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Lietuvos energetikos perspektyvos
Martynas Nagevičius

Lietuvos atsinaujinančių išteklių
energetikos konfederacijos
prezidentas, UAB „Cowi Lietuva“
Aplinkosaugos ir energetikos
padalinio direktorius

Energijos poreikių perspektyva
ir jos apskaičiavimas
Įprasta, kad energijos vartojimo pokyčius įtakoja bendrojo vidaus produkto
(BVP) augimas. Todėl energijos suvartojimo augimas atskiruose sektoriuose
priklauso nuo Lietuvos BVP augimo, o
taip pat ir nuo gyventojų skaičiaus kitimo. Jei vertintumėme, kad Lietuvos
BVP metinis augimas kasmet iki 2020 m.
didės apie 3 proc., tai 2011-2020 m. laikotarpiu tikėtinas BVP augimas būtų
30,5 proc. Prognozuojant, kad nuo 2020
m. iki 2050 m. BVP metinis augimas
sieks kasmet apie 2 proc., BVP augimas 2011- 2030 m. būtų 59,1 proc., o
2011-2050 m. laikotarpiu BVP augimas
galėtų siekti 136,3 proc. Gyventojų
mažėjimo tendencija, deja, išlieka pastovi. Jau dabar prognozuojama, kad
2020 m. gyventojų Lietuvoje sumažės
mažiausiai 7 proc.

Energijos suvartojimo kitimas atskiruose sektoriuose nuo Lietuvos BVP
augimo priklauso skirtingai:
  Pramonės sektoriuje, statyboje,
žemės ūkyje elektros energijos sąnaudos auga proporcingai Lietuvos
BVP augimui, kitos sąnaudos (šiluma, tiesioginis kuro vartojimas)
šiuose sektoriuose, BVP padidėjus
1 proc., išauga 0,5 proc.
  Paslaugų sektoriuje BVP padidėjus
1 proc., elektros energijos sąnaudos
išauga 0,5 proc., kitos sąnaudos (šilumos, tiesioginis kuro vartojimas)
paslaugų sektoriuje BVP padidėjus
1 proc. išauga 0,2 proc.
  Transporto sektoriuje BVP padi
dėjus 1 proc., degalų sąnaudos iš
auga 0,3 proc.
  Namų ūkio sektoriuje Lietuvos BVP
padidėjus 1 proc., elektros energijos sąnaudos išauga 0,1 proc. kitos
sąnaudos namų ūkiuose nuo BVP
didėjimo nepriklauso.
 Energijos nuostoliai ir energijos suvartojimas savo poreikiams elektrą

ir šilumą gaminančiose elektrinėse
ir katilinėse nepriklauso nuo BVP
augimo. Kita vertus, elektros nuostoliai ir jos vartojimas savo poreikiams yra proporcingas elektros
suvartojimui.
Remiantis tokia metodika, galima apskaičiuoti energijos vartojimo prognozes (žr. 1 pav. ir 2 pav.).
Pagal ES Energijos efektyvumo direktyvą privalu sutaupyti 1,5 proc. energijos per metus.
Lietuvoje, įvertinus itin didelį energijos
taupymo potencialą, ypač galimybes
mažinti energijos poreikius vykdant
daugiabučių renovaciją, prognozuojama, kad iki 2020 metų kasmetinis
papildomas investicijų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą efektas
siektų apie 1,8 proc., o nuo 2020 m. apie 1 proc. Būtent todėl tikėtis esminio energijos vartojimo padidėjimo nevertėtų.

Žaliosios energetikos galimybės
Jei, remiantis tautos sprendimu referendume, Lietuvoje atsisakysime
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būsimos branduolinės energijos generacijos, patikslinti energijos ateities
vartojimo poreikiai leidžia peržiūrėti
Lietuvos perspektyvinį energetinį balansą (strategiją). Panagrinėkime vieną
iš segmentų. Atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos didinimą galima
būtų vykdyti plečiant kogeneracinių
jėgainių kryptingą plėtrą. Tam reiktų
14-koje savivaldybių, daugiausiai naudojančių šilumos, pastatyti kogeneracines jėgaines, deginančias biomasę ir
gaminančias tiek šilumą, tiek ir elektros energiją. Jeigu pagal Visagino AE
projektą Lietuvos kvota būtų buvusi
tik 513 MWe, o neišnaudojama šiluma
būtų „leidžiama“ į ežerą, tai minėtos
kogeneracinės jėgainės galėtų užtikrinti net 630 MW elektros generaciją
ir, kas labai svarbu, tos pačios jėgainės
pagamintų apie 40 proc. Lietuvos poreikiams reikalingos šilumos. Projekto
patrauklumą didina ir tai, kad dauguma
didesnių šalies miestų turi gerai sutvarkytus centralizuotus šilumos tinklus.
Toks kogeneracinių jėgainių plėtros
projektas galėtų kainuoti apie 5 mlrd.
litų. Svarbu, kad projektas visa apimtimi
būtų bendras visoms Lietuvoje planuojamoms jėgainėms. Skaičiuojant projekto sąnaudas remtasi tokiomis pačiomis prielaidomis, kaip kad ir skaičiuojant Visagino AE verslo planą, tai yra
40 proc. reikalingų investicijų surenkant
iš nuosavo kapitalo, 60 proc. – iš skolinto kapitalo, skolinantis už 3,9 proc.
realių palūkanų normą, skolą atiduodant per visą eksploatacijos laikotarpį, nuosavo kapitalo kaštus vertinant

