos dominavimą šalies energijos balanse, kol 1993 m. dominavimas
pasiekė net 81,1 proc. ir buvo užfiksuotas Gineso rekordų
knygoje. Pasitikėjimą branduoline energetika didino dar
ir tai, kad per visą Ignalinos AE eksploatacijos laiką elektrinės reaktoriai nepatyrė nė vienos rimtos avarijos. Atrodė, kad lietuvių „meilė“ branduolinei energetikai pasiekė
pamišimo ribą. Pasklido kalbos, kad uždarę Ignalinos AE,
prarasime ne tik pigiausią bei saugiausią elektros energijos šaltinį, bet ir tai, kad iš viso liksime be elektros. Tuo
tarpu energetikai negalėjo nežinoti, kad tuo metu lietuvių
valdomų elektros šaltinių galia kelis kartus viršijo vartojimą. Jie negalėjo nežinoti, kad ne elektros energijos šaltinių
stygius, o visapusiška Lietuvos izoliacija nuo civilizuoto
pasaulio energijos rinkų yra apsirūpinimo pigia ir saugia
energija problema. Lietuva neturėjo nė vienos tarpsisteminės jungties su kontinentinės Europos ir Skandinavijos
valstybėmis, o su Rusijos elektros energetine sistema mus
jungė net 8 aukštos įtampos (330 kV) jungtys. Tokia padėtis išliko iki šiol. Jokio pasirinkimo, tik rusiškas diktatas.
Tam, kad pakliūtume į tokią situaciją, savo metu pasirūpino okupantas. Tai suprantama. Tik kaip paaiškinti tai, kad
per 22 nepriklausomos Lietuvos metus nebuvo padaryta
nieko, kad padėtis pasikeistų.
Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartyje buvo aiški
sąlyga – Ignalinos AE uždarymas. Dauguma šią sąlygą suprato kaip nenorą įsileisti Černobilio tipo reaktoriaus į Europą. Su šiuo manymu galima būtų iš dalies sutikti, tačiau,
greičiausiai tokio reikalavimo šaknys yra žymiai gilesnės.
Lietuvai pasirašius stojimo į ES sutartį, pasigirdo verkšlenimai. Verkšleno vos ne visi. Verkšleno ne tik žurnalis-

tai. Garsiausiai verkė senieji energetikai ir politikai, neva
be Ignalinos Lietuva pražus, liks be elektros. 2004 m. sustabdžius pirmąjį bloką, pasigirdo reikalavimai nubausti
stojimo į ES sutarties pasirašymo iniciatorius ir valstybės
mastu reikalauti ES pratęsti II-jo bloko darbą. Tuo klausimu pasisakė aukšti valstybės pareigūnai. A. Abišala skiriamas specialiu ambasadoriumi šiam beviltiškam klausimui
spręsti Europoje, tikriau – „vandeniui drumsti“ Europos
koridoriuose. Kaip ir reikėjo laukti, A. Abišalos ir vyriausybės pastangos bei pravestas specialus referendumas šia
tema patyrė fiasko, bet lietuvių „meilė“ branduolinei energetikai užsimezgusi sovietmečiu išliko. Pasigirdo raginimų
patiems trūks plyš atstatyti sovietinį monstrą. Tuo labiau,
kad tam pritarė ir aukščiausi valstybės pareigūnai – visos
iki tol buvusios vyriausybės ir net tuometinis Respublikos
prezidentas V.Adamkus, kuris viešai pareiškė, kad Lietuva
turi likti branduoline valstybe. Kalbant tiksliau, buvo pasakyta, kad mes turime išlikti branduolinių valstybių klubo nare. Keistas toks noras. Jis būtų suprantamas, jei mes
norėtume pasigaminti atominę bombą ir mums tam tikslui
labai reikėtų plutonio. Tačiau mūsų sąlygomis, veikiausiai
tai tik tuščio pasipūtimo ir arogancijos išraiška.
Deja, šis mūsų nesusigaudymas ar, kitaip tariant, paklydimas neliko be pasekmių – atsirado Visagino AE projektas,
stumiamas neišpasakyta jėga, kurio realizavimas Lietuvai
reikštų jos nepriklausomybės praradimą. Valdžia tikino
priešingai, t.y. visuotinis visuomenės mulkinimas nesiliovė.
Dauguma lietuvių manė, kad Ignalinos AE mums teko kaip
neįkainuojamos vertės dovana: stabiliai dirbanti įmonė,
darbo vietos, pigi elektra ir galimybė ją eksportuoti į Rusiją bei į Baltijos šalis. Vis dėlto, retas suprasdavo, kad tai
tik „grandinė“, skirta amžiams pririšti mus prie Rusijos.
Grandinė, kurios patys nusimesti negalėtume dėl neadekvačiai didelės reaktoriaus galios. Toks monstras (Ignalinos AE reaktorius) atjungtas nuo galingos Rusijos elektros
energetinės sistemos (IPS/UPS), savarankiškai ir stabiliai
dirbti mūsų sistemoje negalės. Mūsų elektros energetinė
sistema nebūtų galėjusi užtikrinti šio monstro momentinio
rezervavimo (pirmojo rezervo). Tai, be abejonės, žinojo ir

ENGLISH SUMMARY

Great Mistake
Stasys Malkevičius
Liudvikas Narcizas Rasimas
While searching for the reason why Lithuanians fell in love with
nuclear energy, we have to look back at the times, when nuclear
boom started in Soviet Union. At that time the state of Lithuania
officially did not exist – it was occupied. The invader used out territory as his own property: at own discretion erected nuclear plants,
built high voltage lines and did not ask for permission of true owners of the land. He never thought that one day this may become no
longer his property. Either with the purpose of getting self-security
or upon instruction from Moscow, he did everything in the manner that created obstacles to Lithuanians when arranging inde-

pendent activity in energy sector. It might be the reason why electricity line from Kaunas to Klaipėda was built not directly across
Lithuanian territory, but through the Sovietsk (Tilžė) electricity
distribution station, which is located in Kaliningrad (Karaliaučius)
region in Russian. Today we know the answer – such decision was
made in order to ensure that it is Russian rather than Lithuanian
people, who administer this electricity transportation line of major importance to us.
Intention to rebuilt Ignalina nuclear power plant, which was a part
of Russian North-West energy system and which is called today Visaginas NPP with 1350 MW reactors, will obviously create a situation
where Lithuania remains dependant from Russia in energy sector.
The problem is illegal accession to BRELL agreement, which was
signed by current managers of “Lietuvos energija” in 2001 despite of
effective constitutional law prohibiting accession to any agreements
within post-soviet area.
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suprato okupantas „dovanodamas“ mums šį objektą. Deja,
mes nepajėgėme perprasti jo užmačių. Dabar išsiaiškinome,
kad Ignalinos AE nebuvo vien paprastas elektros energijos
šaltinis, bet ir politiniai spąstai.

elektros perdavimo linijų su Rusija ir dalyvavimo Rusijos
elektros energijos rinkoje vardan galimybės nepriklausomai nuo Rusijos tvarkyti savo gyvenimą. Taigi pavyzdys
kaip turėjome elgtis mes – buvo, tik juo nepasinaudojome.

Tai, kas ką tik aptarta rodo, kad maža šalis negali išlikti
savarankiška ir energetiškai nuo nieko nepriklausoma,
įsigydama labai didelės galios elektros energijos šaltinį. Tai, ką sau gali leisti Vokietija, Prancūzija ar Lenkija,
negalime sau leisti mes. Čia galėtų tikti žinoma lietuviška
patarlė: „Pagal Jurgį turi būti ir kepurė“. Tinka ir savo laiku
senovės Romoje paplitusi sentencija: Quod licet lovi (jovi)
non licet bovi, t.y. – kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama
jaučiui. Ignalinos AE pavyzdys leidžia vertinti ir lyginti jį
su planuojamu realizuoti Visagino AE projektu. Paviršutiniškai žvelgiant, skirtumo jokio. Reaktoriaus galia beveik ta
pati. Statomas į tą pačią vietą. Šaldomas tuo pačiu Drukšio
ežero vandeniu. Prijungiamas tais pačiais laidais prie Rusijos vieningos elektros energetikos sistemos IPS/UPS su
valdymo centru Maskvoje. Tiek rusiški, tiek japoniški reaktoriai turi didelių avarijų patirtį, todėl saugumo prasme
skirtumo nėra. Skirtumo reikėtų ieškoti kitur. Ignalinos AE
Maskva „padovanojo“ mums turėdama aiškų tikslą užvaldyti mus ir neduoti jokio atsiskyrimo šanso. Visagino atveju
mes patys už mūsų piliečių pinigus suteikiam Maskvai galimybę realizuoti šį tikslą. Kitais žodžiais tariant, mes patys
kišam savo galvą į kilpą, o virvės galą atiduodam Maskvai.

Mes, atvirkščiai, vietoj to, kad pasektume „Centrel“ pavyzdžiu ir pradėtume ruošti savo elektros energetinės sistemos
atjungimui nuo Rusijos ir prisijungimui prie KES sinchroniniam darbui su Europa, 2001 m. prisijungiame prie BRELL
sutarties, kuria siekiama bet kokia kaina išlaikyti Baltijos
valstybes prijungtas prie Rusijos elektros energetinės sistemos. BRELL - pirmosios žodžių Baltarusija, Rusija, Estija, Latvija ir Lietuva raidės. Sutartį pasirašo minėtų šalių centrinių elektros energetikos kompanijų vadovai. Joje
numatomos ekonominės ir kitos sankcijos nepaklusniems.

Sunku būtų tikėtis, kad tokį mūsų žingsnį ateities istorikai vertins kitaip, nei šiandien yra vertinamas J.Paleckio
1940 m. „žygdarbis“ – valstybės išdavimas. Žinoma, tokia
išdavystės etiketė mums negrėstų, jei vietoj vieno 1350 MW
galios monstro būtų projektuojami keli mažesnės galios
elektros energijos šaltiniai, pavyzdžiui, 4 x 350 MW. Trijų, keturių šimtų megavatų galios rezervas nesudarytų
didelės problemos jungtinei lietuvių, latvių, estų elektros
energetikos sistemai.

Paklydimai
Uždarę Ignalinos AE, įgijom realią progą sutvarkyti savo,
sovietų sudarkytą, elektros energetikos ūkį. Tuo momentu tapom nepriklausomi, nes nebereikėjo prašyti Rusijos
stambios energetinės paslaugos. Galėjom laisvai, atsijungę nuo Rusijos, kurti savarankišką energetiką, rezervuojamą savų elektros generatorių. Tačiau niekas tos galimybės
rimtai nesvarstė.
Čia reikėtų priminti, kad ne visos iš sovietų įtakos išsilaisvinusios šalys elgėsi taip pasyviai kaip mes. Buvusios Vyšegrado valstybės vertino nepriklausomybę nuo Rusijos
labiau už mus. Iš karto, subyrėjus Sovietų Sąjungai, jos
ėmėsi savo šalių elektros energetinių sistemų (EES) reformos. 1994 - 1995 m. atsijungusios nuo vieningos Rusijos
IPS/UPS ir priderinusios savo šalių EES, prie europinių
reikalavimų, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija ir Vakarų Ukraina suformavo penkių valstybių centrinės Europos elektros perdavimo tinklų valdymo bloką, pavadintą
„Centrel“, ir prisijungė prie kontinentinės europinės energetinės sistemos (KES). Šios šalys atsisakė 11 veikiančių

Kaip jau buvo minėta, sustabdžius Ignalinos AE darbą atkrito būtinybė turėti iš Maskvos valdomą elektros rezervą, nes
juridiškai Lietuvos energetinė sistema tapo nepriklausoma.
Beliko techniškai tą įtvirtinti. Rusijos energetinė bendrovė
„JES Rosii“ vykdydama šios šalies politiką negalėjo su tuo
sutikti ir nežiūrint, kad pati Lietuvos konstitucinė santvarka
( Lietuvos Respublikos Konstitucinis Aktas; 1992 m. birželio 8 d. Nr. I-2622) grasindama baudžiamuoju persekiojimu
uždraudė jungtis į anksčiau buvusių SSRS sudėtyje valstybių
bet kokias ekonomines ar kitokias sąjungas bei sandraugas, pasitelkė Lietuvos vyriausybių vadovus bei atskirus
politikus tam, kad Lietuva prisijungtų prie SSRS pagrindu
sukurtos ir iš Maskvos pilnai valdomos vieningos energetinės sistemos sąjungos. Lietuva pasirašė BRELL'o sutartį.
Ką juridiškai reiškia tokia sutartis? Ji reiškia, kad tas, kas
pasirašė šią sutartį ir davė įgaliojimus jai pasirašyti, kurstė
ją pasirašyti padėjo ir iki šiol padeda nuslėpti nusikalstamą
jos turinį, tas padėjo ir iki šiol padeda kitai valstybei ir jos
organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką, jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, gynybos ar ekonominę galią. Tokia veika Lietuvos Baudžiamajame kodekse yra
uždrausta ir kvalifikuojama pagal 118straipsnį. Pasirašydama tą sutartį Lietuva iš esmės atsisakė suvereniteto
energetikoje ir šiandien be Maskvos pritarimo iš tikro negali vykdyti savarankiškos energetikos politikos, kas atsiliepia ir gynybinei bei ekonominei galiai. Ji negali rinktis
europinių elektros gamybos ir tiekimo standartų.
Į tai dar 2000 m. kovo 6 d. atkreipė dėmesį tuometinis Europos UCTE Prezidentas. Juk BRELL'o sutartis lėmė, kad
buvo nutrauktos derybos su Lenkija dėl elektros tilto į vakarus statybos, BRELL'o sutartis lėmė brangaus ir niekaip
ekonomiškai nepateisinamo keitiklio Alytuje statybą. Pagaliau ir atominio TRIPOLIO prie Lietuvos sienų statybą
iš esmės nulemia BRELL'o sutartis pagal kurią atstatomi
dar SSRS suplanuoti atominiai energetiniai galingumai
tam, kad ir toliau netrukdomai veiktų iš Maskvos valdomas vieningos energetinės sistemos žiedas. Simptomatiška,
kad šiandien už Visagino AE pasisako būtent tie politikai,
kurie sudarė sąlygas BRELL'o pasirašymui ar iki šiol bando nuslėpti šio nusikalstamo sandėrio turinį. Matyt tam,
kad visuomenėje nekiltų nepasitenkinimo, mūsų Valstybės
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saugumo departamentas, vietoje to, kad atskleistų tos sutarties neteisėtumą, ją įslaptina.
Po pirmojo Ignalinos AE reaktoriaus sustabdymo praėjo
beveik 10 metų, po antrojo – beveik 2,5 metų. Turėjo tikrai
užtekti 2,5 metų įsitikinimui, jog ir uždarius Ignalinos AE,
problemų dėl elektros energijos tiekimo neatsirado. Vartojimo mastai beveik neišaugo. Už elektrą mokame rinkos kainą. Beje, rinkos kainą elektrai energetikos ministras A. Sekmokas žada ir pastačius Visagino AE, bet tai bus tik po 30
metų! Taigi kalbos apie būsimą elektros stygių, kainą ir galimus tiekimo sutrikimus buvo spekuliatyvios, reikalingos Visagino AE projekto „buldozeriui“ paskatinti. Praėjus beveik
dešimčiai metų po pirmojo Ignalinos AE bloko išjungimo,
turėjo užtekti laiko racionaliausio sprendimo suradimui kaip reformuoti ir modernizuoti mūsų EES ir pradėti darbus.
Yra sakoma, kad „meilė yra akla“, todėl ir mūsų „meilė“
branduolinei energetikai, apie kurią daug kalbėjome prieš
tai, matyt buvo akla, nes niekas racionaliausio sprendimo
rimtai taip ir neieškojo. Be didelių diskusijų, svarstymų ar
konsultacijų su visuomene ir specialistais, priimamas Visagino AE projektas. Tai pasiklydimo viršūnė! Taip atstatomas Ignalinos AE modelis, kuris mums buvo primestas
okupanto, o atstatę jį, mes patys sugrįšime į Rusijos glėbį ir
visiems laikams. Rusija tam tikrai neprieštaraus. Konkretūs vyriausybės veiksmai to nepaneigia. Specialistai teigia,

Matyt tam, kad
visuomenėje nekiltų
nepasitenkinimo, mūsų
Valstybės saugumo
departamentas, vietoje to,
kad atskleistų tos sutarties
neteisėtumą, BRELL
įslaptina.
kad elektros stygiaus nepajusime dar ne vieną dešimtmetį, o Visagino AE geriausiu atveju pradės gaminti elektros
energiją ne anksčiau, kaip po 10 - 12 metų, tad ar teisinga
dabar, verčiantis per galvą, priimti šį akivaizdžiai žalingą
valstybei sprendimą.
Lieka neatsakytas klausimas, kodėl nebuvo išnagrinėti
kiti alternatyvūs nebranduoliniai, decentralizuotos elektros energijos gamybos modeliai? Pavyzdžiui, paskirstyta
elektros energijos gamyba, priartinant elektros gamybos
priemones prie vartojimo centrų - miestų, leistų raciona-

liau konstruoti mūsų naują elektros energetikos sistemą.
Kogeneracinės, vietiniu ir biokuru veikiančios vidutinės
galios elektros stotys, aprūpintų miestus ne tik elektra, bet
ir šiluma. Privačių investicijų skatinimas į elektros gamybą
išjudintų įšaldytą bankų indėliuose piliečių kapitalą (bankų
analitikai teigia, kad piliečių indėliai komerciniuose bankuose sudaro apie 25 mlrd. litų). Tai ne tik paskatintų smulkų ir vidutinį verslą, darbo vietų kūrimąsi ne tik Visagine,
bet ir visoje Lietuvoje. Tai palengvintų energetinio ūkio
pertvarkos finansavimą ir biudžeto formavimo klausimus.
Ir visa tai galima daryti „nesiverčiant per galvą“. Skubėti
reikėtų tik sprendžiant suskystintų gamtinių dujų tiekimo
į Lietuvą ir tarpsisteminių elektros jungčių su Skandinavija ir kontinentine Europa klausimus. Tik Lietuvos dalyvavimas Skandinavijos, kontinentinės Europos ir Rusijos
elektros energijos rinkose, o ne Visagino AE projekte, užtikrintų pigiausios elektros energijos tiekimą į mūsų šalį.

Branduolinė intervencija
Rusija visais laikais veržėsi prie Baltijos jūros, siekdama užvaldyti Pabaltijį. Tai buvo ir liko strateginiu Rusijos siekiu.
To neslėpė aukščiausi Rusijos pareigūnai visais laikais. Lietuvos valstybė, realiai patyrusi carinės ir stalinistinės Rusijos okupacijų skonį, stengėsi nesimaišyti grėsmingam kaimynui po kojų tam, kad nebūtų išprovokuotas konfliktas.
Sunkiai ir ne be Apvaizdos pagalbos, iškovoję nepriklausomybę, skubėjom integruotis į ES struktūras ir NATO aljansą. Įstoję džiaugėmės tikėdami, kad nuo Rusijos agresijos
tapom apsaugoti. Tikriausiai neklydom - tiesioginė karinė
agresija tapo mažai tikėtina, tačiau mūsų ketinimai statyti
Visagino AE, nuolatinė investuotojų paieška, konkursai ir
liaupsės branduolinei energetikai, negalėjo neatkreipti ir
V. Putino dėmesio. Mūsų dėmesys branduolinei energetikai pagimdė, kaip jau įprasta, ir pastangas panaudoti ją
blogiui. Blogio atstovai suprato, kad grasinimai numesti
atominę bombą nepopuliarūs, kad tas, kas numes ją, bus
visuotinai, pasauliniu mastu, pasmerktas. Juk žymiai maloniau yra nešioti demokrato aureolę. Paaiškėjo, kad visai
nebūtina numesti branduolinę bombą ant priešininko teritorijos. Užtenka ramiai „padėti“ (instaliuoti) ją pas priešininką arba šalia jo gyvybinių taškų. Bombos vaidmenį
puikiausiai atliks branduolinis reaktorius. „Taikaus atomo“
padaroma žala ne mažesnė nei bombos. Černobilio ir Fukušimos tragedijos tai įrodė. Taigi blogio atstovai sugalvojo
naują branduolinės intervencijos būdą.
Prieš dvejus metus dalis Lietuvos žmonių pašiurpo sužinoję, kad Rusija šalia Lietuvos sienos prie Nemuno pradėjo realizuoti šį naują branduolinės intervencijos būdą. Tuo
tarpu kita dalis žmonių klausėsi A. Sekmoko pasakų, kad
mes greičiau už rusus pasistatysime savo Visagino AE, lyg
tai galėtų turėti įtakos rusų politiniam apsisprendimui. Kaliningrado (Karaliaučiaus) srityje, 17 km į pietus nuo Ragainės miesto pradėta galingos (2x 1150 MW) Baltijskaja
AE statyba. Reaktorių šaldymui numatoma panaudoti Nemuno vandenį. Netrukus paaiškėjo, kad ne tik Nemunas,
bet ir Neris bus panaudota agresijai vykdyti. Neries aukštupyje, Astravo apylinkėse, Baltarusijoje, apie 50 km nuo
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mūsų sostinės Vilniaus, Rusija planuoja dar vieną galingą
(2x 1200MW) AE, kurios reaktoriai galės būti aušinami
Neries vandeniu. Kitais žodžiais tariant, Rusija pradėjo
branduolinį karą prieš Lietuvą jo nepaskelbusi. Mūsų mažytė šalis netrukus atsidurs keturių rusiškų branduolinių
reaktorių apsupty – be jokios evakuacijos galimybės branduolinės avarijos (agresijos) atveju, o mūsų pagrindiniai
gėlo vandens šaltiniai Nemunas ir Neris taps potencialiais
branduolinės taršos šaltiniais.
Kadenciją baigęs prezidentas V.Adamkus, vienintelis iš
Lietuvos politikų, viešai kalbėdamas per televiziją, parodė
nuoširdų susirūpinimą dėl Lietuvos valstybės, patekusios į
nepavydėtiną situaciją. Jis prilygino šį Rusijos žingsnį politinei akcijai, nukreiptai prieš Lietuvos valstybę, ir prašė
kreiptis į tarptautinę bendruomenę paramos. Tačiau prezidento susirūpinimas, ko gero, liko neišgirstas. Nebuvo
nei oficialaus valstybinio Rusijos agresijos įvertinimo, nei
notos, nei kreipimosi į ES, nei į NATO, nei į NATO energetinio saugumo centrą. Buvo apsiribota tik antraeilių institucijų susirašinėjimu ir pasitenkinta atskirų politikų išsakoma parama mums.
Tikriausiai beviltiška buvo tikėtis kitokios baigties ypač po
to, kai premjeras A. Kubilius 2011 m. kovo 15 d. per televiziją viešai pareiškė, kad Lietuva yra geriausia vieta atominėms elektrinėms statyti, nes čia nebūna nei cunamių,
nei žemės drebėjimų. Taigi, reikėtų manyti, kad Fukušimos masto tragedija čia pas mus neįmanoma. Tik kažkodėl
Černobilyje, kur taip pat nebuvo nei cunamio, nei žemės
drebėjimo įvyko avarija, o jos mastas nebuvo mažesnis už
Fukušimos. Po tokio premjero pasisakymo ir realios mūsų
vyriausybės branduolinės politikos, beveik neliko argumentų
priešintis akivaizdžiai Rusijos politinio šantažo galimybei.
Savo sumanymu statyti AE Visagine mes ne tik skatinam
Rusiją daryti tą patį, ką planuojam mes, bet ir įteisinam jų
planus. Po to, kai pasauliui tapo aišku, kad Visagino AE
bus statoma šalia sienos su Baltarusija, tik 30 km nutolusi nuo antro pagal dydį Latvijos miesto Daugpilio, kad japoniško reaktoriaus šaldymui naudosime Drukšių ežero,
kuris priklauso ne tik mums, bet ir baltarusiams, vandenį,
mes praradom moralinę teisę išsakyti savo reikalavimus.
Būtume juokingi reikalaudami rusų nestatyti AE arti mūsų
valstybinės sienos ir miestų, nenaudoti upių, tekančių per
mūsų teritoriją, vandens ar kvestionuojant pasitikėjimą
rusiškais branduoliniais reaktoriais. Tokioje situacijoje,
netenka stebėtis ir Europos Sąjungos pozicija, kuri ne tik
pritarė rusiškos Baltijskaja AE statybai Kaliningrado srityje, bet ir kvietė Europos valstybes prisidėti savo investicijomis prie jos. Šiandien jau tapo akivaizdu, kad Rusija
savo sumanymą apsupti mus grėsmingais branduoliniais
reaktoriais realizuos, nepriklausomai nuo to pastatysime
mes Visagino AE ar ne. Tai yra tragiška. Lietuva atsidurs
rusiškų branduolinių reaktorių gniaužtuose.
Deja, bet tragedija bus kur kas didesnė, jei dar ir Visagino
AE pastatysime. Žinoma, ne sau. Maskvai tai bus dovana,
nes atsiras galimybė atstatyti situaciją, kuri buvo prieš uždarant Ignalinos AE – sustabdytą Ignalinos AE pakeis Visa-

gino AE. Skirtumas tik tas, kad Ignalinos AE buvo statoma
už Maskvos, o Visagino AE bus statoma už mūsų mokesčių
mokėtojų pinigus. Belieka stebėtis tokiu mūsų paklydimu,
galingu suinteresuotų grupių spaudimu. Praslydusi viena,
kita žinutė, straipsnelis internete ar spaudoje kritikuojantys vyriausybės energetinę politiką, mažai įtakoja viešąją
nuomonę. Televizija „užkimšta“ reklaminio pobūdžio pranešimais apie milžiniškas investicijas Visagine ir darbo vietas. Tik nutylima, kad darbo vietomis naudosis japonų ir
kiti kviestiniai specialistai, o mums liks tik „trupiniai nuo
stalo“, nors investicijas apmokės mūsų mokesčių mokėtojai. Niekas neaiškina BRELL'o sutarties, kokią įtaką ji turi
mūsų valstybės politikai.
Rusiški interneto portalai jau seniai teikia žymiai daugiau
informacijos. Jie nesidrovi kalbėti ne tik apie BRELL, bet
ir apie tai, kaip rusai naudosis mūsų elektros energetikos
infrastruktūra. Ten braižomos schemos, kaip rusiškų elektrinių pigi perteklinė elektra bus kaupiama mūsų Kruonio
hidroakumuliacinėje elektrinėje (KHAE) ir paversta į brangią pikinę elektrą, mūsų kabeliu bus eksportuojama į Švediją. Dabar skaitytojui, ko gero, pasidarė aišku, kodėl dar
sovietmečiu iš KHAE buvo nutiesta aukštos įtampos linija
į Sovietsko (Tilžės) elektros pastotę. Tik labai toli matantis Maskvos strategas, galėjo jau tada prognozuoti įvykius
energetikoje, kuriuos mes stebime šiandien.
Iš pateiktų pavyzdžių aiškėja, kad šios tylios Baltijos šalių
okupacijos scenarijų ruošė Maskva. Scenarijui realizuoti
reikėjo ir dar reikės didelių lėšų propagandai, politikams ir
energetikams papirkti. Lėšų parūpins prorusiški prekybos
elektra tarpininkai. Tuo neleidžia abejoti prekybos su Rusija,
Ignalinos AE pagaminta pertekline elektros energija, patirtis.
Matyt dėl to prorusiški šios prekybos partneriai Lietuvoje,
kai kurie iš to biznio susikrovę milijonus, „iš kailio neriasi“ siekdami Ignalinos AE pakeisti analogiška Visagino AE.
Išsakytų argumentų fone nelieka nieko kito, kaip pripažinti pasiklydus, kad tolesnis ėjimas ta linkme yra pražūtingas mūsų valstybei. Nepriklausomybė – aukščiausia tautos
vertybė, kurią sunku iškovoti, bet, kaip matėm iš pateiktų
pavyzdžių, labai lengva netekti. Klaidingu keliu nueita gana
toli. Išsaugoti nepriklausomybę liko tik viena galimybė - atsisakyti Visagino AE projekto bet kuriame jo realizavimo
etape. Patirti nuostoliai neadekvatūs atsirandančiai rizikai.
Tikėtis, kad 1350 MW galią rezervuos europietiški elektros
gamintojai yra naivu. Neteko girdėti apie panašų precedentą, nes europiečiai dirba pagal decentralizuotą principą, o
rusai pagal centralizuotą. Abu šie principai – sunkiai suderinami. Net ir mums, nutiesus specialią rezervinę liniją į
kontinentinę Europą, klausimas, ko gero, nebus išspręstas
Visagino AE projekto naudai. Todėl pastačius Visagino AE
teks likti rusiškų elektros standartų erdvėje ir valdomiems
Maskvos dispečerių. Tik savarankiškos elektros energijos
sistemos, galinčios pačios užtikrinti savo elektros šaltinių
rezervavimą, gali tikėtis būti prijungtos prie kontinentinės
Europos elektros tinklų sinchroniniam darbui. Nesuderinus šių klausimų su ENTSO-E, nelogiška ir rizikinga buvo
vesti derybas dėl konkretaus reaktoriaus pirkimo.
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Elektros energijos poreikiai –
Vykstant aršioms diskusijoms dėl
naujos Visagino atominės jėgainės
labai retai tenka išgirsti, kiek ji tikrai
reikalinga Lietuvos ateities elektros
energijos poreikiams tenkinti.

be iliuzijų

Dr. Stasys Bačkaitis
P.E., CSMP

Visagino AE projektą laiminantys Lietuvos politikai įsitikinę, kad jis garantuos šaliai energetinę nepriklausomybę.
O kai kurie ekspertai teigia, kad projektas mūsų šaliai nepateisinamas pagal elektros energijos poreikių prognozes,
dar daugiau – šaliai gali tapti finansiškai nepakeliamas.
Elektros energijos politikos formuotojų „Energetikos Strategijoje” pateikti elektros energijos Lietuvoje ateities poreikiai nepagrįsti jokiais racionaliais argumentais, kurie
pateisintų žymiai didėjantį elektros poreikį ir tuo pačiu didžiulės ir labai brangios atominės jėgainės statybą. Šiame
straipsnyje pateikiami objektyviai suformuluoti Lietuvos
elektros energijos poreikiai ateičiai, pagal juos įtakojančių
sektorių faktorius.

Elektros energija iš esmės pakeitė žmonių buitinį gyvenimą,
išplėtė komunikaciją, žymiai palengvino pramonės gamybą
ir nepaprastai palengvino kultūrinį bei socialinį gyvenimą.
Elektros energijos poreikių prognozavimas dėl ką tik išvardintų priežaščių yra labai svarbus [1].
Kai buvo susitarta su ES dėl Ignalinos AE uždarymo, pagrindinės Lietuvos partijos skubotai sutarė, kad Lietuva
turės likti atomine valstybe. Mąstant dar nuo sovietmečio likusia gigantomanijos doktrina, atrodė, kad elektros
gamyba branduolinėje jėgainėje yra patikimiausias ir pigiausias būdas ja apsirūpinti. Viskas paprasta – viena galinga jėgainė, vienas kirtiklis. Tačiau neaišku, ar šiuose
svarstymuose buvo aptarta, kiek iš tikrųjų elektros energijos Lietuvai reikės ateityje, galimi alternatyvūs energijos
gamybos būdai išsiaiškinant, ar branduolinė jėgainė būtų
pats geriausias metodas išspręsti energetinės sistemos atsijungimą nuo Rusijos, kokios galios branduolinė jėgainė
turėtų būti ir ar planuojamos statybos atitiks Lietuvos finansines galimybes.
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1 Lentelė. Lietuvos elektros energijos balansas, TWh
Elektros poreikiai
Nuostoliai elektros tinkluose
Elektros tinklų savos reikmės
Galutinis suvartojimas
Pramonė
Transportas
Žemės ūkis
Gyventojai
Prekyba ir kiti vartotojai
Maksimali pareikalaujama galia, MW

2001
8,72
1,42
0,06
7,24
2,85
0,07
0,15
1,82
2,36
1916

2002
9,00
1,43
0,06
7,51
2,96
0,06
0,15
1,84
2,50
1977

2003
9,41
1,41
0,06
7,94
3,02
0,02
0,15
1,97
2,78
2015

2004
9,79
1,27
0,07
8,45
3,08
0,02
0,16
2,15
3,04
1952

Tačiau yra matematiniai modeliai, leidžiantys realiai įvertinti elektros energijos poreikio prognozes, remiantis konkrečiais duomenimis, o ne politikų ar kai kurių technologų motyvacija, paremta praeitų laikotarpių energijos vartojimo analize.

Elektros energija kaip vartojamas produktas
Elektra yra ypatinga energijos rūšis [1], apsirūpinimas ja
reikalauja didelių kapitalinių išlaidų, kurios negreit atsiperka, nors ir atneša didelę naudą vartotojui. Iki XX a. pabaigos Vakarų pasaulyje elektrinės buvo statomos privačių
investuotojų ten, kur buvo numatomas pelnas parduodant
didesnius elektros kiekius besiplečiančioje rinkoje arba
atsižvelgiant į valstybės ar regiono numatytus didesnius
elektros energijos poreikius. Dažniausiai tai būdavo kartotiniai projektai, tik „pririšami“ prie naujos vietos ir truputį
patobulinti, atsižvelgiant į pirminių projektų eksploatacijos patirtį. Visa tai gerokai atpigindavo energetikos plėtrą.
Kylant žaliavų kainoms nuolat kilo elektros kainos ir vartotojams. Be to, dar prieš XX a. pabaigą išryškėjo energe-

ENGLISH SUMMARY

Projected Electricity Needs
without Euphoria
Dr. Stasys Bačkaitis P.E., CSMP
Lithuania‘s future electricity consumption is reviewed to establish
the country‘s power generation requirements. As basis for analysis,
this study employs electricity consumption during the last decade
(2001 thought 2011) by seven sectors. They include manufacturing,
agriculture, domestic consumers, transportation, commerce and
other public users, network transmission losses, and internal power
plant usage. To determine future electric energy requirements, estimates on either growth or reduction of each sector was made for
years 2012 through 2031. The assessments are constructed on the
basis of three economy scenarios: optimistic, stagnation and pessimistic starting from 2011 consumption level.
Data in Table 1 provide electricity consumption from 2001 through
2011. Table 2. shows expected population changes. Tables 3, 4 and
5 show projected annual electricity needs by each sector under optimistic, stagnant and pessimistic conditions for years 2012 through

2005
10,11
1,23
0,06
8,82
3,25
0,02
0,15
2,18
3,22
1918

2006
10,35
1,09
0,06
9,20
3,14
0,09
0,16
2,39
3,42
1971

2007
10,73
1,12
0,06
9,55
3,13
0,09
0,16
2,50
3,67
1969

2008
10,96
1,02
0,06
9,88
3,09
0,06
0,16
2,75
3,82
1930

2009
10,18
0,97
0,05
9,16
2,65
0,07
0,16
2,75
3,53
1824

2010
10,28
0,99
0,07
9,22
3,07
0,08
0,17
2,59
3,30
1817

2011
10,40
0,87
0,07
9,46
3,61
0,10
0,21
2,62
2,92

tinių žaliavų stoka bei iškastinių žaliavų daroma žala gamtai bei gyventojų sveikatai. Prasidėjo alternatyvų paieška,
naujai pažiūrėta į saulės, vėjo, vandens, geotermikos ir
kitų naturalių ir gamtos neteršiančių energetinių išteklių
panaudojimą. Maždaug tuo pačiu metu ES ir JAV elektros
perdavimo ir paskirstymo metodų tyrinėtojai priėjo prie
išvados, kad energijos vartojimą būtų galima gerokai sumažinti išvystant efektyvesnius elektros tinklus bei efektyvesnes elektrą naudojančias apšvietimo priemones, darbo prietaisus, gamybinę techniką bei gyvenamųjų pastatų
terminę izoliaciją. Šiomis kryptimis intensyviai pradėjus
dirbti, rinkoje atsirado žymiai mažiau elektros energijos
sunaudojančių prekių ir irenginių. Visi šie pokyčiai akivaizdžiai turės didelę įtaką elektros generavimui bei jos
paskirstymo vystymuisi ateityje.
Jau dabar pradeda žymiai keistis visas elektros gamybos,
paskirstymo, naudojimo ir poreikių profilis. Kaip naujai iškilę įvairūs faktoriai galimai įtakos energijos poreikius Lietuvoje per ateinančius 20 metų ir aptarsime šiame straipsnyje. Nagrinėsime kelis variantus: spartųjį vystymąsi, stagnacinį vystymąsi ir neigiamą (mažėjimo, išsivaikščiojimo)
2031. Table 6 shows a summary of projected electricity consumption,
and Picture 1 a graphical representation of minimum and maximum
annual energy needs from 2012 through 2031.
The mini study indicates that Lithuania‘s electricity consumption can
be between 13.5 to 14.5 TWh in 2031 under optimistic and as low
as 8.6 kWh under pessimistic economic scenarios. However, most
likely scenario, as projected by a number of EU economists, is that
current economic crisis will last some 20 years or more, and therefore, stagnant conditions are expected to prevail. Under stagnant
scenario, Lithuania‘s electricity consumption will be around 11 TWh
by 2031. Even if this target is somewhat different in time, Lithuania‘s
electricity needs for the years 2012 through 2031 will be someplace
between the minimum and maximum projections shown in Figure 1.
This mini study shows that projected energy consumption by Lithuania‘s Energy Ministry of 13-17 TWh in the 2025-2030 time span is
overly optimistic. To justify decisions on whether or not to expand
power generation capabilities, future needs for electricity must be
based on analysis of all available data, rational and justifiable assumptions, and evaluated within multiple economic scenarios. The
conclusions based on such or similar processes will help avoid costly
mistakes when making major investments. It is hoped that this mini
study will stimulate further studies of the subject matter leading to
the choice of the best alternative.
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2 lentelė. Lietuvos gyventojų skaičius (tūkst.žm.)
metai
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

optimistiniai
3050
3043.5
3037
3030.5
3024
3017.5
3011
3004.5
2998
2991.5
2985
2978.5
2972
2965.5
2959
2952.5
2946
2939.5
2933
2926.5
2920

stagnaciniai
3050
3020
2990
2960
2930
2900
2870
2840
2810
2780
2750
2720
2690
2660
2630
2600
2570
2540
2510
2480
2450

pesimistiniai
3050
2994
2938
2882
2826
2770
2714
2658
2602
2546
2490
2434
2378
2322
2266
2210
2154
2098
2042
1986
1930

v ariantą. Realybė ir bus tarp šių nagrinėjamų pavyzdžių. O
jų nagrinėjimas turėtų suteikti aiškumo, kaip prognozuoti
elektros poreikį ateityje, ką reikėtų minimaliai ar maksimaliai daryti su elektros generavimu.
Energijos generavimo planavimas iki XX a. pabaigos vyko
pagal nusistovėjusias tradicijas. Naujos, keliolikos šimtų
MW jėgaines įdiegimą reikėjo planuoti gerokai iš anksto,
nes tokio masto gamybiniai įrenginiai reikalavo ir pasiruošimo agregatų gamybai, aplinkos poveikio tyrimų, projektavimo bei pačios jėgainės statybos ir tinkamų energetinių
tinklų įrengimo. Dažnai tai užtrukdavo net ir iki dešimties
metų. Todėl tiek elektros gamybos planuotojai, tiek ir patys elektros gamintojai nebuvo įpratę žiurėti į jokias alternatyvas. Jie matė vis didėjantį elektros energijos poreikį ir
žinojo, kad už kelių dešimčių metų paklausa proporcingai
bus daug didesnė. Tuomet tereikėjo panašios galios esančių elektrinių skaičių dauginti iš pasirinkto koeficiento, taip
didinant jų skaičių ar jų galią.
Tačiau pereito šimtmečio pabaigoje, dėl ankščiau paminėtų priežaščių, pasaulyje atsirado naujos elektros gamybos
alternatyvos – vėjo, saulės, geoterminę energiją ir biokurą
naudojančios jėgainės. Jos pasižymi palyginti maža galia,
bet mažesnėmis investicijomis, lengvu įdiegimu ir prognozuojama didele gausa (dėl pastovių darbo vietų atsiradimo).
Jų privalumai akivaizdūs – nereikia pirkti iškastinio kuro
arba importuoti elektros, jos yra mažesnio fizinio masto
statiniai, greičiau įrengiami, yra galimybė tokias jėgaines
įrengti netoli vartotojų. Visa tai mažina perdavimo bei paskirstymo tinklų nuostolius, o kombinuoto ciklo atveju yra
galimybė tiekti karštą vandenį bei šilumą gyventojams [2].
Mažesnės jėgainės suteikia taip pat daugiau gamybinio
lankstumo, nes esant mažam poreikiui ar atpigus elektrai
pas kaimynus, jas galima lengviau uždaryti.

ES taip pat įpareigojo savo nares įdiegti energijos taupymo programas, kurių dėka sumažėtų ne tik oro tarša, bet
ir iškastinių žaliavų naudojimas elektros gamybai, siekiant
iki 2050 m. gaminti bent 50 proc. elektros gamybos, naudojantis atsinaujinančiais šaltiniais.

Poreikiai ir juos kontroliuojantys faktoriai
2007 m. patvirtintame Energetikos strategijos plane nurodoma, kad Lietuvos energijos poreikiai padidės nuo maždaug 8 TWh – 2008 m. iki 14 TWh – 2025 m. esant „lėto
augimo“ scenarijui, ir beveik iki 20 TWh – esant „greito
augimo“ (optimistiniam) scenarijui. O štai 2012 m Nacio
nalinėje strategijos 63 straipsnyje teigiama, kad 2030 m.
elektros pareikalavimas Lietuvoje sieks nuo 13 TWh iki
17 TWh. Kaip ir ankstesnėse prognozėse nėra jokių nuorodų, pagrindžiančių šiuos skaičius.
Įvairių faktorių, kurie įtakoja elektros suvartojimą, tokio
pobūdžio niekuo nepagįsti teiginiai, ypatingai gyvybiniuose krašto reikaluose, negali buti pateisinami. Šiame konkurenciniame ir ekonominių krizių krečiamame pasaulyje
tai yra neatsakingas būdas, kuriuo siekiama spręsti svarbias problemas.

Faktoriai, įtakojantys elektros paklausą:
Demografiniai. Pagal oficialius Lietuvos statistikos duomenis [3,4], 1990-2011 metais iš Lietuvos emigravo apie
670 tūkst. gyventojų, arba maždaug 33 tūkst. per metus.
1994 -2000 m. deklaruotosios emigracijos srautai buvo itin
maži – vidutiniškai kasmet apie 3 tūkst. (iš viso per septynerius metus – 20,5 tūkst). Tačiau remiantis Statistikos
departamento duomenimis, deklaravusių išvykimą srautas
sudaro tik apie 45 proc. išvykstančiųjų. Todėl galima teigti,
kad metinis emigrantų sriautas tuo laiku galėjo būti apie
6,5 tūkstančiai. Deja, paskutinių trejų metų laikotarpiu emigracija padidėjo ypač ženkliai, vidutiniškai kasmet išvykdavo apie 56 tūkst. žmonių, o 2010 m. emigracija viršijo
net 80 tūkstančius. Ekonominei krizei besitęsiant, ko gero,
emigracija didės. Tikėtina, kad po kurio laiko emigracija
stabilizuosis, bet vis dar sieks apie 30 tūkst./m. Kitas faktorius mažinantis gyventojų skaičių yra mažas gimstamumas.
Mažėjimas vyksta ne tik dėl mažo gimstamumo šeimose,
bet ir dėl to, kad emigruoja dažniausiai jauni žmonės. Jie
reprodokuoja jau ne Lietuvoje, bet užsienyje, todėl jaučiamas ir gana žymus pradedančių lankyti mokyklas vaikų
skaičiaus mažėjimas. Šiame straipsnyje teigiama, kad šis
deficitas bus anuliuojamas grįžtančiųjų į Lietuvą skaičiais,
nes manoma, jog vienas iš šešių išvažiavusiųjų potencialiai
sugrįš. Mažesnis gyventojų skaičius atitinkamai sumažins
ir elektros paklausą. Taigi bandome teikti, kad optimistiniu
atveju metinė Lietuvos emigracija ribosis 6,5 tūkst., stagnaciniu atveju – 30 tūkst. ir pesimistiniu – 56 tūkst. žmonių.
Gyventojų elektros energijos suvartojimas. Pagal ES
nuostatas elektros suvartojimas lyginant su 2000 m. baze
turi sumažėti iki 2020 metų bent 20 proc. ir iki 2030 m. –
apie 30 proc. Tam pasiekti yra privalomai nustatyta – apšvietimui naudotinos liuminescentinės ir LED lemputės,
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3 lentelė. Lietuvos energijosporeikiai (TWh) optimistiniame 2011-2031 m. laikotarpyje
Metai

gyventojai

pramone

transportas

prekyba

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

2.62
2.614
2.608
2.602
2.596
2.59
2.584
2.578
2.572
2.566
2.56
2.554
2.548
2.542
2.536
2.53
2.524
2.518
2.512
2.506
2.5

3.61
3.736
3.867
4.002
4.142
4.287
4.437
4.592
4.753
4.919
5.082
5.245
5.408
5.571
5.734
5.897
6.06
6.223
6.386
6.549
6.712

0.1
0.114
0.028
0.042
0.056
0.07
0.084
0.098
0.112
0.126
0.14
0.154
0.168
0.182
0.196
0.21
0.224
0.238
0.252
0.266
0.28

2.92
2.965
3.01
3.055
3.1
3.145
3.19
3.235
3.28
3.325
3.37
3.415
3.46
3.505
3.55
3.595
3.64
3.685
3.73
3.775
3.82

papildomai rinkoje siūlomi mažai energijos vartojantys
LED tipo TV ekranai, ekonomiški šaldytuvai ir kita buitinė
technika. Manoma, kad gyventojai taupumo sumetimais
vis dažniau rinksis tokias prekes. Be abejo plis ir mažieji
vėjo ar saulės elektros generatoriai, naudojami buityje. To
pasėkoje tikimasi, jog elektros suvartojimas vienam gyventojui nepasikeis. Pagal Statistikos departamentą Lietuvoje
2011 m. gyveno 3 mln. 50 tūkst. gyventojų. Jie savo asmeniniams, pramoginiams ir buitiniems poreikiams suvartojo 2,62 TWh elektros energijos (1 lentelė) [4]. Pagal tai,
kiekvienas gyventojas vidutiniškai sunaudojo 859 kWh
elektros energijos. Šis kiekis padaugintas iš prognozuoto
gyventojų skaičiaus gali būti naudojamas siekiant įvertinti
kasmet mažėjantį elektros poreikį.
2 lentelėje parodomas galimas Lietuvos gyventojų skaičius
pagal iki šiol vykusias emigracijos tendencijas.
Pramoninis elektros panaudojimas. Laikoma, kad pramoninis elektros suvartojimas gamybai bus susijęs su ekonomine krašto veikla, išreikšta BVP didėjimu arba mažėjimu. Čia vėl galime nagrinėti tris veiklos sąlygas: optimistinę, stagnacinę ir pesimistinę. Optimistinė veikla pagrįsta
3,5 proc. kasmetiniu elektros energijos poreikio didėjimu
nuo 2011m. bazės [6], stagnacinė –
 1 proc. didėjimu, o pesimistinė – 1 proc. mažėjimu [7].
Žemės ūkis. Elektros energijos suvartojimas šiame sektoriuje yra mažareikšmis (1 lentelė). Šiame sektoriuje nenumatomi ir žymesni pokyčiai. Iš vienos pusės, vykstant didesnei mechanizacijai, elektros panaudojimas turėtų didėti,
bet iš kitos pusės, žemės ūkiams stambėjant, o dirbančiųjų
skaičiui mažėjant, elektros poreikis turėtu proporcingai su-

žemes
ūkis
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21

vartotoju
suma
9.46
9.639
9.723
9.911
10.104
10.302
10.505
10.713
10.927
11.146
11.362
11.578
11.794
12.01
12.226
12.442
12.658
12.874
13.09
13.306
13.522

elektrinių
poreikiai
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

nuostoliai
tinkluose
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87

bendra
suma
10.4
10.579
10.663
10.851
11.044
11.242
11.445
11.653
11.867
12.086
12.302
12.518
12.734
12.95
13.166
13.382
13.598
13.814
14.03
14.246
14.462

mažėti. Todėl energijos poreikių pasikeitimas šiame sektoriuje jeigu ir būtų, jis būtų mažareikšmis.
Transportas. Išskyrus asmeninių automobilių parko elektrifikaciją, didesnių pokyčių šiame sektoriuje nenusimato.
Optimistiškai vertinant, nuo 2013 m. elektromobilių parkas gali kasmet padidėti 1 proc., 0,1 proc. – esant stagnacijai ir 0,05 proc. – prie pesimistinių sąlygų. Sunkesnėms
transporto priemonėms, skirtoms prekių pervežimui ir
pan., elektrifikacija ateinančius dvidešimt metų nenusimato. Šiuo metu Lietuvoje yra 1 mln. 115 tūkst. lengvųjų automobilių [8] ir, prognozuojant, jog stagnacinėmis
sąlygomis elektromobilių parko dalis didės po 0,1 proc.,
arba maždaug po 1,1 tūkst. vienetų per metus, įvertinus
tai, kad kiekvieno automobilio įkrovimas reikalaus apie
12,7 kWh/100km. [9] ir kad Lietuvoje kiekvieno automobilio metinė rida apie 10 tūkst. km, vieno elektromobilio
metiniai įkrovai prireiks 1,27 MWh elektros energijos. Jų
parkui didėjant iki 1,1 tūkst. vienetų, elektros poreikis prie
stagnacinių sąlygų kiekvienais metais padidėtų 1,4 GWh.
Pesimistiniu atveju parkas išaugtų iki 550 elektromobilių,
elektros poreikis iki 0,7 GWh, o prie optimistinių sąlygų
(11 tūkst. elektromobilių), papildomas elektros energijos
poreikis gali siekti net 14 GWh.
Paslaugos, prekyba ir kita. Įvertinus praėjusiųjų penkerių
metų tendenciją, galima teigti, kad elektros panaudojimas
šiame sektoriuje apytikriai seks gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijas. Tačiau nagrinėjant 1 lentelės duomenis
yra sunku paaiškinti net 20 proc. kritimą šiame sektoriuje,
tai yra nuo 3,82 TWh - 2008 m. iki 2,92 TWh - 2011 m.
Galima teigti, kad dideli pokyčiai apšvietimo ir skaitmeninių prietaisų technologijose, naudojant energiją taupančias
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4 lentelė. Lietuvos energijos poreikiai (TWh) stagnaciniame 2011-2031 m. laikotarpyje.
Metai

gyventojai

pramonė

transportas

prekyba

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

2.62
2.594
2.568
2.542
2.516
2.49
2.464
2.438
2.412
2.386
2.36
2.334
2.308
2.282
2.256
2.23
2.204
2.178
2.152
2.126
2.1

3.61
3.646
3.682
3.72
3.76
3.8
3.84
3.88
3.92
3.96
4
4.04
4.08
4.12
4.16
4.2
4.24
4.28
4.32
4.36
4.4

0.1
0.0014
0.0028
0.0042
0.0056
0.007
0.0084
0.0098
0.0112
0.0126
0.014
0.0154
0.0168
0.0182
0.0196
0.021
0.0224
0.0238
0.0252
0.0266
0.028

2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.1
3.11
3.12

 riemones ir yra pagrindinė priežastis, kodėl šiame sektoriuje
p
sumažėjo elektros energijos sunaudojimas. Jei šis poreikis
nesumažės iki 2001-2011 m. vidurkio (2,78 TWh), manome, kad pesimistiniu atveju per 20 metų, t.y. iki 2031 m.
ir liks 2,78TWh/m. lygyje. Stagnacijos atveju priimamas
0,01 TWh metinis augimas nuo 2011 m. lygio. Optimistinio scenarijaus atveju galime teigti, jog elektros energijos
poreikis augs ir 2031 m. pasieks 3,82 TWh lygį.
Galima teigti, kad nustoliai tinkluose (0,87 TWh) bei vidiniai elektrinių poreikiai (0,07 TWh) ateinančiame 20 metų
laikotarpyje bus tokie patys kaip ir buvo 2011 m., nes jie
buvo gana pastovūs ir 2001-2011 m., o ir pagal kitų kraštų
patirtį nelauktinas šiuose sektoriuose žymesnis pasikeitimas.

Žvilgsnis iš arčiau
Remiantis argumentais, kurie buvo pateikti aukščiau, buvo
parengta elektros energijos poreikių prognozė pagal pagrindinius vartojimo sektorius. 1 lentelė rodo praėjusio dešimtmečio elektros energijos sunaudojimą pagal sektorius:








pramonė;
gyventojai;
transportas;
žemės ūkis;
paslaugos, prekyba ir kita;
jėgainių vidiniai poreikiai;
energijos nuostoliai tinkluose.

Kad būtų galima apskaičiuoti demografinę gyventojų įtaką elektros suvartojimui, reikėjo prognozuoti Lietuvos gyventojų skaičiaus pokyčius. Jie pristatomi 2 lentelėje pagal optimistines, stagnacines ir pesimistines tendencijas,

žemes
ūkis
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21

vartotojų
suma
9.46
9.3814
9.4028
9.4262
9.4516
9.477
9.5024
9.5278
9.5532
9.5786
9.604
9.6294
9.6548
9.6802
9.7056
9.731
9.7564
9.7818
9.8072
9.8326
9.858

elektrinių
poreikiai
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

nuostoliai
tinkluose
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87

bendra
suma
10.4
10.321
10.343
10.366
10.392
10.417
10.442
10.468
10.493
10.519
10.544
10.569
10.595
10.62
10.646
10.671
10.696
10.722
10.677
10.773
10.798

kurios jau buvo išvardintos ankščiau. Optimistiniu atveju
2031 m. gyventojų skaičius sumažės nuo 3 mln. 50 tūkst.
iki 2 mln. 920 tūkst. Stagnaciniu atveju gyventojų skaičius
gali nukristi iki 2 mln. 450 tūks., o pesimistiniu – net iki
1 mln. 930 tūkst.
Įvertinus ankščiau nurodytus faktorius, 3, 4 ir 5 lentelėse
pateikiamas apskaičiuotas kiekvieno elektrą vartojančio
sektoriaus ir bendras elektros energijos poreikis kiekvieniems metams nuo 2011 m. iki 2031 m. pagal optimistinį,
stagnacinį ir pesimistinį scenarijus. Tuo tarpu 6 lentelė
rodo, jog Lietuvos elektros bendri poreikiai prie optimistinių ekonomikos ir krašto gerbuvio sąlygų 2031 m. bus
tarp 13,5 ir 14,5 TWh, lyginant su 10,4 TWh suvartojimu 2011m. Besitęsiančios stagnacijos atveju poreikis gali
svyruoti tarp 9,9 ir 10,8 TWh (panašus į 2011m. poreikį)
ir pesimistiniu atveju – poreikis gali nukristi iki 8,6 TWh.
Šie duomenys leidžia teigti, kad didžiausia įtaką elektros
energijos poreikių didėjimui ar mažėjimui turi pramonė.
Nors gyventojų kaip vartotojų ir prekybos bei jai giminingos veiklos sektoriai šiuo metu poreikių dydžiu jau artėja
prie pramonės poreikių, vis tik jų poreikių pokyčiai, pagal
ekonominių sąlygų pasikeitimus, yra žymiai mažesni. Dar
mažiau reikšmingi bendram elektros energijos poreikio apskaičiavimui yra pokyčiai žemės ūkyje ir transporte. Net ir
pasiekus pilną lengvųjų automobilių parko elektrifikavimą,
tai yra turint virš 1 mln. elektromobilių, papildomas elektros energijos poreikis geriausiu atveju neviršytų 1 TWh.
Panašių išvadų buvo prieita ir JAV Energijos ministerijos
įvertinime, kuriame numatomas tik 3 proc. didesnis elektros energijos poreikis elektrifikavus visą JAV lengvųjų automobilių parką [10].
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5 lentelė. Lietuvos energijos poreikiai (TWh) pesimistiniame 2011-2031 m. laikotarpyje
Metai

gyventojai

pramonė

transportas

prekyba

žemės ūkis

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

2.62
2.572
2.524
2.476
2.428
2.38
2.332
2.284
2.236
2.188
2.14
2.092
2.044
1.996
1.948
1.9
1.852
1.804
1.756
1.708
1.66

3.61
3.57
3.53
3.49
3.46
3.43
3.4
3.37
3.34
3.31
3.28
3.25
3.22
3.19
3.16
3.13
3.1
3.07
3.04
3.01
2.98

0.1
0.0007
0.0014
0.0021
0.0028
0.0035
0.0042
0.0049
0.0056
0.0063
0.007
0.0077
0.0084
0.0091
0.0098
0.0105
0.0112
0.0119
0.0126
0.0133
0.014

2.92
2.913
2.906
2.899
2.892
2.885
2.878
2.871
2.864
2.857
2.85
2.843
2.836
2.829
2.822
2.815
2.808
2.801
2.794
2.787
2.78

0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21

vartotojų
suma
9.46
9.2657
9.1714
9.0771
8.9928
8.9085
8.8242
8.7399
8.6556
8.5713
8.487
8.4027
8.3184
8.2341
8.1498
8.0655
7.9812
7.8969
7.8126
7.7283
7.644

elektrines
poreikiai
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

praradimai
tinkluose
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87

bendra
suma
10.4
10.2057
10.1114
10.0171
9.9328
9.8485
9.7642
9.6799
9.5956
9.5113
9.427
9.3427
9.2584
9.1741
9.0898
9.0055
8.9212
8.8369
8.7526
8.6683
8.584

Ir kas toliau?
Maksimalių poreikių metinė kreivė nuo 2011-2031 metais
parodyta 1 paveiksle. „Pranašautas“ Lietuvos elektros energijos poreikis 2025-2030 metais nuo 13 iki 17 TWh pagal
dabartinius Lietuvos neigiamus demografinius pokyčius ir
krizės padėtyje esančią visą ES ekonomiką yra sunkiai įsivaizduojamas pasiekimas net ir geriausiu Lietuvos ekonomikos klestėjimo atveju. Neturint nei savų žaliavų gamybai
paremti, nei palankios transportavimo sistemos stambaus
masto gamybos srautui užtikrinti, nėra tikėtinas ir stambios
masinės gamybos pramonės atėjimas į Lietuvą. Labiau tikėtinas yra ES krizės užsitęsimo scenarijus, dėl kurio galima mažo masto specializuotos gamybos ir intelektualinio
aptarnavimo sektoriaus Lietuvoje plėtra, kuriam nereikia
didelių elektros energijos kiekių. Vis dar besitęsiantis didokas emigracijos sriautas ir gerokai senėjantis gyventojų
amžiaus vidurkis, mažiau energijos naudojančių apšvietimo sistemų ar buitinių prietaisų naudojimas ribos elektros
poreikio augimą. Vien todėl tikėtinas lėtas arba stagnacinis
elektros energijos pareikio augimas su galimu ne didesniu
kaip 11 TWh lygio pasiekimu 2031 m. Kaip ir iš kur būtų
naudingiausia sugeneruoti tokį energijos kiekį ir kokio reikėtų rezervo – nėra šio straipsnio tikslas. Vis tik poreikių
prognozė yra būtina prieš darant galutinius sprendimus –
kokios energijos generavimo galios Lietuvai reikės ateityje ir
kokiomis priemonėmis tai būtų galima pasiekti [11]. Pagal
paskelbtus duomenis, akivaizdu, kad 2011 m. Energetikos
strategijoje paskelbti Lietuvos energijos ateities poreikiai
yra žymiai didesni nei galimi net ir prie geriausių ekonominio klestėjimo sąlygų.

energetikos ir net viso krašto ateitimi, svarbu prisiminti,
jog negalima mąstyti tik iš įpročio remiantis aksioma, kad
iškylančios problemos kaip nors kada nors išsispręs. Pietų
Europos valstybių ekonominė krizė parodė būtinumą spręsti
valstybinės reikšmės dalykus sistemiškai. Būtina įvertinti
visas galimas alternatyvas, realistiškai išanalizuoti ir kvalifikuoti ateities poreikius, kaštus ir galimą poveikį visiems
ekonomikos sektoriams, pasirenkant vieną ar kitą alternatyvą, ateities poreikius. Analizę būtina pagrįsti išsamiu ir
neperdėtu (pritemptu) visų elektrą naudojančių sektorių
ateities poreikių įvertinimu, o ne pasikliauti nuomonėmis,
politine nauda (gal net pseudo-nauda) ar tradicine praeito
šimtmečio jėgainių poreikio nustatymo filosofija. Tikiuosi,

Darantiems reikšmingus sprendimus, susijusius su Lietuvos

1 pav. Lietuvos elektros energijos poreikiai
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6 Lentelė. Lietuvos elektros energijos poreikiai, twh
Metai
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

optimistiniai
min
9.639
9.723
9.911
10.104
10.302
10.505
10.713
10.927
11.146
11.362
11.578
11.794
12.01
12.226
12.442
12.658
12.874
13.09
13.306
13.522

stagnaciniai
max
10.4
10.579
10.663
10.851
11.044
11.242
11.445
11.653
11.867
12.086
12.302
12.518
12.734
12.95
13.166
13.382
13.598
13.814
14.03
14.246
14.462

min
9.3814
9.4028
9.4262
9.4516
9.477
9.5024
9.5278
9.5532
9.5786
9.604
9.6294
9.6548
9.6802
9.7056
9.731
9.7564
9.7818
9.8072
9.8326
9.858

pesimistiniai
max
10.4
10.321
10.343
10.366
10.392
10.417
10.442
10.468
10.493
10.519
10.544
10.569
10.595
10.62
10.646
10.671
10.696
10.722
10.677
10.773
10.798

min
9.2657
9.1714
9.0771
8.9928
8.9085
8.8242
8.7399
8.6556
8.5713
8.487
8.4027
8.3184
8.2341
8.1498
8.0655
7.9812
7.8969
7.8126
7.7283
7.644

max
10.4
10.2057
10.1114
10.0171
9.9328
9.8485
9.7642
9.6799
9.5956
9.5113
9.427
9.3427
9.2584
9.1741
9.0898
9.0055
8.9212
8.8369
8.7526
8.6683
8.584

jog šis nepriklausomai paruoštas straipsnis elektros energijos poreikių perspektyvai nušviesti paskatins patikslinti
energetikos ateities poreikių prognozę.