1 pav. Bendro galutinio energijos suvartojimo prognozė, nevertinant energijos taupymo priemonių

2 pav. Bendro galutinio energijos suvartojimo prognozė, įvertinant energijos taupymo priemones

ENGLISH SUMMARY

Prospects of
Lithuanian Energy
Martynas Nagevičius
Chairman of Lithuanian Confederation of
Renewable Resourses.
If, in virtue of the people’s decision made in
the referendum, Lithuania is going to withdraw
the generation of future nuclear energy, the
specified needs of future energy consumption allows to revise the perspective energy
balance (strategy) of Lithuania. The article
analyses one of the energy segments, i.e. the

directional development of cogeneration
plants. In 14 municipalities consuming the
most amounts of heating there should be built
cogeneration plants combusting biomass and
producing both heat and electricity. According to Visaginas Nuclear Power Plant Project
Lithuanian quota would have been only 513
MW and the rest heat would be discharged
into the lake whereas the mentioned cogeneration plants could ensure electricity generation of even 630 MW and, what is really
important, the same plants would produce
approximately 40% of heating necessary for
Lithuanian needs. The attraction of the project is enhanced by the fact that most major
cities in the country possess well-regulated

centralized heating networks and the potential of biofuel production is sufficient.
Such project on development of cogeneration
plants may cost approximately 5 billion Litas.
It is very important that the overall project
would be common for all plants planned in
Lithuania. The estimation of project costs
was based on the same presumptions as estimating the business plan of Visaginas nuclear
power plant. Funds necessary for Visaginas
Nuclear Power Plant Project would be frozen
for 10-12 years, whereas in case of this suggested project the generation of heating and
electricity would start after 3-4 years since
the commencement of the project and the
planned generation would be reached in 2020.
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lygius 10 proc. Skaičiavimuose remtasi dabartine biokuro kaina. Kai kurios
jėgainės, priklausomai nuo regioninės
pramonės poreikių, galėtų dirbti tiek
kogeneraciniu, tiek kondensaciniu režimu, tai yra dirbti ir šiltuoju periodu.
Projektas galėtų būti patrauklus dar
ir tuo, kad būtų galima naudoti kartotinius jėgainių projektus (paruoštus
vietinių projektuotojų), naudoti kiek
galima daugiau vietinės gamybos įrangos (kas buvo neįmanoma Visagino
AE projekte) bei pritraukti privataus
verslo investicijų. Dar viena patraukli
detalė – aptartą projektą galima įgyvendinti palaipsniui, taip išskaidant
lėšas ir neįšaldant finansinių resursų.
Be to, pirmosios kogeneracinės jėgainės jau po 3-4 metų pradėtų gaminti energiją. Palyginimui, Visagino AE
projektui reikalingos lėšos būtų įšaldytos 10-12 metų. Pagal dabar galiojančią energetikos strategiją niekaip
nėra aptartas laikotarpis iki 2020 m.,
tai yra iki pradės veikti planuojama
Visagino AE elektros energiją reikės importuoti. Pradėjus įgyvendinti siūlomą projektą tiek šilumos tiek
elektros energijos generacija, kaip jau
buvo minėta, prasidėtų po 3-4 metų
ir 2020 metais jau būtų pasiekta projektinė generacija.
Jeigu būtų sudarytos sąlygos pritaukti
apie 30 proc. iš ES skiriamų lėšų, galima būtų mažinti energijos kainos VIAP
dedamosios dydį arba iš vis atsisakyti
VIAP mokesčio biokuro kogeneracinėms elektrinėms remti. Tikėtina šių
jėgainių pagamintos energijos savikainos
kaina būtų: elektros – 17,3 ct/kWh ir
šilumos – 10 ct/kWh, o jeigu biokuras
pabrangtų net 2 kartus, elektros kaina
būtų 31,5 ct/kWh ir šiluma 15 ct/kWh.
Bet kuriuo atveju, tai būtų mažesnė kaina, lyginant net su naujojo Elektrėnų
energetinio bloko gaminamos elektros
energijos savikaina.
2011 m. Lietuvoje atsinaujinančių
išteklių dalis bendrame galutiniame
suvartojime sudarė beveik 20 proc.
Įgyvendinus šį planą – iki 2020 m. rodiklis padvigubėtų ir pakiltų iki beveik
39 proc., nors pagal atsinaujinančių
išteklių direktyvos reikalavimus šis
rodiklis Lietuvoje 2020 metais turėtų
pasiekti 23 proc.