2012-2021 m. Vilnius, 2012 m. birželis, http://www.regula.lt/lt/viesosioskonsultacijos/LITGRID;
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Kas nugalės atominį slibiną?
Senovinė pasaka apie slibiną ir jį nurungiančius didvyrius tapo Lietuvos realybe. Mitinė pabaisa – tai pavojaus
žmonių gyvybėms įvaizdis, įspėjantis apie būtinybę šalinti jo priežastį. Kaip parodė Černobylio, Fukušimos ir kitos
avarijos atominėse elektrinėse, branduolinės jėgainės visiškai atitinka ne vien slibino paveikslą, bet ir pasakose
pabrėžiamas jo sąsajas su valdžia. Tris dešimtmečius drąsūs karžygiai kapoja galvas atominiam slibinui, o jos vis
atauga. Pabandykime įminti mįslę, kodėl atominis slibinas toks gajus.
Stasys Paulauskas
Darnaus vystymosi ekspertas

Kokiu tikslu rusai pastatė Ignalinoje atominę elektrinę
(Ignalinos AE) šiandien mažai kas žino. Pagal Vikipedijoje
parašytą versiją „Tuo metu galingiausia pasaulyje Ignalinos
AE buvo statoma ne tik Lietuvos, bet ir buvusios Sovietų
Sąjungos vientisos Šiaurės-Vakarų energetikos sistemos poreikiams patenkinti“. Tačiau kiti įžvelgė siekį „prirakinti“
buvusias sovietines respublikas, kad jos negalėtų ištrūkti iš

komunistinio lagerio. Treti sakė, kad jos gaminama elektros
energija buvo reikalinga galingam priešlėktuvinės gynybos
lazeriniam ginklui Latvijos teritorijoje. Palikime tuos klausimus aiškintis istorikams ir kalbėkime faktais.
Ignalinos AE buvo pradėta statyti 1974 m. Iš keturių numatytų įrengti reaktorių pirmasis ėmė veikti 1983 m., o
antrasis – 1987 m. Ignalinos AE planinis tarnavimo laikas
buvo skaičiuojamas 30-čiai ir daugiau metų. Tačiau pirmasis
reaktorius tedirbo 11 metų ir buvo išjungtas 2004 m. pabaigoje. Antrasis reaktorius veikė 12 metų ir buvo sustabdytas 2009 m. pabaigoje. Pavojinga, bet jau nebegaminanti elektros energijos jėgainė 30 metų bus uždarinėjama, o
panaudotą branduolinį kurą ir kitas radioaktyvias atliekas
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reikės saugoti tūkstančius metų. Jau dabar Lietuva susidūrė su nepakeliama AE uždarymo našta – ko gero neturime
net sąžiningų valdininkų, kurie tinkamai prižiūrėtų ES skiriamus uždarymui pinigus.
Pirmuoju kovotoju prieš šį slibiną, kuriam pavyko sustabdyti
trečiojo Ignalinos AE bloko statybą 1988 m. galime vadinti
Lietuvos Nepriklausomybės Sąjūdį. Grupelė drąsuolių nepabūgo galingos SSRS partokratinės mašinos ir pareikalavo
nutraukti šio pavojingo objekto įrengimo darbus.
Kitas slibino galvas Lietuva nusprendė nukirsti pati, kadangi to pareikalavo Europos Sąjunga. Troškimas patekti
į padoresnę užstalę nustelbė besipriešinančiųjų atominės
elektrinės uždarymui balsus. Tačiau bemat gimė ir naujos
idėjos - noras turėti „geresnį slibiną“ – statyti saugesnę (?)
atominę elektrinę.

Pasakoms palanki ir politinė aplinka
Sovietų Sąjungą valdė vienintelė Komunistų partija, viešai
postringavusi apie „partinę diktatūrą“ – partijos diktatą. Ši
doktrina iš esmės ir sugriovė komunistinį SSSR monstrą,
veikusį ne pagal demokratijos ir savireguliacijos mechanizmus, bet pagal partijos vadų valią. Šiurpinęs pasaulį ir
naikinęs tautas komunizmas Lietuvoje buvo pasmerktas,
o komunistų partija – uždrausta. Lietuvoje buvo atkurta
nepriklausomybė, priimta demokratinė Konstitucija.
Tačiau ieškodami savo vietos atkurtoje valstybėje jos piliečiai paliko be priežiūros valdžios institucijas. Tuo metu
užsidarę Seime ne itin pajėgūs verstis rinkos ekonomikoje, bet apsukrūs Seimo nariai greta bendrų šalies reikalų
nepamiršo spręsti ir savo asmeninius klausimus. Siekdami
nuolat patekti į Seimą jie sukūrė tokius naujadarus, kaip
„partijų koalicija“, „partijų valdžia“, „partinė dauguma“,
„partiniai sąrašai“ ir kt., kurių Konstitucijoje ir su žiburiu
nerasi. Partijoms pavyko prisitaikyti valstybę savo poreikiams. Ir toliau Seimo nariai patys sau nusistato atlyginimus, partijų finansavimo bei Seimo rinkimų tvarką. Nei
Prezidentai, nei Konstitucinis teismas nepastebėjo, kad
partiniai Seimo nariai grubiai pažeidžia Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimą nusišalinti nuo svarstymo ir balsavimo, kai nagrinėjami juos asmeniškai liečiantys klausimai.
Pabudę vieną rytą aiktelėjome – gyvename nebe Sąjūdžio
atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje, bet restauruotos
partokratijos rėžime. Demokratinėje valstybėje valdžia
yra grindžiama piliečių pasitikėjimu savo išrinktais atstovais. Tikrovėje politinėmis partijomis, Seimu, Vyriausybe,
jo vadovu pasitiki mažiau nei 5 proc. rinkėjų. O valdžios
yra tiek, kiek ja pasitikima. Tai reiškia, kad gyventojai jau
atleido savo išrinktą valdžią iš pareigų. Bet pastaroji apsimeta vis dar dirbanti lyg niekur nieko.

Partokratijai reikia slibino
Naują slibino galvą ėmėsi auginti Gedimino Kirkilo partokratinė vyriausybė dar 2006 m. Tikrai gabūs Vilniaus
prekybos verslininkai sugalvojo „Leo LT“ projektą. Nors

Europos Parlamentui, Europos Tarybai, Europos Komisijai
Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei
Rytų Europos valstybių Prezidentams, Parlamentams ir Vyriausybėms
Rusijos ekologiniam judėjimui „Ekozaschita“

RAGAINĖS DEKLARACIJA
Mes, Lietuvos Nemuno bei Baltijos pajūrio krašto gyventojai, susirinkę 2009 m.
rugsėjo 26 d. ant Rambyno kalno,
Susirūpinę neatsakingais politikų ketinimais užstatyti unikalias istorines
ir gamtines vietoves pražūtingomis atominėmis elektrinėmis, kurių avarijos
gali atnešti nepataisomą žalą unikaliam Nemuno ir Baltijos pajūrio kraštui
bei jo gyventojams,
Apgailestaudami, kad Europos Sąjungos darnaus vystymosi politika neapsaugo naujų ES šalių narių nuo korumpuotų monopolijų brukamų pragaištingų
branduolinių technologijų,
Pasipiktinę, kad vietos oligarchinės grupuotės savo finansiniais interesais,
nesiskaitydamos su priemonėmis siekia pastatyti Lietuvoje, Rusijoje (Kaliningrado sritis), Baltarusijoje ir Lenkijoje atomines elektrines,
Stebėdami, kaip parsidavėliai partiniai karjeristai vietoje vienos Ignalinos
atominės elektrinės keliamų pavojų išprovokavo ketinimus sukurti Branduolinį Baltijos „Černobylio“ katilą,
Pritardami Rusijos Kaliningrado srities gyventojų pasipriešinimui atominės
elektrinės Ragainėje (Neman) statybai,
Europos, Lietuvos bei Kaliningrado srities gyventojų dabarties ir ateities kartų interesais
REIKALAUJAME:

1. Pasmerkti nepasiteisinusių branduolinės energetikos technologijų naudojimą ir uždrausti šią nesaugią energetikos rūšį visiems laikams.
2. Pareikalauti iš Europos Parlamento, Europos Tarybos ir Europos Komisijos
sustabdyti nepasiteisinusių ir pavojingų aplinkai bei žmonėms naujų atominių elektrinių projektavimą bei statybą Europoje, o veikiančias išmontuoti
iki 2020 metų.
3. Prašyti, kad branduolinių elektrinių įrangą gaminančios ES šalys Prancūzija, Vokietija, Jungtinės Karalystė ir kt. nepiktnaudžiautų naujų ES šalių
pasitikėjimu ir neprimetinėtų joms pasenusių ir neatsakingų branduolinės
energetikos technologijų, neprisiimdamos dėl jų galimų padarinių turtinės
ir moralinės atsakomybės.
4. Paraginti Lietuvos Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę, siekiant apsaugoti dabarties ir ateities kartas nuo pragaištingo Černobylio katastrofos likimo, paskelbti
Lietuvą nebranduoline zona ir pareikalauti, kad Rytų ir Visoje Europoje nebūtų
statomos atominės elektrinės.
5. Pasiūlyti ES, Lietuvos ir Rusijos Vyriausybėms išsaugotas lėšas, inžinerinį
ir verslo potencialą nukreipti tik darnaus vystymosi keliu. Reali atsakomybė
prieš dabarties ir ateities kartas - platesnis atsinaujinančių energijos išteklių
(saulės, vėjo, vandens ir kt.) panaudojimas.
Deklaracija priimta Jungtinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus surengtame mitinge.
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šis projektas buvo „baltais siūlais“ siūta afera, partokratai
greitai suprato, kad labai brangus naujos atominės elektrinės projektas – tai idealus būdas pripildyti nuolat skylėtą partijų iždą, susodinti į valdiškus postus savo partinę
nomenklatūrą ir užsitikrinti ilgą ir laimingą partokratinį
viešpatavimą. Dideli pinigai juk geriau šildo, nei branduolinis reaktorius. Ruošimasis naujos atominės elektrinės statymui jau pareikalavo daug lėšų, kurioms surinkti
buvo vienas kelias – sutelkti valstybės rankose visą elektros energetikos sistemą.
G. Kirkilo vyriausybei taip pat priklauso ir Baltijos šalių
apsupties žiedo išprovokavimo nuopelnas. Rytų kaimynas
nusprendė įkalti geopolitinį pleištą į energetikos strategijos
požiūriu nevieningą Europos Sąjungą. Vietoje benusibaigiančio Ignalinos AE slibino ėmė dygti dvi dar pavojingesnės Kaliningrado ir Astravos branduolinių slibinų galvos.
Pagal įprastą logiką Lietuva turėjo kreiptis į ES ir prašyti
užtarimo, kad pasienyje nebūtų statomi pavojingi įrenginiai.
Tačiau to padaryti neleido didelis noras statyti nuosavą Visagino atominę elektrinę. Žinant, kad Europos Sąjunga vis
dar neturi vieningo požiūrio dėl branduolinės energetikos
ateities, rusai tik trina rankas – juk ne taip svarbu, kiek bus
atominių, jos visos veikiausiai dirbs Rusijos šiaurės vakarų energetiniame tinkle. Būtent todėl visos vyriausybės
privalėtų labai stengtis, kad nė viena iš šių trijų elektrinių
nebūtų pastatyta. Kitaip, jie tikrai nesulauks gerų žodžių
iš dabarties ir ateities kartų.
Kaip atsakas į partokratijos kvailybes gimė Jungtinis demokratinis judėjimas su šviesios atminties Kęstučiu Čilinsku priešakyje. Jis tapo žmogumi, pasikėsinusiu į slibiną – „Leo LT“ pavidale. Susirinkę ant Rambyno kalno
pamario ir Nemuno krašto gyventojai dar 2009 m. paskelbė „Ragainės deklaraciją“, kurioje aiškiai nurodė kelius, kaip „pasakėlę apie branduolinį drakoną“ padėti ant
istorijos lentynos.
Tačiau partokratija girdi tik save ir savo oligarchus. Kęstučio Čilinsko darbais suskubo pasinaudoti Andriaus Kubiliaus partija. Siekdami garantuotai sau pasistatyti Visagino atominę elektrinę, jie įkūrė specialų įrankį – Energeti-

kos ministeriją. Aišku, koją A. Kubiliui pakišo Fukušimos
branduolinė katastrofa, po kurios reikėjo žūtbūt reabilituoti
atominę energetiką. Juk partokratija neturi kito kelio išlikimui. Prasidėjo išsisukinėjimai, rangymasis ir atviras melas apie neva labai reikalingą Lietuvai projektą. Juo labiau,
buvo sukurpta „energetinės nepriklausomybės“ demagogija, pradėta gąsdinti rusais. Pasisakančius prieš atominę
elektrinę jau ėmė vadinti tautos priešais.
Daug popierių prigamino ir dar daugiau ES ir mokesčių
mokėtojų pinigų iššvaistė partokratai, kol buvo parengtas
visiškai nevykęs Visagino atominės elektrinės projektas ir
įvairios sutartys. Sukruto ir piliečiai. Gimė net trys referendumų dėl atominės energetikos iniciatyvos. Pirmosios
dvi eilinį kartą leido įsitikinti parašų surinkimo referendumams negalimumu. Vis tik atsirado Seime grupė žmonių, kurių inicityvos užteko, kad mūsų parlamentas, kaip
ir dera demokratinei valstybei, paskelbtų referendumą dėl
Visagino AE statybos būtinumo.
Kol kas naujai Lietuvos valdžios siekiantys dar nesugebėjo
apibendrinti prastos partijų patirties statant „branduolines
pilis“, nors, neseniai vienoje televizijos laidoje valdančiuosius
atstovaujantis Algis Čaplikas paatviravo socialdemokratų
lyderiui Algirdui Butkevičiui: „Kodėl Jūs stabdote Visagino AE projektą? Juk atėję į valdžią Jūs darysite tą patį, ką
ir mes.“ Ar taip elgsis dabar gyventojų apklausų rezultatų
pamaloninta partija – parodys netolima ateitis, o Viktoras
Uspaskich ir Rolandas Paksas dabar tiesiog nenori prarasti
piliečių balsų per Seimo rinkimus, todėl greičiausiai pasipasakos apie savo slibinus po rinkimų.
Nėra nė mažiausios abejonės, kad žmonių noras saugiai
ir sveikai gyventi nuolat didės. Todėl anksčiau ar vėliau
pavojingi Kaliningrado ir Astravos branduolinių elektrinių projektai bus sustabdyti. Kadangi problema peraugo valstybės sienas, belieka laukti ne tik vietinių, bet ir
tarptautinio lygio asmenybių, kurie pasitelktų į pagalbą
Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos institucijas, pažangių valstybių piliečius, darnaus vystymosi puoselėtojus.
O jei visa tauta pradėtų kovoti prieš „slibinus“ – pergalė
būtų garantuota.

Užs.
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Kuriuo keliu eiti?
Vidmantas Žiemelis
Seimo narys, Krikščionių partijos frakcijos seniūnas,
Kovo 11 akto signataras

Manau, kad dauguma Lietuvos gyventojų pritartų atominės
elektrinės statybai, jeigu pastačius atominę elektrinę Lietuva tikrai įgytų energetinę nepriklausomybę. Jeigu atominės
elektrinės statyba būtų mūsų valstybei ekonomiškai naudingas projektas ir jeigu pastatytas reaktorius ir radioaktyvios
atliekos nekeltų grėsmės žmonių gyvybei, gamtai.
Tačiau naujosios atominės elektrinės statybos iniciatoriai per
visą šio projekto stūmimo laikotarpį taip ir nesiteikė atvirai ir
argumentuotai paaiškinti, kaip jie pasieks tokių rezultatų ir
kokios realios perspektyvos laukia mūsų valstybės ir kiekvieno
žmogaus, prisiėmus tokią didelę finansinę ir ekologinę naštą.
Vietoje atsakymų iš Vyriausybės atstovų girdime tik kaltinimus oponentams nepatriotiškumu, tačiau atrodo, kas valdžiai
geriausiai visa tai spręsti slapta su neįvardinamais patarėjais
ar dosniai apmokamais užsienio konsultantais.
Dabar valdantieji ėmėsi žmonių pasirinkimo motyvacijos menkinimo strategijos – jie tvirtina, kad referendumas
skelbiamas per vėlai, viskas jau seniai aišku ir nuspręsta
anksčiau, todėl referendumas pavėluotas ir jam organizuoti Vyriausiosios rinkimų komisjos paprašyti 2 mln. litų, tai
yra po litą rinkėjui, jų manymu yra labai brangu. Tuo pačiu
skelbiama, kad referendumas skelbiamas per anksti, nes
dar nežinomi partneriai, finansavimas ir tuo pačiu tvirtinama, kad viskas paaiškės, kai už daugiau kaip 900 mln. litų
(projektavimas plius darbai) bus nutiestas kelias sunkiems
kroviniams gabenti nuo pajūrio iki Visagino. O tada ir spręsime, ar verta statyti Visagino AE.
Matant tokį dabartinės valdžios požiūrį į tiesioginį žmonių
valios išreiškimą referendume, didžiausią nerimą kelia tai,
kad jei valdžiai pasiseks sužlugdyti referendumą, tai reikš ne
tai, kad žmonės nusimano blogiau atominėje energetikoje,
nei daugelis jų rinktų valdžios atstovų, o tai, kad bus atrištos
rankos siaurinti demokratijos ir viešumo ribas mūsų valstybėje. Bus pateisintas ne tik Lietuvos įstatymais nekontroliuojamas milijardinių lėšų eikvojimas prisidengiant atominėmis
Hitachi paslaptimis, bet ir įslaptinti bei viešai nekontroliuojami tokia veikla užsiimantys asmenys.
Lietuvos piliečiams bus palikta galimybė atsidurti prieš įvykusį faktą bei srėbti šio projekto pasekmes:
Pirma – reikės spręsti, kaip surinkti pinigus valstybės skolai
grąžinti ir visi kiti energetiniai projektai, kurie siūlys gyventojams pigesnę elektrą ir mažins Visagino AE pelningumą bus
kenksmingi Lietuvos valstybės biudžetui. Jei Visagino AE
negaus pajamų, ji neturės iš ko mokėti palūkanų ir grąžinti
skolą, ir tai už ją turės daryti visi mokesčių mokėtojai – ir
tie kurie sutiko, kad ši AE būtų statoma ir tie, kurie nesutiko.
Beje, už paskolą teks mokėti nepriklausomai nuo to, ar ta AE

iš viso kada nors pradės pardavinėti savo elektrą. Taigi valstybė ne tik neturės finansinių galimybių paremti alternatyvius energetinius projektus, bet bus priversta imtis priemonių, kad neatsirastų konkurentų naujajai AE.
Antra – reikės garantuoti naujosios AE funkcionavimą ir
energetinės sistemos saugumą. Ir tai bus svarbiausia AE su
vienu galingu reaktoriumi „paslauga“ išsaugant sovietinę
energetinę sistemą ir išlaikant Lietuvą Rusijos įtakoje. Tokios
galios AE galės gyvuoti tik įjungta į BRELL energetinę sistemą ir nepanašu, kad artimoje ateityje jai realių alternatyvų
nusimato. Pažadai, kad gal kažkada Lietuva per Lenkiją nuties pakankamai elektros linijų tokiam rezervui užtikrinti yra
tiesiog Lietuvos pageidavimų „papiešimai“ ant žemėlapio. O
kol šios Energetikos ministro fantazijos taps realybe, tikroji
realybė bus tokia, kad naujoji Visagino AE veiks kaip papildomas Kaliningrado arba Baltarusijos atominių elektrinių
blokas, pastatytas Lietuvos teritorijoje už Lietuvos žmonių
pinigus, užkasinėjantis radioaktyvias atliekas Lietuvos žemėje, bet „vieningai“ valdomas iš dispečerinio punkto Maskvoje pagal Energetikos ministro taip slepiamą ir tvarkingai
funkcionuojančią BRELL sutartį.
Trečia – pats Visagino AE reaktorius, taip pat ne svarbiausias
dalykas šioje energetinėje istorijoje. Svarbiausia – Lietuvos
elektros perdavimo tinklų tolimesnis atitikimas sovietiniams
„vieningos energetinės sistemos“ reikalavimams – galių, elektros kiekių pralaidumo ir jos perdavimo kryptys. Juk ką reiškia tokio galingo generatoriaus statyba Visagine? Tai reiškia,
kad jam ir jo rezervavimui turės būti pritaikyti visi Lietuvos
tinklai, turėsime rekonstruoti senas ir statyti naujas galingas
linijas – tinkančias būtent AE gaminamų elektros kiekių perdavimui į Europą, Skandinaviją ir, žinoma, Rusiją bei Baltarusiją. O kuo Rusiją galime džiuginti labiau nei tuo, kad už
Lietuvos žmonių pinigus būtų sukurtos ne tik visos techninės galimybės naujos Kaliningrado AE veikimui, bet ir „ant
lėkštutės“ pateiktos Skandinavijos ir Vakarų Europos rinkos
per Lietuvos kaip Europos Sąjungos šalies tiesiamus elektros
tiltus. Juk šiandien, kai Rusija jau tapo Pasaulinės Prekybos
Organizacijos nare, mes negalėsime neleisti jai pardavinėti elektros per mūsų tinklus, o užsienio pirkėjų negalėsime
priversti biržoje pirkti elektrą iš lietuviškos AE, jei jiems rusai pasiūlys pigiau. Rusijai pakaktų porą metų dempinguoti
elektros kainas, kad mūsų būsima Visagino AE, pastatyta už
kreditus, prastovų dienomis suktų ne elektros, o palūkanų
skaitliuką, pumpuodama pinigus iš Lietuvos biudžeto. Tikėtina, kad esant tokiai situacijai, Visagino AE gali atsidurti ties
bankroto slenksčiu, o turint omeny, kad imant paskolas jos
statybai numatoma užstatyti praktiškai visą Lietuvos energetinę sistemą, tai su Visagino AE bankrotu iš Lietuvos kreditoriams gali pusvelčiui iškeliauti ir visas energetinis ūkis, o
„tušti“ elektros perdavimo laidai, taptų Gazpromo dujotiekio
Lietuvoje analogu.
Šiandien dar norėtųsi tikėti, kad Lietuvos piliečiai turi valios
patys spręsti savo valstybės ateitį. Manau, kad tiek naujos atominės elektrinės statybų priešininkai, tiek ir šalininkai turi
savų argumentų, kuriuos šiandien ir turėtume atvirai ir viešai
aptarti. Manau, kad turime ir pakankamai alternatyvų, kaip
žymiai pigesniais projektais galėtume užtikrinti savo krašto
maksimaliai galimą energetinę nepriklausomybę.
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Smilgų derlius
Končio Šatūno nuotr.

Bronius A. Rasimas

Sprendimų branduolinės energetikos naudai fonas jau kurį
laiką yra nepalankus. Vėl įjungus kelis branduolinius reak
torius Japonijoje praėjo tūkstantiniai protesto mitingai,
o santūrūs suomiai neseniai kukliai pareiškė, kad naujas
trečiasis Olkiliuoto reaktorius galbūt bus paleistas tik po
2014 m., tai yra jo paleidimas vėluos daugiau kaip 5 metus! AREVA-SIEMENS konsorciumas, pateikęs savo gamybos reaktorių, prašo suomių kantrumo, pabrėždamas,
kad jų reaktorius bus ypač saugus, turės net 6 atsarginio
aušinimo sistemas. Šiek tiek prakutę ekonomistai patys
gali apskaičiuoti kiek, esant tokiam vėlavimui, pabrangsta
ši Suomijos amžiaus statyba. Žinoma, reiktų patikslinti,
kad šį reaktorių užsakė ne Suomijos vyriausybė, o privačių įmonių konsorciumas.
Paskutinės naujienos iš Jungtinės Karalystės taip pat įdomios – susitarta, kad Airija, turinti vėjo elektros perteklių, net 40-ties jūros vėjo elektrinių parkų elektros energiją per 3 GW pralaidumo kabelį perduos į Jungtinės Karalystės tinklus, o ši tokiu būdu gaus papildomai 10 TWh
elektros energijos (o tai beveik metinis Lietuvos elektros
energijos sunaudojimas). Negana to, baigiama studija jūriniu kabeliu importuoti pigią Islandijos elektrą, kuri gaminama panaudojant hidroelektrines arba neišsemiamą šios
salos geoterminę energiją. Nors šiaurinė Škotija nutolusi
nuo Islandijos 1170 km, techniškai ir ekonomiškai visa tai
įmanoma, projekto kaina yra trečdaliu mažesnė už panašios galios branduolinės jėgainės įrengimą (apie 2,3 mlrd.
eurų), o eksploatacija visai paprasta. Elektros energijos kaina, įvertinus net ir didelius nuostolius tokioje ilgoje trasoje
yra pakankamai patraukli palyginti su branduolinės jėgainės gaminama elektra. Čia nesusidaro ir jokios branduolinio kuro atliekos. Beje, žmonijai pradėjus rūpintis Žemės
„sveikata“, vis dažniau keliama nuostata, kad branduolinio
kuro atliekų saugojimo problemų perkėlimas būsimoms
kartoms yra tiesiog amoralus.
O paskutinėse naujienose iš Japonijos skelbiama, kad Fukušimos branduolinės elektrinės avarija vis tik įvyko dėl
žmogaus klaidų ir tai galutinai patvirtina taisyklę, kad visos branduolinių elektrinių avarijos vyko dėl žmogiško faktoriaus veiksmų, nors technika veikė savo galimybių ribose. Absurdas yra tai, kad siekiant didžiosios branduolinės
energetikos efektyvumo, kuriamos grandiozinės apsaugos
sistemos (gal čia ir Olkiliuoto reaktoriaus įrengimo vėlavi-

mo priežastis), o visa tai veda prie tų sistemų nestabilumo
ir priklausomybės nuo žmogiškojo faktoriaus. Jeigu avarija
įvyktų būsimoje Visagino AE, Lietuva akivaizdžiai prarastų savo paskutinę istorinę teritoriją ir ko gero tautai reiktų ieškoti naujų teritorijų – gal Sibire, o gal Madagaskare.
Černobylio avarijos likvidavime dalyvavo virš 800 tūkst.
kariškių, nekalbant apie sutelktus milžiniškus materialinius resursus. Ar Lietuva bus pajėgi susitvarkyti su tokiais
iššūkiais – akivaizdu, kad ne.
Aiškėja, kad laikyti Visagino AE projektą komerciniu yra
nerealu – kas beskaičiuotų būsimos Visagino AE elektros
kainą, ji gaunasi apie 30 ct/kWh, tuo tarpu Skandinavijos elektros rinkoje, į kurią ir mes orientuojamės, laikosi
12-18 ct/kWh kaina. Vidutinė elektros kaina biržoje Lietuvoje 2011 m. buvo 15,62 ct/kWh. Taigi, be valdžios dotacijų, kurias kaip visada apmoka mokesčių mokėtojas, neapsieisime. Taip pat painiojami keli dalykai – skelbiama,
kad būsimos branduolinės jėgainės kaina bus ypač pigi, net
referendume siūloma pateikti tokį klausimą: „Ar norite pigios elektros?“. Be to dažnai kalbama, kad dabar dar sunku
apskaičiuoti būsimos VAE elektros kainą, nes nežinomas nei
kapitalo, nei palūkanų dydis. Papraščiausiai siūloma tikėti
(kaip kažkada buvo siūloma tikėti, kad gyvensime komunizme). Tačiau realybė galėtų būti tokia – po 12 metų Visagino AE statybos (remiantis kad ir Suomijos pavyzdžiu)
ir 18 metų kapitalo atsipirkimo, tai yra 2042 m., susiklosčius palankioms aplinkybėms (pavyzdžiui, jei nebus jokio
ryškaus progreso vystant alternatyviąją energetiką) mes
turėsime pigią branduolinę elektrą ir galbūt dar šiuolaikinė 30-mečių karta tą pajus. Tačiau patys kūrybiškiausi tos
kartos metai jau bus praėję naudojant ne tik brangiausią
mūsų regione elektrą, bet ir brangiausią regione šilumą,
kurą automobiliams ar vandenį.
Daug kas nustemba, kai sužino, kad dabar energetikos ūkio
vystymui kiekvienas iš mūsų papildomai mokame 7,04 ct
už kiekvieną sunaudotą kilovatvalandę – tai jau įtraukta į
elektros energijos kainą. Šie centai tai visuomenės interesus atitinkančių paslaugų išlaidų dengimas, sutrumpintai
vadinamas VIAP. Daugelyje šalių tai taip pat daroma, tačiau šis mokestis dažniausiai laikomas akcizu bei biudžeto
pajamomis ir, kaip taisyklė, panaudojamas tik tikslams, patvirtintiems metiniuose valstybių biudžetuose, tai yra absoliučiai skaidriai. Pas mus šio VIAP mokesčio per metus
surenkama apie 700 mln. litų ir visa tai prižiūri bei paskirsto Energetikos ministerija. Pagal elektros biržos „BaltPool“
duomenis 1,12 ct/kWh, arba 15,9 proc. viso surinkto VIAP,
skiriama atsinaujinančiai energetikai remti, 0,86 ct/kWh
(12 proc.) strateginiams objektams, o likusi surinkto VIAP
dalis skiriama Lietuvos elektrinei ir termofikacinėms elek-
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trinėms ekonominio stabilumo parametrų palaikymui (visi
tie objektai naudoja gamtines dujas). Strateginiams objektams pagal šį paskirstymą lieka apie 84 mln. litų, matomai iš
šios sumos nemažai yra skiriama popieriui, ant kurio braižomi Visagino AE planai. Iš visa to, kas pateikta, matosi,
kad iš esmės didžioji VIAP lėšų dalis, nors ir netiesiogiai,
bet atitenka dujų tiekėjui, todėl biokuro naudojimo propaguotojai ir pyksta, kad vietoj to, kad būtų remiama vietinių
energetinių resursų plėtra ir jų naudojimas, mes visi, VIAP
mokesčio mokėtojai, remiame GASPROM.
Kalbant su Latvijos ar Estijos energetikos specialistais, jie
iš esmės remia Visagino AE projektą – tereikia jų šalims
įnešti sutartą sumą į VAE projektą ir be jokių rūpesčių, ar
gyventojų įtikinėjimo, gauni sutartą elektros energijos kiekį.
Tačiau diskusijose pasiūlius dalintis ne tik elektros energijos kiekiais, bet ir projekto rizika (ypač avarijų likvidavimo
problemomis ar panaudoto kuro saugojimu), pasigirsta ir
abejonių dėl dalyvavimo Visagino AE projekte. Kaimyninių šalių abejonės dar padidėjo priėmus Seime Visagino
AE koncesijos įstatymą, kuriame yra leista strateginiam
investuotojui branduolinės jėgainės teritorijoje turėti zoną,
kurioje nebus Lietuvos Respublikos jurisdikcijos. Suprask,
investavai pinigus, o kur ir kaip jie ten sukasi patikrinti bus
galima tik per Londono arbitražą. Tikra „juodoji skylė“...
Bendra Lietuvos elektrinėse instaliuota galia, pastačius
naują kombinuoto ciklo 455 MW energetinį bloką Elektrėnuose, yra 4476 MW, tai yra daugiau nei pakankama.
Taip pat turime neblogai sutvarkytus elektros energijos
tinklus, leidžiančius taikyti decentralizuotą energijos tiekimą, taip užtikrinant ir energetinį saugumą. Tačiau problema yra ta, kad nemaža dalis elektrinių kaip pagrindinį
kurą naudoja gamtines dujas. Taigi ši turima instaliuota
galia būtų pilnavertė turint dujų tiekimo alternatyvą – suskystintų dujų terminalą. Nors yra bandymų supriešinti
šio terminalo statybą su biokuro naudojimo plėtra – neva
mažėjančios ar stabilesnės dujų kainos neskatins naudoti biokuro, vien Būtingės naftos terminalo pavyzdys rodo,
kad einame teisingu keliu. O įrengus energetines jungtis su
Švedija ir Lenkija, modernizavus Kruonio HAE iki pradės
veikti jungtis su Švedija bei įrengus kitas modernias ener-

gijos kaupimo technologijas, kartu su įrengtomis Latvijos
ir Estijos elektros energijos alternatyvinėmis jėgainėmis,
galime drąsiai prašytis sinchronizavimo su kontinentinės
Europos energetiniais tinklais.
Tvirtinama, kad statant Visagino AE, atsiras apie 6 tūkst.
darbo vietų. Tai yra tiesa, bet ar tai bus darbo vietos tik
Lietuvos piliečiams? Priminsiu neseniai per vieną Lietuvos
komercinę televiziją parodytą interviu su HITACHI atstovu. Paklaustas, kaip bus organizuojami darbai, pasakė, kad
objekte dirbs per 2 tūkst. iš Japonijos atsiųstų specialistų, o
pagrindiniai mazgai, agregatai bus surinkinėjami Japonijos
gamyklose, taigi pagrindinė problema bus jų transportavimas. Seimo priimtuose dokumentuose Lietuva įsipareigojo
įrengti specialius kelius, sustiprintus tiltus ir kita, kas leistų į Visagino AE gabenti ypač sunkius ir didelių gabaritų
krovinius. Deja, ši suma (artima 1 mlrd. litų) yra net neįtraukta į Visagino AE statybų sąmatą. Specialių, bet laikinų privažiavimų įrengimas iš tiesų sukurs nemažai laikinų
darbo vietų, tačiau išlaidos, nesukuriančios apčiuopiamos
pridėtinės vertės, negali duoti teigiamų poslinkių krašto
ekonomikai. Tikėti, kad vietiniai statybininkai ar energetikai laimės konkursus Visagino AE irgi darosi sunku,
matant koks kiekis tarptautinių stiprių firmų tuo domisi.
Nors mūsų žemdirbiai giriasi, kad šiais metais bus geras
grūdų derlius, važiuojant per mūsų mielą kraštą matosi, kad, kaip ir visada, mes vis tik užauginame didžiausią
smilgų derlių – tiek daug dirvonų laukia nesulaukia žemdirbio rankos. Galime tvirtinti, kad rezervų maisto produktų gamybos plėtrai ir energetiniams augalams turime
į valias! Taigi, turime viską ko reikia – puikų kraštovaizdį,
derlingą žemę, miškus, ežerus, upelius, o taip pat gerai išvystytą elektros energetikos sistemą su pakankamomis galiomis ir... „apsvaigusius“ branduolinėmis svajonėmis politikus, su 17 mlrd. litų Visagino AE projektu. Perspektyvoje
matyti prasiskolinusią, o gal net savo teritoriją praradusią
tautą būtų pats baisiausias košmaras. Be to, tik atsisakius
ar bent nukėlus šio kontraversiško Visagino AE projekto
vykdymą vėlesniam laikui, atsiranda reali ir ko gero net ES
palaikoma pozicija dėl branduolinių elektrinių šalia Lietuvos statybų stabdymo.

ENGLISH SUMMARY

Bent Grass Harvest
Environment for making solutions, which are favourable to energy, is
negative for a certain period. Having restored activity of few nuclear
reactors, Japan saw protestations that crowded thousands of people,
and reserved-natured Finish people recently made a silent announcement that the new (third) Olkiluoto reactor will be possible launched
only after 2014, i.e. 5 years later than expected!

Statement that new, huge security systems are developed in order to
ensure efficiency of the grand nuclear power (maybe this is the reason
of postponing the launch of Olkiluoto reactor) is nonsense. However,
all this leads to instability of all such systems and dependency upon
human factor. If the accident happens in the future Visaginas NPP,
Lithuania would obviously lose its last historical territory and perhaps the nation would need to search for the new one – maybe in
Siberia or Madagascar. Lithuania owns a sufficient lot of unused land,
therefore one may state that we have great perspective for growing
food products and preparation of biofuel. However, we have to admit that these areas today offer bent grass harvest and nothing more.

Breaking news from Japan report that accident at the Fukushima
nuclear power plant was a result of human mistake. Once again this
proves that all accidents at nuclear plants happened due to actions
of people, while all equipment operated within the technical limits.

Having established connections with Sweden and Poland, having built
a liquid gas terminal, having increased the use of biofuel Lithuania
would enjoy significantly cheaper alternatives of gaining independence in energy sphere (compared to nuclear energy).

Bronius A. Rasimas
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Pramonės
konkurencingumą
didinkime mažindami
prastovas
Vytenis Galkis
UAB „SKF Lietuva“ direktorius

Europos Komisija paskelbė naujausią ataskaitą apie 27 ES
valstybių narių pramonės konkurencingumą. Šioje ataskaitoje Lietuva, pagal pramonės produktyvumą, tenkantį vienam dirbančiajam, ir pagal pramonės inovatyvumą
atsidūrė ketvirtoje vietoje nuo galo, greta tokių šalių kaip
Rumunija, Latvija ir Bulgarija.
Pramonės konkurencingumą, be abejo, lemia daugybė veiksnių, tačiau vienas svarbesnių yra efektyvus įmonių sąnaudų
valdymas ir galimybės tas sąnaudas mažinti.
Remiantis Statistikos departamento duomenimis, po Lietuvos prisijungimo prie Europos Sąjungos, mūsų pramonės įmonių sąnaudos gerokai išaugo, o eksporto konkurencingumas mažėjo. Todėl mūsų konkurencingumą būtina didinti visomis įmanomomis priemonėmis, taip pat
ir optimizuojant pramonės įrengimų valdymą, tobulinant
įrengimų priežiūros procedūras, mažinant prastovas ir
eksploatacines išlaidas. Visa tai galima padaryti pasitelkus
įrengimų efektyvumo optimizavimo (angl. Asset Efficiency
Optimization) metodus.

Daugelis pramonės įmonių Lietuvoje vis dar mažai dėmesio skiria įrengimų eksploatacinėms išlaidoms ir prastovoms dėl neplanuotų sustojimų. O tai yra itin didelis įmonių efektyvumo ir ekonominių rodiklių gerinimo rezervas.
Inžinerinių sprendimų galimybės šiandien išties yra labai
plačios: nuo energetiškai efektyvių besisukančių mechanizmų ir modernių valdymo prietaisų iki pažangaus, sisteminio požiūrio į įrengimų eksploataciją bei priežiūrą.
Siekiant maksimalaus produktyvumo pramonės įmonėse
itin svarbu veiksmingai fiksuoti informaciją apie įrengimų
būklę, ją analizuoti ir gauti praktiškas bei naudingas žinias,
reikalingas gamybos procesų optimizavimui. Sisteminė
įrengimų būklės stebėsena ir tokios stebėsenos rezultatų
analizė leidžia priimti prevenciškai svarbius sprendimus,
numatyti ir pašalinti mechanizmų gedimo priežastis dar
prieš sustojant gamybos linijoms. Ilgametė patirtis rodo,
kad daugiau kaip trimis atvejais iš keturių įrengimų gedimai ir prastovos įvyksta dėl priežasčių, kurioms galime
užbėgti už akių. Besisukantys mechanizmai dažniau genda ne dėl to, kad yra susidėvėję ar pasenę, bet dėl to, kad
buvo netinkamai prižiūrimi ir atmestinai eksploatuojami.
Viena pirmųjų pramonės įrengimų efektyvaus darbo optimizavimo pionierių Lietuvoje yra popieriaus pramonės
įmonė AB „Grigiškės“, kuri jau vykdo aktyvios techninės
įrengimų priežiūros programą. Ši programa leis efektyviau
planuoti ir vykdyti įrengimų remontą, mažinti prastovas ir
įrengimų eksploatacijos sąnaudas, didinti turimų gamybos
pajėgumų patikimumą. Tokiu būdu įmonės vadovai tikisi
savo gamybą padidinti net 10 proc.
Taigi, priemonių, kaip didinti Lietuvos pramonės konkurencingumą yra, tik reikia jomis naudotis ir aktyviau gamyboje taikyti pasaulinę inžinerinės priežiūros patirtį.
Konkurencingumo ataskaita:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/702&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Magnetinės audros
ir elektros energetikos sistemos
Dr. Alvydas
Kazakevičius

Anatolijus
Drabatiukas

Pastaraisiais metais Saulės aktyvumas labai išaugo ir pasiekė vertes, didžiausias per pastaruosius 1000 metų. Nuo
Saulės sklindantis vadinamasis Saulės vėjas sukelia Žemėje magnetines (geomagnetines) audras. Žemės magnetinio
lauko kitimo indukuotos (MLI) srovės pažeidžia įvairius
elektros energetikos sistemų objektus, ypač generatorius
ir transformatorius, kitas technologines ir infrastruktūros
sistemas. 2012 m. pabaigoje ir 2013 m. prognozuojama
nauja intensyvi magnetinė audra, kurios pradžią mokslininkai siekia numatyti, kad būtų galima išvengti techninių
sistemų avarijų ir sunkiai numatomų grėsmingų padarinių.

Žemės magnetosferoje, atmosferoje,
giluminiuose sluoksniuose vykstančių procesų
modeliai ir Žemės magnetinio lauko kitimo
indukuotų (MLI) srovių skaičiavimas
Magnetinių audrų galimą poveikį elektros tinklams įvairiapusiškai galima įvertinti pasitelkiant tyrimų rezulta-

(tęsinys, pradžia „Energijos erdvė“ 2012 Nr. 2)

tus, kurie buvo vykdomi siekiant įvertinti didelio aukščio
(daugiau kaip 30 km) branduolinių sprogimų įtaką elektros
energetikos sistemoms [1, 2]. Nuo 1962 m., kai JAV ir Sovietų Sąjunga vykdė didelės galios branduolinius sprogimus dideliame aukštyje, buvo žinoma, kad tokie sprogimai
nesukelia smūginės bangos ir skvarbiosios radiacijos, bet
generuoja galingą elektromagnetinį impulsą, tiksliau tariant, trijų galingų impulsų seką [1]. Vėliau buvo vykdomi
detalūs šios krypties tyrimai. Pasirodė, kad didelio aukščio
branduolinio sprogimo metu generuojamas pirmasis impulsas E1 yra 100 ns, antrasis E2 – 1 ms ir trečiasis E3 – 10 s
trukmės. Galingo branduolinio sprogimo atveju pirmojo
impulso E1 standartinis elektrinio lauko stipris siekia apie
50 kV/m, antrojo E2 – 100 V/km ir trečiojo E3 – 40 V/km.
Nustatyta, kad didelio aukščio branduolinio sprogimo generuojamo pirmojo impulso E1 poveikis yra analogiškas
elektrostatinės iškrovos metu generuojamam elektriniam
laukui. Antrojo impulso E2 poveikis yra panašus į žemę
trenkiančio žaibo generuojamo lauko poveikį, o trečiojo
impulso E3 – į magnetinės audros poveikį.
Greta JAV Kongreso branduolinio sprogimo generuojamo elektromagnetinio impulso poveikiui JAV teritorijai
įvertinti komisijos (angl. Commission to Assess the Threat to the United States from Electromagnetic pulse; EMP
Commision) Žemės magnetinių audrų prognozavimą, jų ir
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g alingų impulsų poveikį kompiuteriams, buitinei, medicininei, technologinei elektroninei aparatūrai. Nustatyta,
kad jau nedidelės ir vidutinės galios (2÷7 kV/m) elektriniai
laukai sukelia kompiuterių ir buitinės technikos veikimo
sutrikimus arba gedimus [2].

John Kappenman. Geomagnetic Storms and Their Impacts on the U.S. Power Grid. http://www.fas.org/irp/
eprint/geomag.pdf
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1 pav. Žemės magnetinio lauko virš Šiaurės Amerikos žemyno pokyčių intensyvumo
modelis pagal šiame žemyne veikiančių magnetinių observatorijų matavimo
duomenis, išmatuotus 1992-05-10 09 val. 10 min. 00 s universaliuoju laiku. Modelis
buvo sudarytas ,,Metatech Corporation“ (Kalifornija, JAV).

 idelės galios elektromagnetinių impulsų poveikį JAV elekd
tros energetikos sistemoms tiria ir analizuoja JAV Atstovų
rūmų darbo grupės, JAV energetikos departamentas, Šiaurės Amerikos elektros tiekimo patikimumo taryba (angl.
North A
 merican Electric Reliability Council; NERC), JAV
Federacinė avarinių situacijų vadybos agentūra (Federal
Emergency Management Agency; FEMA), JAV Federacinė
energijos reguliavimo komisija (Federal Energy Regulatory
Commission), Oak Ridgo nacionalinė laboratorija ( angl. Oak
Ridge National Laboratory), kompanija „Metatech Corporation“, kiti mokslo centrai ir privačios kompanijos. Tyrimus
JAV nacionaliniu mastu kuruoja ir finansuoja JAV energetikos departamentas ir valstybės saugumo departamentas.

Šaltinis: http://ewh.ieee.org/r1/schenectady/Events/2012-04-13/
GMD_presentation.pdf

XX a. devintajame dešimtmetyje JAV, kiek vėliau ir Rusijoje, naudojant didelio aukščio branduolinio sprogimo
imitatorius buvo vykdomi platūs tyrimai siekiant n
 ustatyti

2 pav. Žemės magnetinio lauko indukuotų elektros srovių kreivės forma:
GIC – Žemės magnetinio lauko indukuotos elektros srovės, A; Minutes – laikas, minutės.
Indukuotos srovės yra kvazinuolatinės, o jų periodas gali kisti nuo keleto dešimčių sekundžių iki kelių dešimčių
minučių. Grafikas sudarytas pagal 1972 m. indukuotų srovių matavimo duomenis.

Žemės magnetinio lauko kitimo poveikį elektros energetikos sistemoms galima įvertinti naudojant elektros grandinių
teorijos lygtis, bet tiktai tuo atveju, kai lauko bangos ilgis
yra daug kartų didesnis nei nagrinėjamų sistemų charakteringieji matmenys. Bendruoju atveju, magnetinių audrų
poveikiui antžeminiams laidiems objektams ir sistemoms
įvertinti pasitelkiamas nestacionariųjų procesų elektrodinamikos matematinis aparatas, dažniausiai - Maxwello
lygčių skaitmeninis integravimas. Naudojant bendrojo išilginio ir skersinio kvazistacionarumo sąlygas, uždavinys
gali būti transformuojamas į grandinių teorijos uždavinių
sprendimą [2]. Žemės magnetinio lauko kitimo indukuoto elektrinio lauko stiprio ir indukuotų elektros srovių
skaičiavimų metodika ir skaičiavimų pavyzdžiai pateikiami JAV multinacionalinės korporacijos General Electric
Company (GE) energetikos segmento specialistų 1993 m.
paruoštoje ataskaitoje [3]. Ataskaita buvo paruošta tiriant
vadinamąją Hidro Kvebeko elektros tinklo avariją, įvykusią
1989 m. kovo 13-14 d., jos susidarymo priežastis ir vyksmą
Niujorko elektros energetikos sistemoje.
Norint įvertinti galimą magnetinių audrų poveikį elektros
energetikos sistemoms yra sudaromi modeliai, atspindintys
Žemę supančioje magnetosferoje ir atmosferoje vykstančius procesus, jų trikdžius ir jų įtaką elektros linijoms. Kaip
buvo minėta, vienas svarbiausių procesų, kuriuos sukelia
magnetinė audra, yra jonosferoje susidarančios intensyvios
sūkurinės elektros srovės. Tokių elektros srovių, angliškai
vadinamų electrojet, tekančių į vakarus, sukeltų Žemės magnetinio lauko pokyčių, intensyvumo modelis, sudarytas
JAV kompanijoje Metatech Corporation pagal 1992-05-10
9 val. 10 min. 00 s universaliuoju (angl. G
 reenwitch) laiku
duomenis, parodytas 1 pav.
Magnetinių audrų metu Žemės elektrinio lauko pokyčiai yra lėtai kintantys – jų kitimo dažnis gali būti nuo
0,3 iki 0,000 01 Hz (2 pav.) [4]. Indukuotos srovės yra kvazinuolatinės, o jų periodas gali kisti nuo keleto dešimčių sekundžių iki kelių dešimčių minučių. Be to, veikiant tokiems
labai lėtai kintantiems procesams giluminių žemės sluoksnių elektrinių laidžių modeliai turi būti gana tikslūs. Lėtai
kintant elektriniam laukui, reikia įvertinti žemės sluoksnių
elektrinį laidį dideliame gylyje, didesniame kaip 300 km.
Norint įvertinti, kokios srovės bus indukuojamos elektros
energetikos sistemose, pirmiausia reikia įvertinti, kokius
elektrinius laukus Žemėje gali indukuoti magnetinio lauko pokyčiai. JAV kompanijoje Metatech Corporation, kurią 1984 m. įkūrė ir kuriai vadovauja elektromagnetinių
impulsų poveikio techninėms sistemoms tyrinėtojas dr.
Viljamas A. Radaskis, yra sudaryti skaitmeniniai modeliai
METATECH, kuriuose kaip argumentai įvedamos giluminių (didesniame kaip 300 km gylyje) žemės sluoksnių elektrinio laidžio vertės. Kompanijoje sukaupta patirtis leidžia
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Magnetinių audrų metu didžiausią pavojų kelia MLI srovės, tekančios transformatorių apvijomis. Tokios net ir palyginus nedidelės srovės tampa viršsroviais, kurie įsotina
transformatorių šerdis. Įsotinti transformatoriai, kaip žinoma, naudoja didesnę reaktyviąją srovę ir labiau įkaista.
Tokie transformatoriai kuria aukštesniąsias srovės harmonikas, kurių suma su pagrindine srovės dedamąja gali sukelti nenormalų sistemos režimą ir relinės apsaugos įtaisų suveikimą.
Kaip pavyzdį nagrinėkime elektros srovės, tekančios 500 kV
transformatoriaus antrinėje aukštesniosios įtampos apvijoje,
kreivės formos iškraipymą, kai MLI elektros srovė siekia 5,
25 ir 100 A vertes kiekvienai fazei (3 ir 4 pav.). Dėl transformatoriaus šerdies įsotinimo apvijoje tekanti srovė gali
išaugti nuo 1 iki 800 A. Įsotinto transformatoriaus apvijoje
tekančios aukštesniosios lyginės ir nelyginės harmonikos
sumuojasi su pagrindine apkrovos srovės dedamąja ir tokia iškraipytos formos srovė ima tekėti elektros sistemos
tinkluose. Kaip matyti iš 3 ir 4 pav., normaliomis sąlygomis 500 kV transformatoriaus apvija tekanti apkrovos srovė
yra 300 A. Dėl MLI srovių įsotinimo nagrinėjamu atveju
suminė srovė gali išaugti iki 550, 820, 1050 A. Nagrinėjamame modelyje nevertinamos galimos papildomos elektros srovės formos iškraipymo priežastys − kitų to paties
elektros tinklo transformatorių įsotinimas ir galimi srovių
rezonanso reiškiniai.

3 pav. Iškraipytos formos soties elektros srovė, tekanti 500 kV transformatoriaus
aukštesniosios įtampos apvijoje, kai MLI elektros srovė siekia 100 A kiekvienai fazei.

didelės, galinčios perkrauti transformatorių apvijas, statinius reaktyviosios galios kompensatorius (reaktorius),
galinčios sukelti netinkamą relinės apsaugos suveikimą;
  įsotinti transformatoriai vartoja didelę reaktyviąją galią,
todėl tokiu atveju elektros sistemoje gali kilti įtampos
reguliavimo sunkumų ir įtampos kritimas;
  transformatoriuose dėl šerdies įsotinimo ir apvijos
pažaidų nuo perkaitimo susidaro nemaži sklaidos magnetiniai srautai.

Žemės magnetinio lauko kitimo indukuotų (MLI)
srovių poveikis elektros energetikos sistemoms
Elektros energetikos sistemų jautrumą magnetinių audrų
įtakai didina tiek kai kurie palankūs tokiam poveikiui projektiniai sprendimai, tiek atskiri elektros sistemų operacinio
valdymo metodai. Tyrimai, kokiu laipsniu minėti veiksniai
didina elektros sistemų jautrumą magnetinių audrų poveikiui, vykdomi JAV, Kanados, Europos ir Azijos šalių elektros sistemų ir jų elementų projektuotojų, gamintojų, tačiau
iki šiol neužbaigti [5]. Minėti tyrimai daugiausia vykdomi kuriant imitacinius modelius, juos tikslinant ir taikant

John Kappenman. Geomagnetic Storms and Their Impacts on the
U.S. Power Grid. http://www.fas.org/irp/eprint/geomag.pdf

Stiprių, intensyvių jonosferoje sklindančių sūkurinių elektros srovių pokyčiai gali sukelti didelį magnetinio lauko indukcijos kitimą, siekiantį ir viršijantį 2 400 nT/min. Atlikti
skaičiavimai parodė, kad, tokioms pikinėms magnetinio lauko kitimo vertėms veikiant jautriausius giluminius žemės
sluoksnius (arba tokių sluoksnių elektrinio laidžio modelius), Žemės elektrinio lauko stipris gali siekti 15-20 V/km.
Intensyvus, greitai kintąs pokyčių impulsas magnetosferoje,
įvykęs 1991 m. kovo 29 d., indukavo JAV elektros tinkluose
neprognozuotai dideles elektros sroves ne tiktai aukštose,
bet ir vidutinėse platumose. Žemės magnetinio lauko kitimo indukuotos (MLI) elektros srovės ypač gali paveikti
aukščiausių įtampų elektros perdavimo linijas: tokios elektros linijos paprastai yra didelio ilgio, o jų elementų varža
gana maža. Esant toms pačioms Žemės elektrinio lauko
sąlygoms, aukštesnės įtampos elektros linijose bus indukuojamos didesnės elektros srovės.

John Kappenman. Geomagnetic Storms and Their Impacts on the U.S. Power
Grid. http://www.fas.org/irp/eprint/geomag.pdf

t virtinti, kad vietinės reikšmės elektros tinklų skaičiavimams
pakanka naudoti vieno matavimo (1-D) indukuotos srovės
pasiskirstymo Žemės grunte ir Žemės grunto laidžio modelius. Modeliai naudojami skaičiuojant giluminius žemės
sluoksnius, kurių elektrinio laidžio heterogeniškumas yra
gana didelis.

MLI srovės įsotina jėgos ir srovės transformatorių šerdis ir
tuo pačiu sukelia tokius neigiamus reiškinius:
  labai išaugusios soties srovės įšildo transformatoriaus
apviją, ko pasėkoje išauga elektriniai nuostoliai;
  dėl transformatoriaus įsotinimo susidaro lyginės ir nelyginės srovės harmonikos, kurių vertės gali būti labai
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4 pav. 500 kV transformatoriaus aukštesniosios įtampos apvija tekančios elektros
srovės pagrindinės apkrovos srovės dedamosios (parodyta mėlyna spalva) ir MLI
elektros srovių, siekiančių 5, 25 ir 100 A kiekvienai fazei, sąveika. Suminių elektros
srovių forma pavaizduota raudona spalva.
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miesto Danijoje (5 pav.). Dar stipresnis magnetinio lauko
kitimas, viršijęs 2 000 nT/min, buvo užregistruotas 1982 m.
liepos 13-14 d. Vidurio ir Pietų Švedijoje. Tuo metu Švedijos vidurio regione geležinkelių ryšio tinkle buvo nustatyta pikinė elektrinio lauko stiprio vertė, siekusi 9,1 V/km.

John Kappenman. Geomagnetic Storms and Their Impacts on the U.S. Power Grid.
http://www.fas.org/irp/eprint/geomag.pdf
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5 pav. 1989 m. kovo 13-14 d. magnetinės audros izotelūrinis žemėlapis.
Jame parodytas intensyvių jonosferoje susidariusių elektros srovių (electrojet) poveikio regionai Žemės
paviršiuje. Raudona spalva pavaizduota galima pietinė riba srities, kurioje Žemės magnetinio lauko pokytis
siekė vertes (2 000 nT/min), išmatuotąsias Brorfeldės magnetinėje observatorijoje (BFE), žalia − vertes,
išmatuotąsias Stenniso geomagnetinėje observatorijoje (BSL; Misisipės valstija, JAV), mėlyna − vertes,
išmatuotąsias Kakiokos magnetinėje observatorijoje (MMB; Kakiokos m., Japonija).

galimam magnetinių audrų poveikui nustatyti. Sudarant
imitacinius modelius pasitelkiami ankstesnių magnetinių
pokyčių ir audrų aprašymai ar protokolai, Žemės magnetinio ir elektrinio laukų parametrų matavimų rezultatai.

Pierre-Alain Schieb, Anita Gibson. Geomagnetic Storms. http://www.oecd.org/dataoecd/57/25/46891645.pdf

Pasirodo, 1989 m. kovo 13-14 d. įvykusi Hidro Kvebeko
elektros tinklo avarija buvo sukelta palyginus nestipraus
regioninio Žemės magnetinio lauko pokyčio, kurio maksimali vertė siekė tiktai apie 400-550 nT/min. Kaip rodo
statistiniai duomenys, gana daug JAV elektros energetikos
sistemų sutrikimų irgi buvo sukelti nestiprių Žemės magnetinio lauko pokyčių, siekusių 300 ÷ 600 nT/min [5].
1989 m. kovo 13-14 d. magnetinės audros metu didžiausias
Žemės magnetinio lauko pokytis, kurio vertė pasiekė apie
2 000 nT/min, buvo užfiksuotas Baltijos jūros pietinėje dalyje – Brorfeldės magnetinėje observatorijoje prie Holbako

Anksčiau tokios intensyvios magnetinės audros Baltijos jūros regione buvo fiksuojamos tiktai 1921 m. gegužės 13-15 d., kai buvo užregistruotas rekordinis Žemės
elektrinio lauko stipris, siekęs 20 V/km. JAV kompanijos
Metatech Corporation elektros energetikos skyriaus magnetinių audrų tyrėjas Džonas G. Kapenmanas tvirtina,
kad per pastaruosius 450 metų tiktai du kartus – 1859 m.
vadinamojo ,,Carringtono“ fenomeno ir 1921 m. magnetinės audros metu Žemės magnetinio lauko kitimas galėjo siekti 4 800 nT/min. 1921 m. magnetinės audros metu
MLI srovės sukėlė kai kurių Švedijos geležinkelio ryšių sistemos elementų perdegimą [6]. Tomis dienomis magnetinė audra sukėlė telefono ryšių sutrikimus prie Niujorko,
Pitsburgo ir Klyvlando.
Švedijos geležinkelių laidinio ryšio sistemų operatoriai
nuo XX a. antrojo dešimtmečio stebi ir fiksuoja žemės paviršiaus arba telūrines elektros sroves Švedijoje. 1982 m.
liepos 13-14 d. vykusios magnetinės audros metu 100 km
ilgio ryšio tinkle Stokholmas-Torreboda buvo užfiksuotas
9,1 V/km stiprio elektrinis laukas. Tuo metu Švedijoje, Lovo
magnetinėje observatorijoje buvo matuojamas Žemės magnetinio lauko pokytis, kurio vertė pasiekė 2700 nT/min [5].
1972 m. rugpjūčio 4 d. vykusios magnetinės audros metu Žemės magnetinio lauko pokytis buvo pasiekęs 2200 nT/min [5].
Tuomet magnetinė audra sukėlė sutrikimus JAV ir Kanados elektros energetikos sistemose. Ohajo valstijoje prie
Daytono miesto 345/22 kV transformatoriaus nuliniame
laide buvo užfiksuota 100 A pikinė MLI elektros srovė,
o transformatoriuose JAV prie Filadelfijos miesto ir Kanadoje, Manitobos provincijoje buvo indukuotos 100A ir
120 A srovės. Magnetinė audra sukėlė 4 V/km stiprio rytų
ir vakarų kryptimi orientuotą elektrinį lauką, kuris sugadino telefono kabelį prie Plano m., Ilinojaus valstijoje (JAV).
2006 m. Švedijos elektros energetikos mokslinių tyrimų ir
projektų bendrovė Elforsk AB atliko tyrimus, kurių metu
buvo įvertinamas Švedijos ir kaimyninių šalių elektros linijų
jautrumas Žemės magnetinėms audroms. Gauti rezultatai
parodė, kad magnetinėms audroms labiausiai jautrios Baltijos jūros regione yra Švedijos, Danijos ir Suomijos elektros linijos (6 pav.) [7].

6 pav. Šiaurės Europos šalių elektros energetikos sistemų linijų pažeidžiamumas
magnetinių audrų indukuotomis elektros srovėmis:
Transmission lines – elektros energijos perdavimo linijos; HVDC – nuolatinės aukštos įtampos linijos;
>100 kV – aukščiausios (daugiau kaip 100 kV) kintamosios įtampos; Major lakes – jūros ir ežerai;
Ground Conductivity – žemės plutos viršutinių sluoksnių laidis; 0,3 mS/m; 1,0 mS/m; 3,0 mS/m; 10 mS/m;
30 mS/m. Žemėlapis parengtas 2006 m. Švedijos kompanijoje AB Elforsk (Lundstedto miestas).

Kadangi magnetinės audros prasideda gana staiga, beveik
tuo pat metu aprėpdamos gana platų regioną, jos sukelia
elektros energetikos sistemų darbo sutrikimus ir avarijas
daugelyje vietų, o sistemų operatorių antiavariniams veiksmams dažniausiai nebelieka laiko. 1989 m. kovo 13-14 d.
magnetinės audros metu praėjus vos 92 sekundėms nuo
audros pradžios Kanadoje visa Kvebeko provincijos elektros energetikos sistema nustojo funkcionavusi. Gana staigi
magnetinės audros pradžia ir tuoj pat įvykęs elektros energetikos sistemos išjungimas buvo netikėti, todėl elektros
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tinklų operatoriai nesuspėjo susivokti, kokie veiksniai ir
kokį poveikį sukėlė elektros tinklams. Nuo tos pačios magnetinės audros nukentėjo ir kitų Šiaurės Amerikos regionų
elektros tinklai. Per 24 h rimti elektros energetikos sistemų
gedimai įvyko Šiaurės Amerikoje tiek išilgai rytinės JAV pakrantės, tiek į vakarus iki Viduriniųjų Vakarų. Nors Žemės
magnetinio lauko kitimas pasiekė avarinę 400-550 nT/min
vertę plačioje teritorijoje nuo Nju Brunsviko provincijos
Kanadoje ir Meino valstijos rytuose iki Vašingtono valstijos vakaruose, kai kuriuose regionuose (Manitobos provincijos pietinė dalis, Minesotos ir Šiaurės Dakotos valstijų
šiaurinės dalys) buvo užfiksuotos dar didesnės tokio kitimo
vertės (iki 892 nT/min). Šiaurės Amerikos elektros tiekimo
patikimumo taryba (angl. North American Electric Reliability Council; NERC) 1990 m. paskelbtoje analitinėje ataskaitoje, skirtoje 1989 m. kovo 13-14 d. magnetinės audros
pasekmėms, pranešė, kad tomis dienomis įvyko apie 200
nemažų nenormalių atvejų ir režimų viso žemyno elektros
energetikos sistemoje [8].
1989 m. kovo 13-14 d. dėl labai greitai susidariusių stiprių
jonosferoje sklindančių sūkurinių elektros srovių Kvebeko
regione Kanadoje susiformavo nemažo stiprio elektrinis
laukas, kuris indukavo elektros sroves Kvebeko elektros
tinkluose. MLI srovėms pradėjus tekėti jėgos transformatorių apvijomis, transformatorių šerdys įsisotino, todėl
transformatoriai ėmė vartoti didesnę reaktyviąją galią. Tuo
momentu elektros sistemoje ėmė įsijungti statiniai reaktyviosios galios kompensatoriai siekdami tenkinti išaugusius
reaktyviosios galios poreikius. Dėl MLI srovių apkrovos
srovės forma pakito – joje atsirado aukštesniosios harmonikos. Kadangi dėl tekančių aukštesniųjų harmonikų labai
išaugo apkrovos srovė, perkrovos apsaugos įtaisai ėmė atjungti statinius reaktyviosios galios kompensatorius. Relinės apsaugos įtaisams išjungus elektros sistemos įtampos
reguliavimo įtaisus, sistema nustojo veikti kaip vientisa ir
galiausiai nustojo veikusi [9]. Per 4 min nuo magnetinės
audros pradžios Kvebeko 735 kV elektros tinklų transformatoriuose ėmė tekėti apie 12 A MLI elektros srovės kiekvienoje fazėje. Dėl šerdžių įsotinimo transformatoriai
ėmė vartoti 1 600 MV·A reaktyviąją galią. Tuomet relinės
apsaugos įtaisai išjungė 6 iš 7 sistemoje veikusių statinių
reaktyviosios galios kompensatorių, o po 1 min buvo išjungtas ir paskutinis kompensatorius. Be kompensatorių
likusioje sistemoje prasidėjo intensyvūs svyravimai (švytavimai) tarp generavimo įtaisų ir apkrovų, todėl relinės
apsaugos įtaisai išjungė visas penkias 735 kV elektros linijas, jungusias elektros generavimo kompleksą su sistema.
Tada Kvebeko elektros energetikos sistema neteko apie
pusės generuojamos galios. Kad būtų išsaugotas elektros
sistemos darbingumas, avarinio dažnio mažėjimo automatinio dažninio nukrovimo (ADN) įtaisai ėmė išjungi sistemos apkrovas vieną po kitos. Visi sistemos ADN įtaisai
veikė, bet jų projektinė greita veika nebuvo pakankama,
t. y. jie nebuvo skirti avariniam režimui, kai sistemoje vienu metu netenkama pusės generuojamos galios. Maža to,
ADN nespėjant išjungti sistemos apkrovas, apsaugos įtaisa atjungė elektros linijas, jungiančias antrąjį generavimo

kompleksą su sistema. Dažnio vertė sistemoje ėmė staiga
mažėti ir, praėjus vos 4 min nuo magnetinės audros ir MLI
srovių pasirodymo pradžios, Kvebeko provincijos elektros
energetikos sistema nustojo funkcionavusi [9].
1989 m. kovo 13-14 d. magnetinės audros sukeltos avarijos metu sistemos jungtuvai išsijungdavo beveik vienu
metu nekontroliuojamai, todėl kai kuriuose sistemos taškuose susidarė staigaus apkrovų išjungimo viršįtampiai.
Viršįtampiai sugadino du 735 kV įtampos transformatorius,
reaktorių ir apsaugos nuo žaibo iškroviklį. Kilusios avarijos metu Salemo atominėje elektrinėje (Lower Alloways
Creek vietovė, Niujorko valstija, JAV) buvo nepataisomai
sugadintas 1000 MV·A aukštinamasis transformatorius,
prijungtas prie 500 kV perdavimo linijos. Magnetinės audros metu atominės elektrinės regione dėl elektros srovių
jonosferoje susiformavo keturios mažosios magnetinės
audros (anglų k. substorms). Intensyviausia elektrinės regione buvo trečioji mažoji audra. Jos metu MLI elektros
srovė transformatoriuje pasiekė apie 90 A, todėl ne tiktai
sudegė bemaž visa alyva aušinamos ir izoliuojamos 22 kV
įtampos pirminės apvijos izoliacija, bet taip pat vyko intensyvus apvijos, kurios nominalioji srovė buvo 3 000 A,
lydymosi procesas. Transformatoriaus šerdis įsisotino, susidarė gana stiprūs sklaidos magnetiniai srautai, kurie sklido transformatoriaus konstrukcijos vidiniais elementais ir
alyvos bako korpusu. Keliolikoje transformatoriaus vietų
susidarė perkaitimo zonos, nuo kurių įkaito ir sudegė apvijos izoliacinės medžiagos [5].
1989 m. kovo 13-14 d. buvo išjungtas ir kitas 500/138 kV
įtampos 350 MV·A galios transformatorius, veikęs JAV
(Meadowbrook vietovėje, Virdžinijos valstija). Dėl neleistino transformatoriaus šerdies ir aušinančios alyvos įšilimo prasidėjo intensyvus dujų išsiskyrimas iš alyvos, todėl
transformatorius buvo išjungtas. Vėliau iš išorės apžiūrint
transformatoriaus alyvos baką pagal įkaitimo sukeltas intensyvias dažų sluoksnio pūsleles buvo nustatytos keturios
alyvos bako perkaitimo zonos. Tose zonose temperatūra
buvo pasiekusi 400 °C.
1994 m. balandžio mėn. pirmoje pusėje JAV šiaurės rytiniame regione vyko vidutinio intensyvumo magnetinė audra. Jos metu Ziono atominėje elektrinėje, esančioje Čikagos priemiestyje, buvo sugadintas aukštinamasis transformatorius. Avarija buvo tokia staigi, kad transformatoriaus
alyvos bakas sprogo ir atominės elektrinės kieme, kuriame
buvo sumontuotos atominės elektrinės valdymo sistemos,
prasidėjo gaisras. Ugnis persimetė ir į vidines elektrinės patalpas, kuriose buvo vandeniliu aušinamos šynos. Nors po
smarkaus gaisro vargu ar buvo įmanoma nustatyti tikrąsias šios avarijos priežastis, viena iš galimų avarijos priežasčių buvo prielaida, kad avariją sukėlė tuo metu vykusi
magnetinė audra. Prielaidą sustiprina tai, kad po dviejų
dienų − 1994 m. balandžio 5 d. įvyko aukštinamojo transformatoriaus avarija Braidwood atominėje elektrinėje (85
km nuo Čikagos), o po 10 dienų – Powerton termofikacinėje elektrinėje (Pekino miestas, Ilinojaus valstija, JAV).
Magnetinių audrų poveikis elektros energetikos objektams
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Žemės pietų pusrutulyje nėra dažnas, bet retkarčiais pasitaikantis reiškinys. 2003 m. spalio-lapkričio mėn. magnetinė audra pažeidė Pietų Afrikos Respublikos elektros
energetikos sistemą: buvo sugadinti 45 aukštos įtampos
transformatoriai, nustojo funkcionuoti 5 didžiulės transformatorinės. Visi jie priklausė pagrindinei šalies elektros
tiekimo kompanijai Eskom.
Kitas gana jautrus didelių MLI elektros srovių poveikiui
elektros sistemų elementas yra elektros generatoriai. Elektrinių aukštinamiesiems transformatoriams įsisotinus ir
jų apvijomis tekant didelėms srovėms su aukštesnėmis
harmonikomis, išauga elektros srovė, tekanti generatorių
apvijomis, kas gali sukelti apvijų įšilimą. Kita vertus, relinės apsaugos įtaisai, skirti apsaugoti generatoriaus apvijas nuo įšilimo, gali veikti nestandartiškai dėl iškraipytos
apkrovos srovės formos. Kitu galimo generatorių išjungimo veiksniu yra apkrovos srovės, kurios formą iškraipo
nemažos aukštesniosios harmonikos, ir turbinų nuosavo
rezonansinio dažnio sąveikos poveikis didelės galios turbogeneratoriams. Tokia sąveika gali sužadinti turbinų vibracijas, galinčias pažeisti dideliu greičiu sukamas didelio
slėgio turbinų mentes.

Kosmoso būsenų ir magnetinių audrų prognozavimas
Magnetinių audrų prognozavimą vykdo, kosminių būsenų apžvalgas skelbia įvairių šalių įgaliotos institucijos:
JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracijos (angl. National Oceanic and Atmospheric Administration; NOAA) Nacionalinės oro tarnybos (angl. National
Weather Service), Kosminės aplinkos būsenų prognozavimo centras (angl. Space Weather Prediction Center), JAV
karinių oro pajėgų meteorologijos agentūra (angl. U.S.
Air Force’s Weather Agency; AFWA), Rusijos mokslų akademijos Puškovo Žemės magnetizmo, jonosferos ir radijo
bangų sklidimo instituto Kosminių būsenų prognozavimo
centras (Troicko m., Maskvos sr.), Akademiko J. Fiodorovo
taikomosios geofizikos instituto (Rusija, Maskva) analitinis
skyrius, heliogeofizinė tarnyba ir to paties instituto Maskvos jonosferos monitoringo centras, kitų šalių analogiški
centrai bei laboratorijos.
Svarbiausias Tarptautinės kosmoso būsenų tarnybos mazgas yra Kosmoso būsenų prognozavimo centras, veikiantis
Bouldero mieste, JAV ir vykdantis pasaulinės išankstinio
perspėjimo agentūros, pagrindinės duomenų mainų tarp
regioninių centrų ir išsamių prognozių ruošimo buveinės,
vaidmenį. Šiame centre vykdomas geofizinių procesų stebėjimas realiu laiku, Saulės aktyvumo ir magnetinių audrų
prognozavimas. Centras, priklausantis tiek JAV Nacionalinei vandenynų ir atmosferos administracijai, tiek JAV karinių oro pajėgų meteorologijos agentūrai, rengia ir skelbia kasdienines Saulės ir geofizinio aktyvumo suvestines
ir prognozes. JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos
administracijos Kosminės aplinkos būsenų prognozavimo
centras leidžia savaitinį biuletenį The Weekly, kuriame nuo
1951 m. skelbiami Saulės aktyvumo ir geofiziniai duomenys,
jų prognozės. Nuo 1997 m. biuletenis skelbiamas i nternete.

JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos nuo 2005 m. leidžiamų biuletenių apie kosminių būsenų parametrus ir pavojų prognozes prenumeruojančių
institucijų ir organizacijų skaičius 2011 m. siekė 20 tūkst.,
iš kurių apie ketvirtis yra už JAV ribų.
1956 m. Maskvoje buvo įsteigtas Taikomosios geofizikos
institutas (dabar Akademiko J. Fiodorovo taikomosios geofizikos institutas), skirtas nuodugniai tirti Žemės paviršiaus, atmosferos ir kosmoso taršą tuo metu intensyviai
vykdytų branduolinių bandymų produktais, taip pat sukurti radioaktyvios taršos stebėsenos sistemą tiek šalies, tiek
globaliniu mastu. Pastaraisiais metais instituto padaliniai
sudaro ir skelbia kosminių būsenų apžvalgas ir prognozes.
2010 m. vasario 11 d. iš Kanaveralo kyšulio Floridoje į orbitą buvo paleistas tyrimų palydovas Solar Dynamics Observatory (SDO arba Little SDO). Palydovo SDO įranga,
kurią sukūrė JAV NASA specialistai, skirta tirti padidėjusį Saulės aktyvumą artimiausiais 2010-2015 metais, renka
duomenis apie Saulės dėmių pasirodymą, Saulės magnetinio lauko pokyčius, apie Saulės vėją. Iš šio palydovo į Žemę
siunčiama 50 kartų daugiau duomenų apie Saulę, negu iš
bet kokio ankstesnio kosminio NASA aparato – duomenų
srautas į Žemę siekia apie 150 megabitų per sekundę. Vienas svarbiausių šio palydovo įrenginių yra helioseisminė ir
magnetinė kamera HMI. Kameros HMI projekto mokslinis
vadovas Stanfordo universiteto mokslininkas Filas Šereris (Phil Sherrer) tvirtina, kad, naudodami palydovo SDO
siunčiamus duomenis, mokslininkai gali prognozuoti kosminę būseną Žemės aplinkoje bent vienai ateinančiai parai.

Nerimastingos prognozės dėl artėjančios
2012-2013 metų magnetinės audros
2006 m. kovo mėn. JAV mokslinių tyrimų ir projektų institucija Nacionalinis atmosferos tyrimų centras (angl. National Center for Atmospheric Research, NCAR) paskelbė
nerimastingą žinią, kad 24-sis Saulės aktyvumo 11 metų
ciklas, prasidėsiantis 2010 m. bus ypatingai stiprus ir gali
sukelti negatyvių padarinių Žemėje. Tų metų gegužės pradžioje Nacionalinio atmosferos tyrimų centro mokslinės
grupės vadovė Mausumi Dikpati pirmoji paskelbė nerimastingą prognozę dėl galimos smarkios magnetinės audros:
,,Būsimasis Saulės dėmių aktyvumo ciklas bus 30÷50 % stipresnis negu ankstesniojo ciklo metu (t. y., stipresnis negu
1996-2009 m.). Gali būti, kad tai bus intensyviausias Saulės aktyvumo laikotarpis per pastaruosius 50 metų“. NASA
specialistai prognozuoja, kad šio ciklo pikas bus pasiektas
2012 m. pabaigoje ir 2013 m., o būsimojo aktyvumo sukeltos elektromagnetinės audros gali būti daug stipresnės
nei 2001 ir 2003 m. pikų metu.
Agentūra NASA kartu su JAV nacionalinėmis mokslų akademijomis atliko skaičiavimus pagal hipotetinį scenarijų,
siekiant numatyti ir įvertinti galimo intensyvaus Saulės plazmos pliūpsnio poveikį žmonijai ir techninėms sistemoms.
Minėtame scenarijuje, kaip apie tai 2009 m. kovo 23 d. paskelbė tarptautinis mokslo žurnalas New Scientist (Londonas,
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Jungtinė Karalystė), prognozuojami nerimą keliantys įvykiai:
,,Pavojaus signalui iš Saulę stebinčio palydovo pasiekus Hiustono kosminių tyrimų centrą (Tekso valstija, JAV), žmonija
turės vos kelias minutes pasiruošimams [...]. Iš pradžių žmonija stebės padangės švytėjimą, primenantį šiaurės pašvaistę, tačiau daug ryškesnį. Vėliau nustos veikti visos elektros
energetikos sistemos ir transformatoriai [...]. Galingo Saulės poveikio pasekmės išryškės ne iš karto. Netrukus sutriks
elektros energijos tiekimas, nutruks geriamojo vandens tiekimas, nustos veikti degalinės, nebeveiks naftotiekiai ir dujotiekiai. Autonominės avarinio maitinimo elektros energijos
sistemos ligoninėse dar ištvers tris dienas, vėliau taip pat nustos veikti. Nebeveiks šaldytuvai, vėsinimo ir produktų laikymo sistemos“ [10]. Žinomas JAV magnetinių audrų tyrėjas
Džonas G. Kapenmanas (John G. Kappenman) prognozuoja, kad labai intensyvi magnetinė audra galėtų sukelti sunkiai įsivaizduojamus globalinius elektros energijos tiekimo
pertrūkius ,,plačiuose Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos,
Australijos, Azijos regionuose“ [11]. Netrukus po tokių
pranešimų pasirodė sensacingų, objektyviais duomenimis
neparemtų pranašysčių, skelbiančių, kad galimus 2012 m.
pabaigos kataklizmus, esą, galima numatyti kaip sutapsiančius su senovinio majų kalendoriaus pabaiga.
Galimi grėsmių, kurias gali sukelti intensyvios magnetinės
audros, scenarijai, artimi aprašytajam, nagrinėjami JAV
Kongreso ir vyriausybės darbo grupėse, privačių kompanijų ir mokslo centrų studijose [11]. Kaip minėjome, intensyviausios žinomos magnetinės audros vyko 1859 ir
1921 m. Tuomet pramonė dar tik formavosi, nebuvo visuotinės priklausomybės nuo elektros energijos tiekimo,
kaip kad yra dabar, todėl pasaulis didelių nuostolių nepatyrė. XXI a. koncentruotai gyvenančios žmonių bendruomenės, funkcionuojančios technologinės ir infrastruktūros
sistemos tapo daug kartų labiau pažeidžiamos.
2008 m. gegužės 22-23 d. Vašingtone įvyko JAV Nacionalinių mokslų akademijų Nacionalinės mokslinių tyrimų
tarybos surengtas darbinis pasitarimas, skirtas įvertinti
dabartinį mokslinį ir technologinį žmonijos pasiruošimą
artėjančioms magnetinėms audroms ir jų sukeltiems padariniams. Pasitarime dalyvavo JAV vyriausybės, pramonės
įmonių atstovai ir socialinių mokslų mokslininkai. Darbinio pasitarimo organizacinio komiteto nariai parengė ataskaitą ,,Nepalankios kosminės aplinkos sąlygos ir jų socialinės bei ekonominės įtakos suvokimas“ (angl. Severe Space
Weather Events − Understanding Societal and Economic
Impacts), kurioje buvo pateiktos pagrindinės pasitarimo
dalyvių idėjos ir pasiūlymai [12]. Ataskaitoje akcentuojama, kad daugeliu atvejų XXI a. žmonija yra tiesiogiai priklausoma nuo aukštųjų ir išmaniųjų technologijų (elektros
energetikos sistemos, įvairios technologinės sistemos, globaliosios navigacinės sistemos, išankstinio perspėjimo apie
branduolinį ir raketų pavojų sistemos, branduolinių reaktorių kuro strypų aušinimo sistemos, transkontinentiniai
aviacijos skrydžiai, aviacijos skrydžių valdymo ir kontrolės
sistemos, elektroninė bankininkystė, dirbtiniai žemės palydovai, ryšio sistemos, kompiuteriniai tinklai, elektroninės transporto bilietų rezervavimo ir pardavimo sistemos,

elektroniniai transporto bilietai, elektroninių (skaitmeninių) užraktų vadybos sistemos ir elektroniniai užraktai), o
tokios technologijos gali būti pažeidžiamos įvairių trikdžių.
Pranešime pabrėžiama, kad galinga Saulės aktyvumo sukelta audra gali smogti 20 kartų didesnį smūgį, nei daugiausia sugriovimų JAV istorijoje sukėlęs uraganas ,,Katrina“.
Remdamasis 2008 m. JAV Nacionalinių mokslų akademijų
Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos surengto darbinis
pasitarimo duomenimis, 2010 m. rugpjūčio 12 d. populiarus JAV internetinis žurnalas WorldNetDaily Exclusive
(WND Exclusive), paskelbė nerimą keliančias prognozes
straipsnyje ,,Jungtinėms Valstijoms kyla grėsmė, didesnė
nei uraganas ,,Katrina“, maras ar Antrasis pasaulinis karas“ [13]. 2005 m. rugpjūčio 29-30 d. uraganas „Katrina“
praūžė virš Luizianos, Misisipės, Alabamos, Džordžijos ir
Floridos valstijų, užtvindė 80 proc. Naujojo Orleano teritorijos, pasiglemžė 1836 žmonių gyvybes. 2007 m. vertinimu, uragano padaryti nuostoliai siekė 81-125 mlrd. USD.
2008 m. JAV Nacionalinių mokslų akademijų Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos ataskaitoje prognozuojama,
kad, jeigu šiuo metu kiltų magnetinė audra, kurios intensyvumas prilygtų 1859 m. ,,Carringtono fenomenui“, tokios
magnetinės audros padariniai gali būti katastrofiški, sunkiai įsivaizduojamo masto. Vien JAV infrastruktūrai ir gyventojams tokia audra gali sukelti 1 000-2 000 mlrd. USD
nuostolius. JAV kompanijoje Metatech Corporation atlikti
tyrimai parodė, kad Žemės magnetinė audra, kurios stiprumas prilygtų 1921 m. gegužės mėn. siautusiai audrai, šiuo
metu JAV teritorijoje gali sukelti daugiau kaip 300 transformatorių išjungimą ir po to daugiau kaip 130 mln. gyventojų būtų palikti be elektros energijos.
2009 m. JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija (angl. National Oceanic and Atmospheric Administration) paskelbė naują ataskaitą, kurioje tvirtinama, kad
Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 m. Ataskaitoje
pranešama, kad Saulės aktyvumas nebus toks intensyvus,
kaip buvo prognozuojama anksčiau.
2010 m. birželio 4 d. JAV nacionaliniame spaudos klube
Vašingtone įvyko forumas, skirtas kosminės aplinkos būsenų kitimo ir prognozavimo problemoms aptarti. Forume dalyvavo JAV įstatymų leidėjai, politikai, mokslininkai,
žurnalistai, visuomenės organizacijų atstovai. Forume dalyvavo JAV NASA ir Nacionalinės vandenynų ir atmosferos
administracijos pareigūnai, dirbantys Saulės aktyvumo ir
magnetinių audrų prognozavimo srityse. Forume NASA
geofizikos skyriaus vadovas Ričardas Fišeris (Richard Fischer) pareiškė: ,,Saulė bunda iš gilaus miego ir, kaip mes
prognozuojame, artimiausius keletą metų stebėsime žymiai
didesnį Saulės aktyvumą. Pastaruoju metu mūsų aukštųjų
technologijų visuomenė pasižymi beprecedentiniu jautrumu Saulės sukeltoms audroms“ [14].
Forumo dalyviai didžiausią dėmesį atkreipė į svarbiausių
JAV infrastruktūros objektų apsaugą nuo Saulės aktyvumo
ir magnetinių audrų keliamų grėsmių. Pagrindiniu tikslu forumo pranešėjai nurodė nacionalinių JAV galimybių
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išplėtimą pasirengiant galimiems negatyviems kosminės
aplinkos būsenų padariniams, galimai apsaugai nuo tokių
grėsmių ir atsakomiesiems veiksmams. Forumo metu JAV
Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracijos Kosminės aplinkos būsenų prognozavimo centro, vykdančio
operatyvią kosminių būsenų, Žemės magnetinio lauko pokyčių ir žemės grunte klaidžiojančių srovių stebėseną, buvo
pranešta, kad centro darbuotojai, remdamiesi dirbtinių palydovų, daugiausia palydovo ACE (angl. Advanced Composition Explorer) ,, siunčiamais duomenimis, operatyviai
perspėja palydovų ir ryšio sistemų, taip pat JAV elektros
energetikos sistemų operatyviąsias tarnybas apie intensyvų
Saulės aktyvumą ir tokių audrų prognozuojamą pradžios
laiką. Gavę perspėjantį pranešimą, JAV kosminių aparatų
valdymo centrai išjungia kuriam laikui dirbtinių palydovų
elektronines sistemas ir jos išlieka nepažeistos arba perveda dirbtinius palydovus į vadinamąjį ,,išlikimo režimą“, o
elektros energetikos sistemų operatoriai įvykdo reikalingus
perjungimus ar išjungimus“. Žinoma, tokie prevenciniai
veiksmai reikalauja tikslių prognozių.
Pastaraisiais metais kai kurios mokslininkų grupės, remdamosi geofizinių matavimų duomenimis, kuria, tobulina
ir nagrinėja vadinamosios ,,šimtmečio ekstremaliosios magnetinės audros“, t. y. intensyvaus Žemės elektrinio lauko ir
jo techninėse sistemose indukuotų elektros srovių, galimus
susidarymo ir kitimo scenarijus. Suomijos ir JAV fiziko dr.
Anti Pulkineno (Antti Pulkkinen) vadovaujama tarptautinė mokslininkų grupė nagrinėjamuose ,,šimtmečio ekstremaliosios magnetinės audros“ galimuose scenarijuose
intensyvius Žemės elektrinio lauko stiprio kitimus priima
labiausiai priklausomus nuo Žemės paviršiaus sluoksnių
laidžio ir geografinės platumos. Ši moksininkų grupė nustatė, kad regionuose, esančiuose išilgai maždaug 50º magnetinės platumos, Žemės elektrinio lauko stipris žymiai
sumažėja tolstant nuo magnetinio poliaus [15].
2010 m. JAV Kongreso Atstovų Rūmai parengė projektą
HR5026, kuriuo buvo numatoma įpareigoti JAV energetikos sekretorių paruošti programą, ,,pagal kurią būtų atlikta techninė ekspertizė siekiant įvertinti galimą intensyvių magnetinių audrų ir specialiai sukeltų kenkėjiškų operacijų, naudojant elektronines ryšių sistemas ar galingus
elektromagnetinius impulsus, poveikį šalies elektros energijos generavimo, perdavimo ir skirstymo sistemoms ir jų
apsaugai“. Paruoštą projektą atmetė JAV Senato energijos
ir natūraliųjų išteklių komitetas.
N. Puškovo Žemės magnetizmo, jonosferos ir radijo bangų
sklidimo tyrimo instituto Kosmoso būsenų prognozavimo
centras (Rusija, Troicko miestas, Maskvos sr.) kasdien skelbia Saulės aktyvumo ir Žemės magnetinio lauko būsenos
suvestinius duomenis. Taip pat skelbiamos artimiausių dienų prognozės. Kosmoso būsenų prognozavimo centro vadovas Sergejus Gaidašas, teikdamas interviu internetiniam
laikraščiui ,,F5“ pareiškė, kad 11 metų Saulės aktyvumo ciklui, kurio vyksmą nuo maksimumo iki minimumo sąlyginai
galima laikyti sinusoidiniu, yra būdinga tam tikra asimetrija, t. y. aktyvumo augimo fazė yra šiek tiek t rumpesnė nei

aktyvumo kritimo fazė [16]. Jo teigimu, praėjusio 23-ojo
Saulės aktyvumo ciklo metu minimalus aktyvumas buvo
1996−1997 m., po to Saulės aktyvumas ėmė augti ir pasiekė
maksimumą 2002−2003 m. Tada sklido intensyvus Saulės
vėjas nuo mūsų šviesulio paviršiaus, o Saulės dėmės buvo
pasiekusios savo maksimumą. Žemėje dėl magnetinių audrų
sutriko kai kurių elektros ir elektroninių sistemų, taip pat
skriejusių dirbtinių palydovų funkcionavimas. Po to Saulės
aktyvumas vėl ėmė kristi ir pasiekė minimumą 2008–2009
metais. Nuo 2010 m. Saulės aktyvumas vėl auga ir, kaip
prognozuojama, pasieks maksimalią vertę 2012 m. pabaigoje ir 2013 m. Naujausiais duomenims, paskelbtais 2012
m. balandžio 13 d. JAV vykusiame korporacijos G
 eneral
Electric Company (GE) energetikos segmento specialistų
pasitarime, buvo patvirtinta, kad dabartinis Saulės aktyvumo ciklas pikines vertes pasieks 2013 m., greičiausia, sukeldamas intensyvias geomagnetines audras [4]. S. Gaidašas tvirtina, kad dėl Saulės aktyvumo ir magnetinių audrų
įvyksta praktiškai visi dirbtinių palydovų įrangos gedimai,
daugelis telekomunikacijos sistemų, distancinio valdymo ir
signalizacijos sistemų sutrikimai ir gedimai [16]. Palyginus
dirbtinių palydovų įrangos gedimus su Saulės aktyvumo
laiku, pasirodė, kad tokie procesai koreliuoja gana dideliu
tikslumu. Rusijos Federacijos kosmoso agentūra Roskosmos
pastaraisiais metais baigia kurti išankstinio perspėjimo apie
Saulės aktyvumo periodus sistemą.
Jau dabar yra sukurti ir taikomi kelių tipų skaitmeniniai
būsimųjų magnetinių audrų prognozavimo modeliai. Tokie modeliai vis dar nepakankamai tiksliai atspindi natūrinių stebėjimų ir matavimų rezultatus: pagal modeliavimo rezultatus nustatyta magnetinės audros pradžia ir jos
intensyvumas daugelyje regionų vis dar nemažai skiriasi
nuo realių procesų pradžios ir intensyvumo. Pagal neseniai paskelbtas JAV mokslinio prognozavimo specialisto P. Railo (P. Riley) prognozes, magnetinės audros, kuri
prilygtų 1859 m. „Carringtono“ fenomenui, susidarymo
per artimiausius 10 metų tikimybė yra apie 12 proc., nors
tokius retai vykstančius reiškinius prognozuoti yra gana
keblu [17]. Intensyvi geomagnetinė audra, kokia prognozuojama 2012 m. pabaigoje - 2013 m., gali sukelti elektros
energetikos objektų, taip pat kitų technologinių, ryšių,
transporto ir infrastruktūros sistemų avarijas, gedimus ir
sutrikimus. Mokslininkai siekia numatyti tokios magnetinės audros pradžią, intensyvumą ir vyksmą, kad būtų galima pasiruošti galimiems techninių sistemų, ypač elektros
energetikos, gedimams ir sutrikimams.
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Ievos Rasimaitės nuotr.

Didelė
mažųjų vėjo elektrinių ateitis
Enrikas Vilimantas Nevardauskas,
KTU Elektros sistemų katedros doc., techn. m. dr.,
Lietuvos standartų departamento Elektros
energetikos technikos komiteto pirmininkas
Mažųjų vėjo elektrinių pavadinimas turi įprastinę buitinę
potekstę. Visi suprantame, kad kalbame apie savų poreikių
tenkinimui skirtą įrenginį, kuris leistų nebepirkti elektros
iš sistemos, o visą, ar bent jau pagrindinę elektros dalį pasigaminti iš vėjo. Visose industrinėse šalyse mažosios vėjo
elektrinės yra išskiriamos į atskirą vėjo elektrinių klasę ir
joms yra taikomi paprastesni konstrukcijos, įrengimo, statybvietės paruošimo ir eksploatavimo reikalavimai. Vienintelis dalykas, kuriam jokios išimtys nėra daromos - žmonių saugumas. Mažoji vėjo elektrinė turi būti pakankamai

tvirta, kad vėtroms papūtus negriūtų ir nekeltų žmonėms
mechaninio pavojaus. Elektrosauga taip pat yra pirmaeilis uždavinys. Lietuvoje galioja vėjo elektrinių savybes
aprašantys LST EN 61400 grupės standartai. Dvi dalys
LST EN 61400-1 Vėjo elektrinės. 1 dalis. Saugos reikalavimai (IEC 61400-1:1999, modifikuotas) ir LST EN 61400-2
Vėjo turbinos. 2 dalis. Projektavimo reikalavimai, keliami
mažoms vėjo turbinoms (IEC 61400-2:2006) yra išverstos į
lietuvių kalbą [1]. Standarte mažąja vėjo elektrine yra vadinama tokia elektrinė, kurios vėjaračio aprėpties plotas yra
nedidesnis už 200 m2 plotą. Nesunku apskaičiuoti, kad jei
vėjaratis yra 200 m2 menčių aprėpties ploto skritulys, tai
kiekvienos mentės ilgis būtų nepilni 8 m. Lietuvos sąlygose iš 200 m2 vėjaračio su gerai pagaminta vėjo elektrinės
mechanine pavara ir generatoriumi pučiant 14,5 m/s vėjui
galima generuoti apie 60 kW galią, prie įprastinių 6,5 m/s
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greičių – iki 15 - 30 kW. Kita būtina sąlyga – mažosios vėjo
elektrinės yra jungiamos tik į žemosios 0,4 kV įtampos tinklą ir joms nereikia aukštinančiųjų 10 kV transformatorių.
Visos kitos, prie 10 kV jungiamos elektrinės, jau nebūtų
laikomos mažosiomis vėjo elektrinėmis.

1 pav. Betco kreivė

Vėjo jėgainės pasirinkimas
Vėjo energijos panaudojimas žmonių poreikiams – per jūras plaukti, grūdus malti, vandenį semti ir pan. yra senas,
kaip ir pati žmonija. Viename konstruktyve naudojama
burė, kuri juda kartu su vėju – pavėjui. Ji niekada negali
pralenkti vėjo judesio. Iš vėjo paimama energija yra proporcinga vėjo greičiui. Tokios konstrukcijos vėjo jėgainės
vadinamos vertikalios ašies jėgainėmis. Kitame konstruktyve jachtos burė, vėjaračio mentė ar lėktuvo sparnas juda
taip, kad dėl paviršiaus išgaubimų susidaro keliamoji, stumiamoji ar vėjaračio sukimą skatinančioji jėga. Vėjaračio
mentė besisukdama tiesiog kapoja orą, todėl susidaro didelis mentės ir ją supančio aplinkinio oro greičių skirtumas.
Šiuo atveju iš vėjo paimama energija yra proporcinga vėjo
greičio kubui, o tokios konstrukcijos vėjo jėgainės vadinamos horizontalios ašies vėjo jėgainėmis.
Galimybės panaudoti horizontalios ašies vėjo propelerius
ir kitokius sukamąjį judesį sukuriančius įtaisus atsirado tik
Vitruvijaus (apie 1200 m.) dėka, kuris sugalvojo ir pradėjo
naudoti kūginę dantų ir žiedo, dabar sakytume krumpliaratinę, pavarą. Atsirado dabar jau mums labai įprasti horizontaliosios ašies vėjo malūnai. Labai plačiai siurbiančios
grunto vandenį ir pilančios jį atgal į jūrą vėjo jėgainės paplito Nyderlanduose. Vėjo jėgainės Nyderlanduose buvo ir
tebėra įprastinė peizažo detalė. Vėjo siurblinės nuolat sausino ir tebesausina žemiau jūros lygio esančius plotus, vėjo
lentpjūvės pjovė lentas, o nagingi meistrai statė prekybos
laivus. Apie darbų mastą liudija ir istorinės žinios – teigiama, kad per dieną buvo pastatoma po didelį trijų stiebų
laivą. Vėjo malūnai malė miltus, o olandų dailininkai tapė
peizažus su vėjo jėgainėmis – malūnais ir siurblinėmis.
XVII a. Klaipėda taip pat buvo tankiai nusėta vėjo lentpjūvių. Vėliau vėjo malūnų statyba išsiplėtė po visą Lietuvą.
Nacionaliniame buities muziejuje yra išsaugotų medinių
vėjo malūnų pavyzdžių. Jie visi turi horizontalios ašies
konstrukciją.
Vertikalios ašies elektrinės turi didelius principinius trūkumus. Pirmiausia, ašį laikantis apatinis atraminis guolis
reikalauja didesnių eklsploatacinių resursų, burės (mentės)
greitai susidėvi, nes pavėjinis pakraštys dėl nutekančių vėjo
srautų yra linkęs, kaip vėliavos, plazdėti, pleišėti ir draskytis. Pakraščio standinimas tik didina virpesių dažnius. Dar
viena šio tipo jėgainių ypatybė yra jos konstrukcijos neatsparumas viesulams ir vėjo gūsiams. Didžiausias naudingo
veikimo koeficientas siekia tik apie 11 proc., nors yra publikacijų, kuriose autoriai rašo, jog yra pasiekę 18 – 23 proc.
naudingumą.
Horizontaliosios ašies elektrinių konstruktoriai remiasi
iki begalybės ištobulintų propelerinių lėktuvų teorija ir

 asiekimais. Pirmasis šį teorinį uždavinį išsprendė vokiečių
p
mokslininkas Albertas Betcas (Albert Betz; 1885 - 1968).
1926 m. jis nagrinėjo dujų ir vėjaračio sąveiką. Ši sąveika
taip pat varo į priekį propelerinius lėktuvus, oro pagalvę
naudojančius laivus, o ir šiaip yra labai plačiai naudojama
ventiliatorių ir turbinų konstrukcijose.
Pačios geriausios energetinio efektyvumo prasme horizontaliosios ašies vėjo elektrinės turi didesnį kaip 50 proc. vėjaračio efektyvumą. Prie optimalių sąlygų pasiekiamas net
53 – 55 proc. efektyvumas. Iki teorinės neperžengiamos
59,3 proc. ribos visai netoli. Tokios mentės pavyzdys pateiktas 2 paveiksle.
Horizontaliosios ašies vėjo elektrinės yra dviejų tipų. Pirmojo ir paprastesnio tipo horizontaliosios ašies vėjo jėgainės vėjaratis yra už stiebo. Vėjo krypčiai pasikeitus, tokios
pavėjinės elektrinės pasisuka ir pačios prisitaiko be jokių
kreipiamųjų įtaisų. Tai vienas iš pigesnių ir santykinai efektyvių elektrinių tipų, nes nėra prieš vėją kreipiančios pavaros.
Tokios konstrukcijos vėjo elektrinė paneigia faktus, jog
tik vertikalios ašies elektrinei nereikia kreipimo į vėją sistemos. Apvalus elektros generatorius pirmasis pasitinka vėją, todėl gerai aušinasi. Jo svoris turi būti toks, kad
išsvertų vėjaratį ir ties stiebo tvirtinimo vieta susidarytų
svorių pusiausvyra. Paveikslėlyje gerai matosi guolių tvirtinimo vietos ir padidinto paviršiaus plunksna, padedanti
vėjaračiui suktis pavėjui, o per audras prilaikanti ašį horizontaliai. Norimo tipo generatorių galima pirkti, o likusią
vėjo elektrinės dalį pasidaryti net lengviau, negu vertikalios ašies elektrinių bures.

Tobulumui ribų nėra
Kaip atrodo tobula šiuolaikinė mažoji vėjo elektrinė? Wetzel
Engineering, Inc. firma, JAV Energetikos departamento,
Nacionalinio vėjo technologijos centro ir Nacionalinės atsinaujinančiosios energijos laboratorijos (JAV) užsakymu,
suprojektavo ir pagamino mažąją WEI6 tipo vėjo elektrinę (aut. Kyle K. Wetzel). Projekte panaudota JAV aviacijos
pramonės ir anglies pluošto konstrukcijų projektavimo patirtis. Buvo siekiama sukurti jau nuo silpno vėjo pradedančią dirbti vėjo elektrinę, kurios gaminamos elektros energijos savikaina konkuruotų su iš elektros tinklo perkamos
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2 pav. Mentės, turinčios 53 proc. efektyvumą, pavyzdys
2 MW Enercon firmos E-82 vėjo elektrinės mentė, vėjaračio skersmuo 82 m, užlenkta mentės viršūnė labai
sumažina nutekančio oro sūkurius ir efektyviai slopina triukšmą

elektros kaina [5]. Tobulinimui buvo pasirinktas klasikinis
priešvėjinės vėjo elektrinės tipas, kai vėjaratis yra nuolat
specialios kreipimo sistemos kreipiamas prieš vėją. Kita
kreipimo sistema pagal pučiančio vėjo greitį nuolat reguliuoja menčių pokrypio kampą taip, kad iš vėjo būtų paimamas didžiausias energijos kiekis.
Pavyko pasiekti 6 kW vardinę galią, kai rotoriaus skersmuo
yra 7 m, trys anglies pluošto tuščiavidurės mentės, aktyvus
menčių pokrypio ir vėjaračio padėties prieš vėją reguliavimas, nuolatiniais magnetais įmagnetintas sinchroninis trifazis 240 V įtampos generatorius, siūlomas stiebo aukštis
30 m, mechaninis atsparumas tenkina vėjo stiprumo II-A
klasės reikalavimus (griūva prie 60 m/s viesulo), pradeda
dirbti jau prie 2,5 m/s vėjo, išsijungia ir laukia audros pabaigos prie 25 m/s, projektinė darbo trukmė 20 metų. Nuo
viršgreičio saugo diskiniai elektriniai stabdžiai ir menčių reguliavimo sistema, jas pasukanti plokščiai. Bandymų metu
pasiekta elektros gamyba autoriams leido apskaičiuoti, kad
prie 5,35 m/s 10 m aukštyje vėjo greičio vėjuotumo (kas
Lietuvoje yra įprasta), produkcijos kaina svyruotų tarp
9,7 - 11,9 ct (USD) /kWh, o labiau vėjuotoje vietoje, pučiant 8,5 m/s vėjui, jau tik 7,3 - 8,9 ct (USD)/kWh. Skaičių
intervalas įvertina stiebo aukštį ir pasirinktos konstrukcijos kainą. Brangiausia yra vienišo vamzdžio konstrukcija,
pigiausia, bet užimanti daugiau žemės plono vamzdžio
su atatampomis konstrukcija. Galima taikyti ir gardelinę
(kaip aukštosios įtampos elektros linijų metalinė atramą)
konstrukciją. Pasiekti elektrinės darbo finansiniai rodikliai
jau leidžia taupyti pinigus nebeperkant brangios elektros
energijos iš tinklo.
Elektrinės projekte pasiektas bendrasis stiprumas ir leistinosios įvaržos tenkina mažųjų vėjo elektrinių standarto

reikalavimus. Visoms nepalankių normaliam darbui situacijų apkrovoms įvertinti buvo pasirinkti daliniai saugos
faktoriai yra lygūs 1,35, tik transportavimo jėgoms ir statybos įvaržoms buvo padidinti iki 1,5. Visų kitų įprastų situacijų projektinės apkrovos įvertintos dalinės saugos faktoriais lygiais 0,9. Didžiausias menčių viršūnių atsilenkimas
149 mm nuo sukimosi plokštumos atgal buvo apskaičiuotas
per ekstremaliai koherentinį vėjo gūsį su pūtimo krypties
pokyčiu prie vidutinio 11 m/s vėjo greičio. Kadangi tarp
mentės viršūnės ir elektrinės bokšto projekte numatytas
545 mm ortarpis, didžiausias atsilenkimas tesudaro tik
27 proc, o tai ir rodo konstrukcijos kokybę.
4 paveiksle parodyta šios vėjo elektrinės metinės generuojamos galios kreivė. Jei elektrinės vietovėje 30 m bokšto aukštyje pučia, pavyzdžiui, 7 m/s vidutinis metinis vėjo greitis, o Lietuvoje tai yra daugelyje vietų, tai iš galios kreivės
gauname vidutinę metinę 3,3 kW produkciją. Šis skaičius
atitinka vertikalios ašies vėjo elektrinės galimybes. Tačiau
mūsų nagrinėjamoji elektrinė yra horizontaliosios ašies
tipo, todėl reikia atsižvelgti ne į vidutinį vėjo greitį, o į vidutinio vėjo greičio kubą. Padarius prielaidą, kad pučiantis
vėjas atitinka tikimybinį Veibulo skirstinio dėsnį, rezultatą reikia padauginti iš 1,91 faktoriaus. Galutinai gauname,
kad per metus šioje vietovėje nagrinėjamoji vėjo elektrinė galėtų pagaminti 3,3 x 1,91 x 8760 = 55,2 MWh kiekį.
Šios elektrinės ypatybė yra ta, kad jos konstrukcija yra optimizuota pagal sunaudojamų gamybai medžiagų kainą ir
reikalingus jų kiekius. Taip pat visur atsisakyta bet kokių
kontaktų, nes šie, nors ir patys geriausi, bet per darbo dešimtmečius visada sugenda. Pasirinktas lengvesnis ir tuo
pačiu pigesnis didesnių sūkių elektros generatorius. Vardinis sūkių skaičius – 150 sūkiai, bet generatorius gali dirbti
ir prie vėjaračio lėtesnių 120 ar greitesnių 180 sūkių per
minutę greičių. Greičių dėžės nėra, elektroninio keitiklio
nėra, generatorius gali būti tiesiogiai jungiamas prie elektros tinklo. Tačiau yra elektroninis pagaminamos elektros
energijos kokybės reguliatorius.
Tokie, palyginus dideli, vėjaračio sūkiai pareikalavo stipresnių vėjaračio menčių, kurios sugebėtų priešintis padidintoms išcentrinėms jėgoms. Mentėms pakankamą tvirtumą suteikia keturgubi anglies pluošto audinio išilginiai
sluoksniai ir skersiniai mentės vidinio tvirtinimo elementai. Nors anglies pluoštas, lyginant su stiklo pluoštu yra
gerokai brangesnis, tačiau to paties tvirtumo lengvesnei
mentei pagaminti anglies pluošto reikia gerokai mažiau,
todėl mentės kaina mažesnė, lyginant su iš stiklo pluošto
padaryta gerokai sunkesne mente. Tuo atveju, kai savarankiškai dirbanti vėjo elektrinė nuolat krauna vietinį elektros
akumuliatorių, gali būti pasirinktas nuolatinės srovės generatorius, kuris pagal įtampą turi būti suderintas su akumuliatorių baterijos parametrais.

Vietos dilema
3 pav. Pavėjinė su per audrą palinkstančiomis pavėjui mentėmis elektrinė
6 kW Proven firmos pavėjinė vėjo elektrinė, vėjaračio skersmuo 5,5 m, pradeda dirbti nuo 2,5 m/s, atlaiko 70
m/s viesulo greitį, vardinė galia išvystoma prie 12 m/s vėjo greičio, spyruoklių konstrukcija užpatentuota, nes
per viesulą mentės susiglaudžia, bet nelūžta.

Praktika rodo, kad sprendžiant, ar yra vietos mažajai vėjo
elektrinei pastatyti, pagrindinė sąlyga yra įrenginio skleidžiamas triukšmas ir leistinasis atstumas iki artimiausio kitų
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Aleksandras Belas (Alexander Graham Bell, 1847 - 1922)
pasiūlė visą girdimumo sritį padalinti į 12 (dabar į 14) dalių
taip, kad girdimumo slenkstis būtų 0, skausmo riba – 14
(Belas buvo parinkęs 12) vienetų, dabar vadinamų belais.
Skaičiavimų ir praktikos patogumui naudojame 10 kartų
mažesnius vienetus – decibelus. Dabar visa garsų suvokimo sritis yra nuo 0 dB iki 140 dB ir ją sudaro 140 lygių
(6 paveikslas).

4 pav. Mažosios vėjo elektrinės metinė darbo kreivė.

Jau prie 2,5 m/s pradeda po truputį generuoti, vardinė galia pasiekiama prie 12 m/s greičio, prie labai didelio
greičio prasideda gūsiai su pūtimo krypties kaitaliojimu, todėl valdymo sistemos vėluoja prisitaikyti.

žmonių gyvenamojo namo. Kaip rodo Danijos p
 avyzdys,
kaimų bendruomenės yra užverstos skundais dėl per daug
triukšmingų kaimynų vėjo elektrinių, o pavyzdžiui JAV,
teismo sprendimais per daug triukšmingos vėjo elektrinės
yra net griaunamos.
Vertindami vėjo elektrinių žalingąjį poveikį aplinkinių žmonių sveikatai reikia išskirti:
  elektromagnetinį generatoriaus lauką;
  peizažo vizualinį gadinimą, akis varginančius menčių šešėlius tekančios ar besileidžiančios saulės spindulių fone;
  įvairių dažnių girdimojo intervalo triukšmą;
  labai žemų dažnių garsų, dar vadinamų infragarsu, poveikį.
Kadangi generatorius yra aukštai, tad jo elektromagnetinis poveikis, palyginti su kitais buities prietaisų varikliais,
naudojamais čia pat gyvenamojoje aplinkoje, yra niekinis.
Peizažo gadinimas yra blogybė, bet požeminių vėjo elektrinių dar niekas neišrado, todėl greičiausiai tai vertintina
tik kaip emocinis argumentas.
Vėjaračių menčių šešėliavimas trunka apie 30 min. rytais ir
vakarais, tada, kai saulė yra žemai ir šešėlis krenta bei erzina aplinkinių gyventojų akis. Jau parenkant statybos vietą
šešėlių trukmė ir laukiama pasireiškimo zona yra apskaičiuojamos. Jei negalima tokių šešėlių išvengti, šešėliavimo
metu vėjo elektrines reikėtų išjungti, o vėjaračius sustabdyti stabdžiais. Neveikiančios, bet laisvame vėjaračio sukiojimosi režime paliktos vėjo elektrinės prilyginamos nestabdytoms elektrinėms, tad tai būtina kontroliuoti. Galų
gale šešėliavimas nėra neįveikiama blogybė. Galima pereiti
į kitą kambarį, užsimerkti ar žiūrėti televizorių, galų gale
saulėtų žiemos vakarų Lietuvoje ne tiek jau daug.
Tyrimų, kuriais būtų galima įvertinti vėjo elektrinių skleidžiamą ultragarsą, nėra. Gal ir skleidžia, bet ultragarsas ore
greitai slopsta, todėl šis poveikis neregistruojamas. Galime
tik spėlioti žiūrėdami į šunis, nes šie ultragarsą gerai girdi.
Girdimasis triukšmas yra šiuolaikinio civilizuoto žmogaus
gerai suprantama blogybė. Garso stiprumą (garso lygį, girdimumą) išreiškiame garso energijos srauto tankio arba
garso intensyvumo (garsumo) logaritmu. Garso stiprumo
didėjimą matuojame belais. Škotų telefonijos inžinierius

Triukšmo suvokimas yra proporcingas garsinio erzinimo
logaritmui. Jei garsinis poveikis padidėja 10 kartų, jo dešimtainis logaritmas padidėja vienetu, o suvokimas padidėja taip pat tam tikru vienetu. Jei garso poveikis padidėja
milijoną kartų, jo logaritmas, o taip pat garso suvokimas
padidėja 6 kartus.

Garso arba triukšmo matavimas
Girdimumo intervalą įprasta nurodyti tarp 16 ir 20 000 Hz,
tačiau tikrovėje jis siauresnis. Jau nuo 20 Hz ir žemesnius
garsus vadiname infragarsu. Nuo 20 000 ir aukštesnius
garsus vadiname ultragarsu. Technikoje dar išskiriamas
nuo 109 iki 1013 dažnio garsų intervalas, kurio garsai vadinami hipergarsais. Pagal garso slėgį girdimumas apima
nuo 3·10-5 iki 400 Pa slėgį. Girdime tyliausią krebždesį ir
griaustinio dundesį.
Garso slėgio lygiai matuojami garso lygio matuokliais.
Šie prietaisai turi mikrofoną, kuris verčia slėgio kitimus į
įtampos signalą. Signalas pateikiamas voltmetrui, kuris yra
sukalibruotas decibelais. Decibelų skalė yra logaritminė.
Garso lygis matuojamas kaip visų dažnių derinys, virstantis vienu pasvertuoju signalu. Siekiant panašėti į žmogaus
ausį ir atitikti girdimumo ypatybes, mikrofonai ir elektrinio signalo grandinės turi filtrus, kurie silpnina žemesniųjų
dažnių svorinę įtaką. Filtrai skirstomi į:
A – svorinius. Tai įprastinė skalė, taikoma aplinkos ir profesinių garsų tyrimuose. Šis filtras atitinka vidutinio žmogaus
ausies vidutinio garsumo garsų suvokimo atvejį.
B – svorinius. Tai retokai naudojamas filtras. Jis aproksimuoja ausį ties vidutinio garsumo garsais, apie 70 dB, taikomas koncertų salių akustikoje.
C – svorinius. Apytikriai atitinka žmogaus ausį, suvokiant
garsius garsus, naudojamas tiriant žemojo dažnio garsus,
taikomas artilerijos kanonadai išreikšti.
G – svorinius. Sukonstruotas infragarsui.
Jei matavimai daromi su A tipo svoriniais filtrais, rezultatai yra žymimi dB(A). Kartais pridedamas pradinis lygmuo.

5 paveikslas. Infragarso, girdimųjų dažnių srities ir ultragarso dažniai.

Infragarso srityje yra labai pavojingas žmonių sveikatai su smegenų pagrindiniu α-ritmu apie 14 Hz ir su širdies
plakimo ritmu apie 6 Hz sutampantys dažniai ir žemesni kaip 1 Hz, vestibuliarinį aparatą erzinantys dažniai.
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  Ldn. Reiškia vidutinį išmatuotą A-pasvertąjį garso lygį
per 24 valandų parą ir dieną ir naktį. Gaunamas prie
naktinių matavimų, atliktų, pavyzdžiui tarp 22 val. ir
6 val., pridėjus papildomus 10 dB.
Decibelų matematika nėra sudėtinga, tačiau būtina atsiminti, kad operuojame su logaritminiais dydžiais. Tektų
prisiminti logaritmavimo ir antilogaritmavimo veiksmus.

6 pav. Įvairių girdimo triukšmo šaltinių palyginimas.

Palyginime neįvertinta poveikio trukmė. Griaustinio triukšmas neerzina, o ilgalaikis kūdikio verksmas
kaimyniniame be garso izoliacijos įrengtame bute veikia kankinančiai.

Tada rašoma dB (re 20 μPa). Raidelės „re“ yra angliško žodžio reference (liet. atrama, nuoroda) pradžia.
Santykiniai lygmenys, kurie naudojami matavimo duomenų pradiniam taškui išreikšti yra:
  garso slėgio lygmuo 20 μPa;
  garso galios lygmuo 10-12 W;
  garso intensyvumo lygmuo 10-12 W/m2.
Lygmenys yra žymimi didžiąja raide ir atitinkamu indeksu. Reikšmės: p – slėgis, w – energija, i – intensyvumas
(slopinimas). Pavyzdžiui, garso galios išmatuota vertė bus
Lp (re 20 μPa) = 15 dB.
Pateikiant matavimus, pritaikytą filtrą galima pažymėti sutrumpintai, pavyzdžiui, Lp = 15 dB(A).
Filtrų poveikį iliustruoja 8 paveikslas.
Yra garso matuoklių, kurie rodo nepakoreguotus filtrais
garsumo lygius. Šia matavimai yra vadinami G arba (G) lygio matavimais. G svertinis lygis žymimas dBG arba dB(G).
Jie yra skirti infragarsui matuoti.

Lietuvos Respublikoje nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo atnaujinta higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Dabar gyvenamųjų namų
miegamuosiuose kambariuose dieną nuo 6 iki 18 val. leidžiamas 45 dB(A) girdimasis triukšmas, vakare nuo 18 iki
22 val. 40 dB(A), o naktį nuo 22 iki 6 val. dar mažesnis, tik
35 dB(A). Gyvenamųjų ir kitokios paskirties pastatų aplinkoje, kurią higienos norma apibrėžia kaip nedaugiau kaip
40 m nuo pastato sienų nutolusį žemės sklypą, leistinasis
triukšmas yra 10 dB(A) didesnis: dieną 55 dB(A), vakare
50 dB(A) ir naktį nuo 22 iki 6 va. 45 dB(A). Pateikta išimtis transporto sukeliamam triukšmui, leistinuosius lygius
padidinant 5 dB(A), nes sunkusis automobilis važiuoja ir
pravažiuoja, o lėktuvas praskrenda. Lietuvos pajūryje, kuris visas pretenduoja į kurortinių vietovių statusą, higienos normos leistinieji triukšmo lygiai higienos normoje
yra mažinami dar 5 dB(A), todėl didžiųjų vėjo elektrinių
parkų projektuotojai turi užtikrinti pajūrio gyventojams
ne didesnius kaip 30 dB(A) naktinio girdimojo triukšmo
lygius. A tipo filtro kreivė yra standartizuota ir higienos
normoje vadinama A-svertis.
Tipinės vėjo turbinos sukeliamo garso energijos vertės yra
90-105 dB(A). Tipinės garso galios vertės vėjo elektrinėse yra apie LA ekv< 45 dB(A). Girdimojo diapazono garsai,
sklisdami nuo elektrinės, kuri šiuo atveju yra garso šaltinis,
iki klausytojo slopsta. Vėjo parkų projektuose teikiami projektiniai atstumai iki artimiausių gyventojų įvairuoja nuo
600 m iki 1 100m. Didžiosios Britanijos visuomenė diskutuoja apie dar didesnius 2 000 m atstumus. Deja, atstumo
didinimas yra nepakankamas, norint stabdyti infragarso
plitimą, dėl kurio labiausiai ir skundžiasi gyventojai, gyvenantys vėjo jėgainių kaiminystėje.

Naktimis žmogaus klausa tampa žymiai, pavyzdžiui 100 kartų,
jautresnė ir pradeda erzinti tokie silpni garsai, kurių dienos
metu žmonės negirdi. Todėl garsų suvokimo reiškinį reikia
įvertinti matuojant triukšmus ne tik dieną, bet ir naktį.
Tuo tikslu aplinkos triukšmų matavimų rezultatus papildomai žymime registravimo trukmę išreiškiančiais procentais,
ekvivalentinimo ar dienos – nakties indeksais:
  L10, L50 ir L90, reiškiančiais, kad išmatuotas A- pasvertasis garso slėgis viršija 10%, 50% ar 90% viso matavimų laiko, atitinkamai.
  Lekv (Leq), reiškiantis, kad išmatuotas A- pasvertasis garso slėgis sukelia tą pačia garso suminę energiją, kaip
ir matavimo metu matuotas kintantis garso lygis. Dar
žymimas LA ekv.

8 pav. A, B ir C filtrų poveikio iliustracija
(Kaip matome, A filtras nupjauna visą infragarso diapazoną, todėl matuojant infragarsą
šie filtrai nenaudojami)
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Infragarso problematika
Pirmieji su dirbtinai sukurtu infragarsu susidūrė vargonų meistrai, papūtę orą į didesnių nei įprasta vargonuose
matmenų vamzdį. Aplinkinių namų miestiečiai pradėjo
eiti iš proto, todėl eksperimentai su parapijonių sveikata
buvo uždrausti.
Natūralios kilmės infragarsas mus supa visą laiką. Žemės
pluta lyg didelis varpas gaudžia. Galbūt šis gaudesys ir yra
taip vadinamasis gimtinės ilgesys. Apie Žemės plutą sklindančius infragarsus ir jų matavimą gerai žino priešininkų
požeminių atominių bandymų sukeltų infragarso bangų
stebėtojai. Infragarsą puikia girdi ir pagal jį erdvėje orientuojasi pašto balandžiai, tarpusavyje net 30 km atstumu
smūgiais į žemę „susišneka“ Afrikos drambliai, o vandenyne povandeninių laivų akustikai klausosi banginių, esančių
Antarktidos vandenyse, dainų, skirtų klausytojoms, kurios
augina banginiukus Kalifornijos įlankoje. Skirtingo druskingumo vandens sluoksnių sandūra yra idealus kanalas
infragarsui tūkstančius kilometrų sklisti.
Vėjo elektrinės skleidžia dirbtinės kilmės infragarsą. Jis susidaro todėl, kad viena mentis pakyla aukštyn ir nuo stipraus
vėjo palinksta atgal. Vėliau ji atsiduria apačioje ir sugrįžta
į pradinę padėtį. Visai taip pat dirba ir garsiakalbių membrana, taip ir susikuria infragarsas. Jūros elektrinės dirba
su vėjaračio viršuje ir apačioje palyginus vienodo greičio
vėjais. Nėra reikalo jūrines elektrines labai aukštinti, aukščio pakanka tik tiek, kad per potvynį audros bangos menčių nesiektų. Jūroje infragarsas nestiprus.
Sausumoje vėjo sluoksnių greičiai labai skiriasi. Ypač stiprų
infragarsą generuoja tik viršutine dalimi dirbantys vėjaračiai, kai ties apačia dėl kokių nors kliūčių vėjas yra silpnas.
Matavimai rodo, kad pagrindinis infragarso dažnis sutampa su vėjaračio sūkių greičiu [7].
Mažas literatūrinis eskursas. Kaip liudija K. Boruta, Baltaragio jėgainė stovėjo ant aukštos kalvos taip, kad net
apačioje prie ežero esant ramiam orui, ji vis tiek smagiai sukdavosi. Ar dėl skirtingais greičiais judančio oro
sluoksnių susidarydavo koks infragarsas, liko nematuota, bet sprendžiant iš to, kad obuolmušiai arkliai visada
pasibaidydavo artėdami prie veikiančio malūno, infragarso būta stipraus.

vėjaračio mentės lankstysis c), o ypač b) atvejais. Vadinasi
norint, kad vėjaračio mentės nebūtų kaip kokie infragarsą kuriantys garsiakalbiai, reikia vėjaračius kelti aukštyn į
vienodo greičio vėjų sritį, tobulinti jų konstrukciją, arba
statyti vėjo elektrines jūroje kaip a) variante.
Infragarso lygiai mūsų šalyje yra ribojami tam skirta higienos norma [9], tačiau kalba eina tik apie namų vidaus
sąlygas. Kadangi šiuolaikiniai namai yra skaidrūs infragarsui, tiek namo viduje, tiek aplinkoje infragarso sukeliamas
garso slėgis mažai skiriasi.
Be skirtingų vėjų greičių aplinkoje sąveikos, infragarsą
taip pat sukelia nekokybiškai išbalansuoti vėjaračiai. Kaip
balansuojami automobilių ratai, žino visi vairuotojai. Lygiai taip pat turi būti balansuojami ir vėjaračiai. Bet čia
susiduriame su milžiniška problema. Nors mentės gaminamos kalibruotose formose, vienodo svorio ir lygiai to
paties lyginamojo stiprumo toje pačioje dalyje, sukomplektuoti tris vėjaračiui būtinas mentes yra didžiulis menas. Surinktas tik pastatytoje vėjo elektrinėje vėjaratis gali
turėti svorių ir nevienodo menčių lankstumo debalansus
[10]. 10 pav. pateikti šio straipsnio tyrimo rezultatai, rodantys infragarso atsiradimo dažninių ir laikinių charakteristikų pavyzdžius.
Kadangi vėjas nėra pastovus, kinta ne tik jo pūtimo kryptys, bet ir turbulentiškumas, gūsių kiekis ir kryptys, o infragarso atsiradimo atžvilgiu ir atskirų sluoksnių greičiai,
infragarso atsiradimui palankios sąlygos ir stiprumas yra
kintantys dydžiai. Todėl teigti, kad infragarso nėra, remiantis
tik vienetiniu matavimu iš principo yra neteisinga. Menčių
disbalansui atsirasti didelę įtaką gali turėti atskirų menčių
apledėjimai. Svorių skirtumus taip pat sukelia menčių paviršių tarša, o trinties į orą koeficientų skirtumus sukelia
menčių paviršiaus erozija.
Apskaičiuoti, kaip elgsis vėjaračio mentis sudėtingai besisukanti apie vėjaračio centrą ir besilankstanti trijose plokštumose, yra rimtas uždavinys. [11] autoriai jį sprendė baigtinių
elementų metodu, suteikdami mentei 15 erdvinių laisvės

Kokiu dažniu gaudžia už vargonų vamzdžius gerokai didesni vėjo elektrinių stiebų vamzdžiai, jų gamintojai tikriausiai žino. Bokštuose daromos skersinės pertvaros mažinant
oro stulpų aukštį, ant tarpinių aukštų grindų klojami stori
putplasčio sluoksniai. Bet vis tiek efektyvių priemonių susidariusiam infragarsui slopinti nėra. Jei tokie ekranai egzistuotų, būtų galima infragarso patrankas panaudoti kare.
Deja, iš gaudžiančių tankų, kaip karštu vandeniu apiplikyti,
iššoka ne tik priešininko tankistai, bet ir savi.
Panagrinėkime vėjaračio darbo sąlygas a) jūroje, b) krante, kai yra ryškiai išreikšta kliūtis, pavyzdžiui, miškas ir
c) priemiesčio tipo vietovėje, kurioje yra daug neryškiai išreikštų kliūčių vėjui silpninti. Matome, kad pirmyn – atgal

9 pav. Vėjo greičių vertikalūs profiliai

a – jūrinis tipas, b – ryškiai išreikštos kliūties efektas sausumoje,
c – daugelio paviršinių kliūčių įtaka
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kliūčių nevienodų greičių vėjo sluoksniams atsirasti, bet ir
pasirinkti gamintoją, siūlantį optimalių ir saugių parametrų jėgaines. Gamykloje surinkti ir, kaip kokį automobilio
ratą keičiant padangas, išbalansuoti didžiųjų vėjo elektrinių vėjaratį su dešimčių metrų eilės ilgio mentėmis gal ir
įmanoma, bet tai sunku įsivaizduoti. Tačiau tai būtų labai
reikalinga procedūra. Išeitis tik viena – balansuoti jau pastatytas vėjo elektrines. Gerai subalansuoti vėjaračiai neklibės ir neskleis infragarsų. Infragarsų klausymasis yra
labai naudingas patiems vėjo parkams, nes padidintas infragarsas yra darbo rezonuojant ženklas, pranašaujantis
lūžius ir pažaidas.
Mažosios vėjo elektrinės turi nedidelio skersmens vėjaratį
(7 m – 6 kW, 9 m – 15 kW), todėl jų mentės visada dirba
to paties greičio vėjo sluoksnyje. Su juo pagauti skirtingų
greičių vėjo sluoksnius būtų sunku.
Mažosios elektrinės turi didesnius darbinius sūkius. Taip
pavyzdžiui, išnagrinėtoji WEI6 elektrinė sukasi 150-180 sūkių per minutę greičiu, todėl jos menčių sukimamsis atitinka palyginti aukštą 2,5-3 Hz dažnių infragarsą. Šiam garsui sukelti menčių savųjų dažnių rezonansus ir sustiprėti
galimybių nėra, nes pirmas nuosavasis plokštumos kryptimi mentės dažnis yra 11,8 Hz, antrosios eilės – 39,0 Hz,
o pirmasis briaunos kryptimi mentės dažnis – 21,0 Hz, o
antros eilės briaunos kryptimi – net 89,9 Hz [5]. Matome,
kad rezonansui susidaryti galimybių nėra. Kadangi mažosios mentės mažai lankstosi, generuojamų žemojo dažnio
garsų slėgis į išorinę žmogaus ausį yra silpnas. Mažosios
elektrinės vėjaratį galima išbalansuoti gamyklos sąlygomis.
10 pav. Vėjaračio a) ir elektrinės stiebo b) skleidžiamų garsų spektrai.
Neišbalansuotas vėjaratis skleidžia apie 8 Hz infragarsą, o stiebo triukšme dominuoja 30 Hz garsas.

laipsnių būseną. Suteikus vėjui turbulencijos savybes, tiriamoji mentis pradėjo lankstytis pirmyn – atgal (plokštumos
kryptimi) pirmuoju 1,84 Hz ir antruoju 4,99 Hz dažniais ir
vėjaračio plokštumoje paskubėdama suktis ir atsilikdama
(briaunos kryptimi) 2,3 Hz dažniu. Kaip visose savaime
nuo įtampos virpančiose sistemose, taip ir vėjo elektrinėse
pavojingiausios yra rezonansų būsenos, kai vėjo turbulencijos virpesiai sutampa su mentės nuosavaisiais dažniais.
Vėjo parkuose tik kraštinė vėjo elektrinė pagauna dar neiškraipytą vėją, visos kitos pavėjui stovinčios elektrinės jau
yra veikiamos pirmojo vėjaračio sukurtos turbulencijos. Jei
dažniai sutampa, gali kilti rezonansų ir tuo pačiu skleidžiamo infragarso plitimų.

Taigi mažųjų vėjo elektrinių aplinkoje gyvenantys gyventojai neturėtų jausti nepatogumų, jei jos tinkamai įrengtos.
Mažosios vėjo elektrinės turi didelę ateitį, nes jos suteikia
jų savininkams elektros energijos vartojime pakankamą
nepriklausomybės lygį.
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Kai kurie fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės
srovės matavimo aspektai
Anatolijus Drabatiukas, KTK
dr. Nerijus Bagdanavičius, KTU, KTK
dr. Algys Vegys, KTU
Arvydas Tranauskas, VEI
Elektros įrenginių saugos užtikrinimas yra būtina sąlyga juos
projektuojant, montuojant ir eksploatuojant. Kaip vieną iš
galimų priemonių žmonėms apsaugoti nuo elektros srovės
poveikio žemosios įtampos tinkle norminiai dokumentai
nurodo apsauginį išjungimą.
Straipsnyje „Apsauginis išjungimas“ (Energijos erdvė,
Nr. 2-2012) buvo išanalizuoti šiuolaikiniai kriterijai, taikomi apsaugai nuo elektros poveikio, aptarti reikalavimai
apsauginiam išjungimui TN tinklo sistemoje ir būdingiausi fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės srovės nustatymo būdai. Aptarta, kad terminas „fazinio ir apsauginio
laidininkų grandinės varža“ yra sąlyginis vienfazio trum-

pojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą varžos pavadinimas. Iš vienos pusės tokioje grandinėje pageidautina turėti
kiek įmanoma didesnę trumpojo jungimo srovę, o saugiklių
tirptukų vardinės ir automatinių jungiklių suveikties srovės
turi būti kuo mažesnės. Priešingu atveju, jei trumpojo jungimo grandinės varža bus didelė, saugiklis arba automatinis
jungiklis tokią grandinę išjungs su didele laiko delsa arba
visiškai jos neišjungs, o trumpojo jungimo srovė grandine
tekės ilgą laiką. Tokiu atveju ant elektros imtuvo su pažeista
izoliacija ir kitų per apsauginius laidininkus sujungtų korpusų gali atsirasti gyvybei pavojinga įtampa. Antra vertus,
anksčiau Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklės
(toliau – EĮĮBT) normavo vienfazio trumpojo jungimo ir
apsaugos aparato nominaliosios suveikties srovių minimalų
santykį, o dabar iki 1000 V įtampos TN sistemos tinkluose Taisyklės nustato apsaugos aparato suveikimo laiką ir
leistiną prisilietimo įtampą. Tik sprogiosiose zonose, jeigu apsauga vykdoma saugikliais arba automatiniais jungikliais, turinčiais atvirkščiai priklausomą nuo srovės laiko
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charakteristiką, papildomai tikrinamas vienfazio trumpojo
jungimo srovės santykis su apsaugos priemonės suveikties
srove. Jis turi ne mažiau kaip keturis kartus viršyti saugiklio tirpuko ir ne mažiau kaip šešis kartus automatinio
jungiklio, turinčio atvirkščiai priklausomą nuo srovės laiko charakteristiką, atkabiklio srovę. Automatiniams jungikliams, turintiems tik elektromagnetinį atkabiklį arba
atkabiklį, veikiantį be laiko uždelsimo, kaip ir nesprogiose
zonose normuojamas apsaugos aparato suveikimo laikas
ir leistina prisilietimo įtampa.
Vienfazio trumpojo jungimo srovė šiuolaikinėmis matavimo
priemonėmis nustatoma be ypatingų sunkumų. Atliekant
keletą vienfazio trumpojo jungimo srovės matavimų tame
pačiame taške imama mažesnioji išmatuotoji srovė, o matuojant grandinės varžą imama didesnioji išmatuotoji varža. Apsaugos priemonės suveikties laikas nustatomas pagal
laiko ir srovės charakteristikos kreivę, atitinkančią 30-40°C
temperatūrą ir didžiausią suveikties laiką. Automatiniams
jungikliams suveikties laikas gali būti išmatuotas arba apskaičiuotas pagal individualią laiko ir srovės charakteristiką, sudarytą pagal matavimų duomenis.
Matavimus atliekantiems specialistams būtina gerai žinoti matavimo metodus bei naudojamų prietaisų galimybes,
mokėti parinkti matavimo taškus, metodą ir aparatūrą. Šiame straipsnyje yra pateikiamos bendrosios serijiniu būdu
gaminamų matavimo priemonių naudojimo taisyklės,
kitos aktualios atliekant fazinio ir apsauginio laidininkų
grandinės srovės matavimus žinios. Pateikta straipsnyje
medžiaga atitinka galiojančių Elektros įrenginių įrengimo
bendrųjų taisyklių, Specialiųjų patalpų ir technologinių
procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių, Saugos eksploatuojant
elektros įrenginius taisyklių reikalavimus. Be to, dalis pateiktos straipsnyje medžiagos paimta iš oficialių prietaisų
firmų gamintojų katalogų.

Fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės
varžos matavimo metodai
Fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varžos matavimai gali būti atliekami šiais metodais:
  Atliekant grandinės trumpojo jungimo bandymą.
  Naudojant papildomą apkrovą.
  Naudojant ampermetro voltmetro metodą ir žeminimo transformatorių.
Taikant pirmąjį metodą, labai trumpam laikui grandinėje imituojamas vienfazis trumpasis jungimas į korpusą ir
vykdomas proceso oscilografavimas. Gaunami gana tikslūs rezultatai, tačiau praktikoje šis metodas taikomas tik
tyrimo tikslais, nes reikalauja didelių laiko sąnaudų, gali
išsijungti kiti elektros imtuvai, atsiranda keblumų bandymo metu užtikrinant elektrosaugą. Dėl šių priežasčių naudojant papildomą varžą Rpap stengiamasi bandomąją srovę
apriboti arba iki santykinai didelių verčių (1-2 kA), arba iki
palyginti mažų verčių (10-20A), kartais net iki 1 0-20 mA.

1 pav. Matavimų schema taikant papildomos aktyviosios varžos R metodą

Fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės matuokliai su
maža papildoma varža (didele bandomąja srove) yra didelių gabaritų ir svorio, bet turi didesnį parametrų matavimo tikslumą, įvertina reaktyviąją varžos dedamąją ir nelinijinį pobūdį. Matuokliai su didele papildoma varža yra
mažų gabaritų ir svorio, bet turi didelę matavimų paklaidą – nepilnai įvertina grandinės reaktyviąją varžos dedamąją ir neįvertina nelinijinio varžos pobūdžio. Prietaisų
gamintojų patirtis rodo, kad optimalus matavimų režimas
yra prie 500 … 2000 A stiprio srovės.
Antrasis, papildomos apkrovos metodas yra pagrįstas tuo,
kad prijungus papildomą apkrovą prie vienos kurios nors
fazės, fazinė įtampa pakinta dėl įtampos kritimo šioje apkrovoje. Papildoma apkrova gali būti aktyvioji arba mišrioji, apkrovos srovė 20-40 A. Matavimai šiuo metodu,
naudojant apkrovos rezistorių, yra rekomenduoti Lietuvos
LST HD 60364-6 standarte (1 pav.).
Įtampa bandomojoje grandinėje matuojama su prijungta
ir išjungta apkrovos varža R. Fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varža (Ω) apskaičiuojama pagal formulę:

Zs= U1-U2
Ia
Čia Z – pilnutinė grandinės varža, Ω; U1 – įtampa, V,
išmatuota išjungus apkrovos varžą R, ; U2 – įtampa,V,
išmatuota prijungus apkrovos varžą R,; Ia – srovė, tekanti
apkrovos varža, A.

Skirtumas tarp U1 ir U2 turi būti žymus. Prieš fazinio ir
apsauginio laidininkų grandinės varžos matavimą rekomenduojama atlikti apsauginių laidininkų vientisumo bei
elektrinės įrangos elementų izoliacijos varžos matavimus.
Siūlomas metodas pateikia tik apytiksles fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės pilnutinės varžos arba trumpojo
jungimo srovių vertes, kadangi neįvertina įtampos vektorių
prigimties, t.y. realių sąlygų trumpojo jungimo metu. Tačiau gaunama paklaida yra priimtina, kai reaktyvioji bandomos grandinės varža yra nežymi.
Pagal trečiąjį metodą matuojama linijos varža ZL (t.y. fazinio ir nulinio apsauginio arba apsauginio laidininkų) nuo
galios transformatoriaus iki duotojo elektros imtuvo gnybtų.
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Matuojamoji grandinė išjungiama nuo maitinimo šaltinio
ir maitinama iš specialaus transformatoriaus (suvirinimo,
katilų), pagal galimybę įrengto kuo arčiau galios transformatoriaus. Naudojamas ampermetro voltmetro metodas.
Uždarajai grandinei gauti fazinis laidininkas sujungiamas
su elektros imtuvo korpusu ir reguliavimo reostatu arba
autotransformatoriumi, nustatoma 10-20 A srovė. Pagal
voltmetro ir ampermetro rodmenis apskaičiuojama matuojamosios grandinės varža. Pagrindinis metodo trūkumas
tas, kad varžos sumuojamos aritmetiškai, o galios transformatoriaus varžos vertė nustatoma pagal žinyną.
Beveik visuose šiuolaikiniuose prietaisuose, skirtuose fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės srovės arba varžos
matavimams, naudojamas įtampos kritimo papildomoje
varžoje metodas. Varžų geometrinį sumavimą dažniausiai vykdo mikroprocesorius. Metodas patogus, saugus, o
ir matavimas užima mažai laiko.

Bendra matavimo prietaisų apžvalga
Iki XX a. pabaigos Lietuvoje fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varžai matuoti buvo naudojamas prietaisas
M 417, o vienfazio trumpojo jungimo srovei matuoti –
prietaisas Щ 41160 (2 pav.).
Prietaisas M 417 (nuo 1985m. negaminamas) matuoja fazinių įtampų iki ir po papildomos varžos Rpap=12 Ω prijungimo modulių skirtumą neišjungiant bandomojo objekto.
Kadangi dažniausiai grandinės varža būna mažesnė kaip
1 Ω, gaunama pakankamai didelė paklaida. Be to, nėra automatinio papildomojo rezistoriaus išjungimo funkcijos,
todėl, laikant nuspaustą trumpojo jungimo varžos matavimo mygtuką ilgesnį laiką, rezistorius perkaista. Įtampos
svyravimai tinkle matavimo metu taip pat sumažina gautų rezultatų tikslumą. Prietaisas Щ 41160 matuoja realiąją
vienfazio trumpojo jungimo srovę per vieną tinklo įtampos periodą. Matuojamos srovės ribos sudaro 10-1000 A.
Prietaisas naudojamas tinkle, kurio fazių poslinkio kampas
300±200. Kai srovė viršija 100 A, „krokodilo” tipo liestukų ir spaustukų naudojimas yra nepriimtinas, nes apdega
kontaktai, o esant dar didesnei srovei liestukas susivirina
su srovei laidžiomis dalimis. Be to, tikrinamoje grandinėje
esant pakankamai didelei srovei gali suveikti automatinių
jungiklių elektromagnetiniai atkabikliai (kai automato vardinė srovė mažesnė nei 25 A, tai atsitinka beveik visada).
Informacijos šaltiniuose apie elektros įrangos derinimą,
išleistuose 1980-1989 m., šie prietaisai išsamiai aprašomi,
pateikiamos jų metrologinės charakteristikos bei darbo
su jais taisyklės.
Šiuo metu Lietuvos rinkoje fazinio ir apsauginio laidininkų
grandinės parametrams matuoti siūloma daugybe prietaisų, kurie skiriasi jautrumu ir galimų matavimų tipais. Prietaiso kaina priklauso nuo daugelio faktorių: matavimų diapazonų, papildomų funkcijų kiekio, matmenų, maitinimo
tipo, srovės rūšies, aksesuarų, galimybės matavimų rezultatus įrašyti į atmintį ir duomenų apdorojimo kompiuteriu, gamintojo vardo. Jeigu jūs renkatės prietaisą tik pagal
kainą, tai tikėtina, kad jūs negausite reikiamo jo funkcio-

2 pav. Prietaisų M 417 ir Щ 41160
bendras vaizdas

nalumo. Lietuvoje yra paplitę METREL, SONEL, FLUKE
ir kitų gamintojų matavimo prietaisai. Renkant prietaisą
matavimams būtina atsižvelgti į paties prietaiso galimybes ir fazinio bei apsauginio laidininkų grandinės pobūdį.
Pavyzdžiui, SONEL gamybos prietaisas MZC-200 matuoja
tik grandinės aktyviąją varžą ir netinka galingoms grandinėms, turinčioms didelę induktyviąją varžą; jo konstrukcija
gana paprasta, jis nebrangus. To paties gamintojo prietaisas
MZC-300 jau matuoja grandinės pilnutinę varžą ir gali būti
naudojamas bet kuriose fazinio bei apsauginio laidininkų
grandinese. Prieš matavimų pradžią prietaisas automatiškai nustato N ir PE laidų vientisumą.
Šiuo metu Lietuvos elektros įrenginiuose plačiai naudojami specializuoti elektrosaugos parametrų SMARTEC serijos (3 pav., a ir c) ir daugiafunkciniai EUROTEST serijos
(3 b pav.) matuokliai.
Elektrinių parametrų EUROTEST serijos daugiafunkciniai
matuokliai leidžia atlikti pirminę iki 1000 V įtampos elektros įrenginių kontrolę prieš eksploatavimą, taip pat po rekonstravimo priėmimo atlikti įvairius bandymus. Prietaisu
MI 3122 SMARTEC Z „Line-Loop / RCD galima matuoti
linijos ir fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varžą,
taip pat RCD (srovės skirtuminės apsaugos įtaisų) tikrinimo parametrus. Korpusas yra patikimas ir ergonomiškas.
Prietaisas taip pat turi magnetą, kuris leidžia pritvirtinti
jį prie metalinių paviršių, kas labai palengvina darbą. Šis
matuoklis pakeitė matuoklį MI 2122.
Prietaisų darbas valdomas mikrokontroleriais, kurie leidžia
realizuoti eilę funkcijų, tarp jų: elektroninį nulio nustatymą ir kalibravimą, laukiamos trumpojo jungimo srovės,
grandinės nutrūkimo, maitinimo baterijų būklės indikaciją,
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a)

b)

c)
3 pav. Bendri prietaisų MI 2122, MI 3102H CL ir MI 3122 vaizdai.

e konomiško darbo režimo neatliekant matavimų nustatymą,
įtampų stebėjimą realiu laiku ir pan. Prietaisai turi galimybę
atlikti matavimus tiek didele bandomąja srove (kas leidžia
padidinti matavimų tikslumą), tiek ir maža srove (15 mA),
kuri nesukelia srovės skirtuminės apsaugos įtaisų suveikties,
jei bandomoje grandinėje tokių yra. Kai kuriais prietaisais
galimi grandinės fazė-fazė ir N-PE varžų matavimai. N-PE
matavimams naudojamas prietaiso vidaus šaltinis. Gauta
maža kelių omų vertės varža rodo, kad yra TN tinklo sistema. Grandinės fazė-fazė varžos matavimai naudojami IT
tinklo sistemoje arba siekiant patikrinti grandinės maksimalios srovės apsaugos veiksmingumą.
Matuojant prietaisais ir norint nedidinti matavimo paklaidos naudojami tik standartiniai laidų komplektai. Naudojant nestandartinius bet kokio ilgio ir skersmens matavimo
laidus, reikia atlikti jų kalibravimą.
Matuojant fazinio ir nulinio laidininkų grandinės parametrus dažniausiai prietaisai rodo tiek grandinės varžas,
tiek ir trumpojo jungimo srovę, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

Iк=(UN*К)/Zism;
čia K-pataisos koeficientas, užduodamas vartotojo ir
kintantis nuo 0,2 iki 3,0

Rekomenduojama koeficientą priimti lygų 0,75 … 0,80,
jeigu nenurodyta kitaip. Pradinį koeficientą gamykla nustato 1,0 arba 1,06. UN –vardinė tinklo įtampa, priimama
115V, 230V arba 400V.

Apie prisilietimo įtampų matavimus
Tarptautinė elektrotechnikos komisija (toliau – IEC) rekomenduoja pirmenybę teikti prisilietimo įtampai (angl. touch
voltage) kaip baziniam parametrui, nusakančiam apskritai
žmogaus apsaugą nuo elektros poveikio. Todėl dauguma
daugiafunkcinių iki 1000 V įtampos instaliacijos tikrinimo
prietaisų matuoja kintamos srovės 400/230 V įžemintos
neutralės tinkluose fazinio bei apsauginio laidininkų grandinės prisilietimo įtampą. Tokie matavimai leidžia įvertinti
įvykdytų techninių priemonių nuo srovės poveikio pakankamumą, o prireikus imtis papildomų priemonių potencia-

lams išlyginti arba suvienodinti. IEC 60364-4-41 standarte
sausose ir drėgnose patalpose ilgalaikė prisilietimo įtampa
kintamajai srovei nustatyta UL ≤ 50 V, o labai drėgnose bei
šlapiose patalpose UL ≤ 25 V. Vertinant elektrosaugos lygį
iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose būtina įvertinti,
kad fazinio bei apsauginio laidininkų grandinės varžos matavimas nėra adekvatus prisilietimo įtampos matavimams.
Pavojingas prisilietimo įtampos dydis gali atsirasti šalia žaibo srovės nuvediklių, nors pati žaibosaugos sistema pastato
atžvilgiu įrengta tinkamai. Šiuo atveju prisilietimo įtampa
bus potencialų skirtumas tarp žaibo nuvediklio potencialo
ir žemės taško, ant kurio stovi žmogus, potencialo.
Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse numatyta, kad elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti naudojami
natūralieji įžemintuvai. Jeigu juos naudojant įžeminimo
įrenginio varža arba prisilietimo įtampa yra leistina ir leistinoji įžeminimo įrenginio įtampa neviršija norminės įtampos, dirbtinio įžemintuvo įrengti nebūtina.
Prisilietimo įtampa matuojama kontroliniuose taškuose,
kuriuose šie dydžiai buvo nustatyti projektuojant įžeminimo įrenginį. Šiuo metu Lietuvoje Elektros įrenginių bandymo normose numatyta, kad turi būti matuojama elektros
įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas,
prisilietimo įtampa. Dažniausiai tai būna transformatorių
pastotės, tam tikros patalpos, pvz., stambių raguočių fermos arba lauko teritorija, kur yra pratisos pašalinės laidžiosios dalys arba kita laidi srovei technologinė įranga.
Be to, rekomenduojama prisilietimo įtampą matuoti visose darbo ir ne darbo vietose, kuriose yra didelė tikimybė
žmonėms prisiliesti prie elektros įrenginių korpusų, kuriuose, įvykus vienfaziam trumpajam jungimui, atsiranda
pavojingas potencialas.
Šiuo metu Lietuvos rinkoje atsirado žingsnio, prisilietimo
įtampų ir įžeminimo varžų matavimo kompleksas MI 3295
(angl. Step Contact Voltage Measuring System), skirtas matavimams tiek elektros tinkluose, tiek pas elektros vartotojus (4 pav.). Kompleksas sudarytas iš dviejų dalių: matuoklio ir stotelės. Žingsnio ir prisilietimo įtampos matavimo
ribos yra 0,01 mV … 59,9 V, maksimali testavimo srovė
55 A, įžeminimo varžos - 0,001… 199,9 Ω, testavimo srovė - <7,5 A. Daugiau apie prisilietimo ir žingsnio įtampas
skaityti žurnale „Elektros erdvės“ Nr. 2(25)-2009 m.

Bandymų ir matavimų sąlygos
Fazinio bei apsauginio laidininkų grandinės parametrų
matavimai atliekami sausoje aplinkoje, kai oras ramus.
Atmosferos slėgis didelės įtakos atliekamų bandymų kokybei neturi, bet gali būti nurodomas protokole. Rekomenduojama fazinio bei apsauginio laidininkų grandinės srovės
(varžos) matavimus atlikti tokiu nuoseklumu (elektros vartojimo kryptimi): objekto elektros skydinė - skirstomosios
spintos, skydai, skydeliai - galingiausias arba tolimiausias
elektros imtuvas.
Apibendrinant matavimų rezultatus, ten, kur būtina, reikia įvertinti paties prietaiso ir kitas matavimo paklaidas.
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4 pav. Bendras MI 3295 komplekso vaizdas.

 tliekant fazinio ir nulinio apsauginio laidininkų varžų
A
matavimus iš gana gausių matavimo paklaidų galima paminėti tokias paklaidų grupes:

tikslesnį išjungimo laiko atitikimo reikalavimus įvertinimą
galima atlikti matuojant fazinio ir apsauginio laidininkų
grandinės varžą tokiu nuoseklumu:

  sistemingosios (nuolatinės), kurios atsiranda dėl matavimo prietaiso konstrukcijų gedimo ir prietaiso netaisyklingos padėties;

  iš pradžių matuojama maitinimo šaltinio fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varža Ze elektros įrengimo įvade;

  matavimo priemonės ir metodikos, atsirandančios dėl
matavimo priemonės ir matavimo metodų netobulumo;

  matuojamos tinklo nuo įvado iki skirstymo punkto
arba valdymo skydo fazinio ir apsauginio laidų varžos;

  personalinė, priklausanti nuo matuotojo asmeninių
savybių;
  statinės ir dinaminės paklaidos, kurios būdingos ir
matavimo priemonėms, ir matavimo metodams, nes
įvertina matuojamo dydžio kitimo greitį kaip matavimo laiko funkciją.
Visa minėtų paklaidų grandinė sudaro bendrą matavimo
paklaidą. Tačiau, vertinant matavimo rezultatus, matavimo
priemonės veikimo paklaida skaičiuojama pagal metodikas,
pateiktas prietaisų pasuose. Pagal LST EN61557-3 standartą, didžiausia fazinio bei apsauginio laidininkų grandinės matavimo priemonės procentinė veikimo paklaida gali
siekti iki ± 30%. Todėl būtina įvertinti varžos padidėjimo
galimybę, palyginus su išmatuota verte.
Išnagrinėsime laidininkų varžos padidėjimą dėl padidėjusios temperatūros.Kai grandinės varžos matavimai atlikti
kambario temperatūroje ir su mažomis srovėmis, grandinės laidų varžos padidėjimo dėl temperatūros ir srovės pokyčio įvertinimui trumpojo jungimo metu gali būti
naudojama žemiau pateikta metodika. Laikoma, kad reikalavimai imtuvų ribinei išjungimo trukmei bus įvykdyti
jei tenkinama tokia sąlyga:

2U
ZS(m)≤ o ,
3Ia
čia ZS(m) – išmatuota fazinio ir apsauginio laidininkų
grandinės varžos vertė, Ω; U0 – fazinė įtampa, V;
Ia – apsaugos aparato suveikimo srovė, tenkinanti išjungimo
laiko reikalavimus.

Jeigu išmatuota grandinės varžos vertė viršija 2 U0 / 3 Ia,

  matuojamos fazinio ir apsauginio laidų varžos nuo skirstymo punkto arba valdymo skydo iki elektros imtuvo;
  fazinio ir nulinio apsauginio laidų varžų vertės padidinamos įvertinant laidų temperatūros padidėjimą jais
tekant trumpojo jungimo srovei, taip pat būtina įvertinti apsaugos įtaisų suveikties srovės dydį;
  šios padidintos varžos vertės pridedamos prie maitinimo šaltinio fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės
varžos Ze ir gaunama reali trumpojo jungimo sąlygomis vertė Zs.

Pabaigai
Daug elektrotechnikos firmų verčiasi ir elektros matavimais. Manome, kad įmonės elektrotechnikos laboratorija
(ETL) darbe turi naudoti 90 proc. nebrangių, bet patikimų
reikiamos tikslumo klasės prietaisų. Bent 10 proc. prietaisų, skirtų ypač svarbiems matavimams bei prietaisų darbingumo patikrinimui (kalibravimui), turėtų būti brangesni
elektroniniai arba analoginiai prietaisai, kurių naudojimas
užtikrintų atliekamų matavimų kokybę ir keltų ETL personalo kvalifikaciją.
Literatūra
1. LST HD 60364-4-6. Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 6 dalis.
Patikrinimas ( IEC 60364-6:2006, modifikuotas).
2. Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV. Zespol autorow pod redakciją
Krystyna Kuprasa. Centralny Osrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004r.
3. Christopher Kitcher. Practical Guide to Inspection, Testing and
Certifikation of Electrical Installiations. Inprint of ELSEVIER, 2009.
4. Gamintojo sudarytos prietaisų MI 2122, MI 3102H CL, MI 3122, MI 3295
eksploatavimo instrukcijos.
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Broniaus A. Rasimo nuotr.

Naujausioms kabelių klojimo
technologijoms –

pilnas įrengimų komplektas
Kabelių traukimo įrenginys WL2015D
Hidraulinis kabelių traukimo įrenginys yra sumontuotas
ant vienos ašies plieninės važiuoklės. Įrenginys yra varomas 9,6 kW galios benzininio variklio. Didžiausia traukimo
jėga – 2 tonos, o traukimo greitis – iki 15 m/min. Kabelių
traukimo įrenginyje WL2015D yra sumontuotas dinamometras su spausdintuvu, taigi galima stebėti bei nustatyti
maksimalią traukimo jėgą, galima atsispausdinti protokolą. Hidraulinė pavara traukia plieninį trosą, kuris yra
susukamas ant būgno. Įrenginys sumontuotas ant vienos
ašies priekabos su atraminiu ratuku priekyje, reguliuojamo sukabinimo įtaisu su inerciniais stabdžiais. Traukimo
darbų metu didesniam stabilumui užtikrinti rėme yra sumontuotos galinės atramos.
Vietoje standartinio dinamometro galima užsisakyti elektroninį dinamometrą. Šis turi 7 colių lietimui jautrų ekraną

bei USB jungtį, kurios pagalba galima įrašyti duomenis apie
kabelio klojimo seką iš vidinės dinamometro atminties į
USB atmintinę. Kabelių traukimo darbų metu visi svarbiausi parametrai ir duomenys yra rodomi ekrane.
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Lynai komplektuojami įvairių ilgių – nuo 60 iki 300 metrų,
diametras – nuo 5,5 iki 11 mm.
Prie lynų prikabinamos rankovės yra pagamintos iš lanksčios
pintos vielos. Šios rankovės yra galimos įvairių diametrų,
todėl yra tinkamos tiek ploniems telekomunikacijų kabeliams, tiek ir storiems jėgos kabeliams traukti.

Jeigu darbų metu yra pasiekiama maksimali leidžiama kabelio tempimo jėga, traukimo įrenginys nedelsiant sustoja.

K serijos kabelinių būgnų transportavimo vežimėliai
K serijos kabelinių būgnų transportavimo vežimėliai su
atverčiamuoju būgno stovu suteikia galimybę lengvai bei
greitai pakrauti ir iškrauti kabelinius būgnus, naudojant
stovo pakėlimo ir nuleidimo suktuvą. Visam procesui pakanka tik vieno aptarnaujančio asmens. Vežimėliuose yra
įmontuoti inerciniai bei stovėjimo stabdžiai. Vienos ašies
(K1000 ir K1500) bei dviejų ašių (>K1500) vežimėliai yra
su atraminiu ratuku priekyje ir reguliuojamo aukščio sukabinimo įtaisu. Transportavimo vežimėliai su mechaniniu
suktuvu yra skirti krovai iki 2000 kg. Šiuose vežimėliuose maksimalus galimas būgno diametras yra iki 3000 mm.
Didesnei nei 2000 kg krovai naudojami kabelinių būgnų
transportavimo vežimėliai su hidrauliniu pakėlimo ir nuleidimo mechanizmu.

Sklandžiam darbui įvairiomis oro sąlygomis naudojamos
montuotojo palapinės. Jų naudojimas yra būtinas, norint
užtikrinti vykdomų darbų kokybę. Šios palapinės yra dviejų
tipų: stačiakampės arba piramidės formos. Palapinės yra
pagamintos iš poliesterio arba brezento, nepalaiko degimo,
su langeliais šonuose.

Ilgio matuoklis
Šis lengvas (1,2 kg) ir tikslus
ilgio matuoklis matuoja ilgį iki
10 000 m, todėl yra patogus įrankis kabelių ilgių arba kitiems
matavimo darbams atlikti. Matuoklis turi trijų padėčių teleskopinę rankeną (660-1020 mm),
yra kompaktiškas. Komplektuojamas kartu su transportavimo
krepšiu ir stovu.
Daugiau informacijos apie Lancier Cable kabelių klojimo
įrenginių gamą rasite www.lancier-cable.com ir www.gph.lt

Užs.

Į vamzdžius įstumiami lynai EKH
EKH kabelių traukimo lynų vidurinis sluoksnis yra pagamintas iš stiklo skaidulų ir padengtas polipropilenu, todėl
lynai yra ilgaamžiai, atsparūs dilimui bei ultravioletiniams
spinduliams. Traukimo lynų rėmas yra termiškai cinkuotas.

Kompaniją Lancier Cable GmbH Lietuvoje atstovauja
UAB „Gerhard Petri Vilnius“, taigi apie įrengimų užsakymo, įsigijimo ar net galimos nuomos sąlygas galite sužinoti
atstovaujančioje bendrovėje.
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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Energijos naudojimo efektyvumo
ateitis – išmanusis tinklas
Peter Respondek, Bussysteme, Vokietija
Norint pasiekti bendrai sutartą Europos Sąjungos tikslą –
iki 2020 m. sumažinti CO2 išlakų lygį 20 proc. bei pasiekti
20 proc. didesnį energijos vartojimo efektyvumą ir 20 proc.
atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo dalį pirminės
energijos balanse – turi būti pertvarkoma tiek elektros energijos gamyba, tiek energijos perdavimas bei skirstymas, tiek
elektros energijos vartojimas.
Dabartinė energijos gamyba, pagrįsta nafta bei dujomis, turi
būti pakeista atsinaujinančių šaltinių energija. Kita vertus,
energijos (elektros, šilumos, dujų) vartojimas turi būti mažinamas didinant energijos imtuvų ir technologijų efektyvumą,
gerinant pastatų izoliaciją bei mažinant technologinius energijos nuostolius tinkluose.
Elektros energijos perdavimo tinklas atlieka specifinę funkciją – jis yra kaip tam tikras centras tarp energijos gamybos ir
vartojimo, todėl ateityje technologiškai jis turi tobulėti. Tinklas
atlieka pagrindinį vaidmenį atsinaujinančių šaltinių integravime į elektros energetikos sistemą, taip pat ir efektyviame elektros energijos vartojime. Kai kuriose Europos šalyse jau vyksta
perdavimo ir skirstomųjų tinklų rekonstrukcijos bei atnaujinimai pasitelkiant modernias informacijos ir komunikacijos
technologijas (IKT), leidžiančias pereiti prie išmaniojo tinklo
(angl. smart grid). Įvertinus sukauptą patirtį, šiuo metu yra kuriami atitinkami IKT standartai. Šiame straipsnyje aiškinami
išmaniojo tinklo pagrindai ir yra nušviečiama situacija remiantis Vokietijoje ir Ukrainoje reiškiamais požiūriais ir idėjomis.
Tinklo architektūra. Kelias nuo elektros energijos gamybos
iki vartojimo keičiasi. Iki šiol vyravo vienkryptis energijos tiekimas iš generatoriaus į perdavimo tinklą (aukštosios įtampos), iš jo į skirstomąjį tinklą (vidutinės ir žemosios įtampos)
iki elektros vartotojo. Turime atkreipti dėmesį į vis didėjančią elektros energijos generavimo decentralizaciją dėl, pvz.,
smulkių biomasės elektrinių, fotoelektrinių ar vėjo elektrinių
plėtros. Tai reikalauja esminių pokyčių tinklo vystyme, eksploatacijoje, valdyme ir apsaugos sistemose.
Ateities tinklui yra reikalingi išmanūs elektros energijos
skaitikliai vartotojų pusėje bei tinklo valdymo centruose
(angl. Network Operations Center). Išmanieji skaitikliai vartotojų pusėje reikalingi tam, kad atliktų tam tikras bazines funkcijas ir netgi būtų kaip sąsaja tarp elektros tinklo ir vartotojo
pastato (buto) energetinės infrastruktūros. Viena iš funkcijų – išmanusis skaitiklis pagal vartotojo užduotą programą
valdo kai kurių elektos prietaisų (pvz., skalbimo mašinų, šilumos siurblių, vandens šildytuvų ar kompresorių, pildančių
suspausto oro talpyklą) įjungimą ir išjungimą pagal gaunamus
iš elektros biržos kainos signalus.
Išmanieji skaitikliai turi matuoti ir vartotojo tiekiamą į tinklą energiją, pvz., naudojant „elektromobilis tinklui“ sprendimus, nes elektromobiliai savo akumuliatoriuose gali kaupti
pigią elektros energiją ir esant poreikiui ją grąžinti į tinklą.
Svarbiausia dalis išmaniajame tinkle yra ryšys tarp sistemos
komponentų – išmaniųjų skaitiklių bei tinklo valdymo centro.

Plataus rajono palydovinė stabilumo kontrolės sistema (WAMS, WAPS)
Centras kontroliuoja energijos suvartojimą, jos paskirstymą
bei paklausą, taip pat apdoroja informaciją iš skaitiklių, esančių pas vartotojus, teikia vartotojui informaciją, pateikia elektronines sąskaitas. Visa tai reikalauja naujų sprendimų komunikacijos technologijoje ir struktūroje.
Komunikacija. Nauja išmaniojo tinklo informacinių ryšių
struktūra gali būti suskirstyta į:
 vietinę vartotojo („išmaniojo namo“) pusėje - tarp išmaniojo skaitiklio ir išmaniųjų prietaisų;
 tarp išmaniųjų skaitiklių ir jų siunčiamų duomenų priėmimo/apdorojimo centrų;
 tarp skirtingų komunalinių paslaugų techninių sistemų išmaniųjų valdiklių;
 tarp skirtingų komunalinių paslaugų teikėjų.
Vietiniai ryšiai gali būti palaikomi naudojant šiuos fizinius
kanalus:
 ryšio laidų (pvz., M-Bus, KNX, LON, LCN);
 elektros tinklo laidus (X10, OFDM);
 bevielius (wireless M-Bus, Bluetooth, Zigbee, zwave);
 optinio pluošto;
 infraraudonųjų spindulių.
Vokietijoje KNX laidai ir bevielės technologijos yra labiausiai
paplitę ir naudojami „išmaniuosiuose namuose“ vartotojo pusėje. Tačiau šie ryšiai turi būti šifruoti. Ryšiams tarp skaitiklio ir
skaitiklio duomenų priėmimo/apdorojimo centrų naudojama:
 telefono tinklai (ISDN);
 kabelių tinklai;
 mobiliųjų telefonų tinklai (GPRS);
 elektros tinklai, per 230/400 V kabelius;
 bevieliai vietiniai tinklai, WLL
Specialus kodavimas yra reikalingas išmaniojo tinklo ryšių
infrastruktūros jungtims paslaugų teikėjo pusėje. Tam naudojamasi NIST (liet. Nacionalinio standartų ir technologijų
instituto, JAV) rekomendacijomis.
Skirstomojo tinklo valdymas. Išvysčius naująją tinklo infrastruktūrą yra įmanomas realaus laiko vartotojų suvartojamos
elektros energijos matavimas (15 min arba net 1 min intervalais). Turint tikslesnius vartotojų apkrovos grafikus, atsiveria
galimybės žymiai tikslesniam elektros energijos paklausos ir
pasiūlos balansavimui. Taip pat elektros energijos gamyba tam-
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pa žymiai lengviau valdoma. Dar daugiau, informacija, kurią
galima gauti iš naujos infrastruktūros suteikia daugiau galimybių efektyviau skirstyti elektrą. Ankstesnioji sistema buvo
įrengta taip, kad energija būtų tiekiama viena kryptimi, kai
tuo tarpu nauja sistemos infrastruktūra leidžia tiekti energiją
iš vėjo bei saulės elektrinių atgal į tinklą vėjuotomis ir saulėtomis dienomis. Kitas aspektas yra elektros kokybės ir dažnio
leistinojo nuokrypio stebėsena, kurios efektyvumas žymiai
išauga patobulinus komunikaciją tarp energijos gamintojų ir
vartotojų. Išmaniojo tinklo atveju, netgi įvykus sisteminei avarijai, sistemos atstatymas tampa žymiai lengvesnis ir pigesnis.

yra ir tai, kad pas mus vis dar vyrauja centralizuoto energijos
tiekimo mąstysena, tuo tarpu decentralizuoto energijos tiekimo modelis (apie ką užsiminta ir šiame staipsnyje) dar mažai analizuojamas. IšT diegimas ir turėtų prasidėti nuo mažų
decentalizuotų sistemų valdymo ir jų sąveikos su didesniais
(sąlyginai vadinamais rezerviniais) tinklais. Yra dar viena problema kuriant IšT sistemas – tai sprendinių standartizavimas,
tačiau tikiu, kad ir ši problema bus išspręsta.

Rinka. Dauguma aprašytų žingsnių gali kainuoti milžiniškus
pinigus. Tačiau be investicijų joks efektyvumo didinimas yra
neįmanomas. Į tai turi būti žiūrima kaip į ilgalaikę investiciją
ir naudą vartotojui, gamintojui, elektros tinklų operatoriams
bei klimato kaitai. Pilotiniai projektai parodė, kad išmanioji
sistema yra tinkamai funkcionuojanti, patikima, o vertinant
ateities pokyčius – rentabili. Juk net ir ilgiausias kelias prasideda nuo pirmojo žingsnio.
Šaltiniai:
U. Braun, GE Energy Germany GmbH, D. Kopp, Alcatel-Lucent,
Energietechnische Gesellschaft im VDE, Juni 2010.
BERR (Department for Business Enterprise & Regulatory Reform) Future
Network Architectures URN Nr. 07/1654 pages 32 ff.
www.ecn.nl/nl/
www.knx.org
VDE/ETC Studie Dezentrale Energieversorgung 2020.
www.m-bus.com

 Komentaras
Straipsnį komentuoja Lietuvos Energetikos instituto mokslo
darbuotojas dr. Arturas Klementavičius.
Išmanusis tinklas (IšT) – tai ne tik didelius atsinaujinančios
energijos kiekius integruojantis ir energinį bei aplinkosauginį efektyvumą didinantis tinklas. Esminė IšT nauda turėtų
būti energijos ir energetinių resursų taupymas. Kita nauda aukštesnis elektros tiekimo vartotojams patikimumas, vieningos Europos Sąjungos elektros rinkos techninis užtikrinimas,
geresnis elektros tinklo valdomumas bei didesnis atsparumas
sisteminėms avarijoms. Pabrėžtinas išmaniojo tinklo skiriamasis bruožas - intensyvus komunikavimas. Į elektros tinklą
integruota labai daug skaitmeninių technologijų - mikroprocesorinių valdiklių ir jutiklių, kurie tarpusavyje intensyviai
komunikuoja ir teikia dispečeriui perspėjamuosius ir patariamuosius pranešimus, taip pat patys decentralizuotai priima
daug sprendimų tinklo režimui valdyti.
Pagrindinės problemos kuriant IšT yra jo atsipirkimo teisingas interpretavimas, nes dažnai sumuojamos tik visos konkrečios materialinės išlaidos, neįvertinami privalumai, kuriuos
ne visada galima įvertinti tik pinigine išraiška. Kita ptoblema
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Saulės elektrinė
Gemasolar Ispanijoje
Vienoje karščiausių Europos vietų – Andalūzijoje, kelyje tarp
Sevilijos ir Kordobos 2011 m. įrengta galingiausia pasaulyje
saulės elektrinė Gemasolar.
Tai pirma saulės elektrinė pasaulyje, veikianti ištisą parą. Įspūdingai atrodančią 19,9 MW galios elektrinę sudaro 2,6 tūkst.
saulės veidrodžių, kurių kiekvieno plotas – 120 m2. Visi šie
veidrodžiai užima 195 h ploto apskritimą. Mechanizmas paprastas – saulės veidrodžiai atspindi saulės spindulius į bokštą, nukreiptas į bokštą spinduliavimo intensyvumas tūkstantį
kartų sustiprėja, palyginus su spinduliavimu, pasiekiančiu veidrodžio paviršių. Energija sukaupiama talpykloje, pripildytoje
60 proc. kalio nitratų ir 40 proc. natrio nitratų druskų. Kaupykloje temperatūra siekia iki 600 0C. Sukaupta energija gamina garus, kurie suka turbinas, gaminančias elektrą. Šiluma
išsilaiko net iki 15 valandų, taigi turbinos gali suktis visą naktį
ar ūkanotą dieną. Tokia elektrinė pagamina 60 proc. daugiau
elektros energijos, negu fotoelektros saulės elektrinė be kaupiančių energiją sistemų. Tokia elektrinė gali generuoti elektrą
6,4 tūkst. valandų per metus, tuo tarpu kitos saulės elektrines
gali dirbti 1,2 – 2 tūkst. valandų per metus. Projektas kainavo apie 260 mln.eurų, metinė elektos gamyba apie 110 GWh.

Saulės elektrinĖS
-konsultavimas;
-galimybių studijos atlikimas;
-projektavimas;
-montavimas;
-įrengimas.

www.nefas.eu, Wikipedia
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Paruošti energijos
valdymui
Prijungta jungtis – nėra trumpojo sujungimo

Atjungta jungtis – automatinis trumpasis sujungimas

Komutuojančioji jungė

COMBI jungtis

Kompaktiški matavimo keitlių
atjungiamieji moduliniai
gnybtai – dabar jau ir su
kištukinėmis jungtimis!
• Automatinis trumpasis sujungimas
su patentuota trumpojo jungimo
jungtimi
• Lengvas trumpasis sujungimas su
kištukiniais tilteliais

Patentuota trumpojo jungimo jungtis

• Patogus trumpasis sujungimas su
komutuojančiomis jungėmis
Visus norinčius sužinoti daugiau apie minėtus
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