2011 m. Lietuvoje elektros energijos dalis bendrame elektros energijos
suvartojime sudarė beveik 11 proc.
Įgyvendinus šį planą - iki 2020 metų
šis rodiklis galėtų viršyti 50 proc., tai
yra daugiau nei pusė Lietuvoje suvartojamos elektros energijos 2020 m. galėtų būti pagaminama Lietuvos elektrinėse, vartojančiose atsinaujinančius
energijos išteklius.
Prognozuojamas biokuro paklausos
Lietuvoje augimas nuo 2011 m. iki 2020 m.
yra nuo 0,92 mln. tne iki 1,58 mln. tne.
Tradicinis biokuro potencialas Lietuvoje
ir yra toks:
  Malkinė mediena 0,565 mln. tne
(LITBIOMA duomenys);
  Medžio pramonės atliekos 0,283
mln. tne (LITBIOMA duomenys);
  Miško kirtimo atliekos 0,185 mln.
tne (LITBIOMA duomenys);
  Komunalinės atliekos 0,200 mln.
tne (apie 1 mln. t);
  Biomasė iš kelmų 0,060 mln. tne (apie
0,35 mln.ktm/metus. LITBIOMA
duomenys).
Tai yra apie 1,293 mln.tne.
Sėkmingai vystant biokuro panaudojimo projektus, ateityje galima būtų
plėsti biomasės gamybą, panaudojant:
  Biomasę iš energetinių plantacijų

3 pav. Biokuro poreikių prognozė

0,170 mln. tne (50 tūkst. ha gluosnių plantacijų);
  Šiaudus 0,840 mln. tne (Susidaro >
4 mln.t per metus. Galima panaudoti apie 2,4 mln. t/ metus).
Taigi realioje perspektyvoje turime
2,303 mln. tne biokuro potencialą,
visiškai užtikrinantį ne tik biokuro
energetikos vystymąsi (3 pav.), bet ir
perteklinio biokuro eksporto galimybę.
Yra ir papildomų rezervų – į pateiktus
kiekius neįskaičuotas dumblas iš vandens valymo įrenginių, kitos atliekos
bei vis dažniau įvardijamas durpių
potencialas.
Artimiausių kaimynų patirtis taip pat leidžia tvirtinti, kad biomasės naudojimas
energetikoje pasiteisina. Nuotraukoje
matome Iisalmi miesto kogeneracinę elektrinę Suomijoje. Maksimalus
Iisalmi miesto CŠT sistemos šilumos
poreikis yra 44,2 MW (palyginimui –
Jonavos 2011 m. šilumos poreikis buvo
45,6 MW). Kogeneracinės elektrinės
biokuro blokas Iisalmi mieste pastatytas 2002 m. lapkritį, jo instaliuota
galia yra 14,7 MW elektros ir 30 MW
šilumos, elektros/šilumos galių santykis 0,49, investicija - 72,5 mln. Lt, arba
4,9 mln. Lt/MWe.
Žymiai didesnės galios biokuro kogeneracinė elektrinė nuo 2001 m.
veikia Avedøre, Danijoje. Elektrinės
II-ąjame bloke deginant tik biokurą kogeneraciniu režimu gaminama
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355 MW elektros ir 485 MW šilumos. Elektros/šilumos galių sąntykis
yra 0,73. Investicija 2,77 mlrd. Lt arba
4,8 mln. Lt/MWe.
Biokuro naudojimas energetikoje pradėtų energijos decentalizavimo procesą, kuris energijos gamybą maksimaliai priartintų prie vartotojų. Energijos
decentralizavimas padėtų naujoviškai
spręsti bazinės generacijos problemą,
pradedant diegti išmaniųjų tinklų (angl.
Smart Grid) koncepciją, pradedant jų
diegimą nuo vartotojo pusės, o vėliau
palaipsniui pereinant prie skirstomųjų
ir perdavimo tinklų.
Biokuro naudojimas turėtų teigiamos
įtakos ir bendrąjam ekonomikos vystymuisi – tai ir naujos pastovios darbo vietos ruošiant biokurą, vystant su
tuo susijusios įrangos kūrimą. Realus
ir Lietuvos mokslininkų indėlis, tobulinant energetines technologijas.

Iisalmi miesto biokuro kogeneracinė elektrinė

Akivaizdu, kad šiame straipsnyje yra pateikta tik keletas pasiūlymų, leidžiančių
priartinti Lietuvą prie realios energetinės nepriklausomybės. Bendra elektros
energijos gamybos prognozė (4 pav.)
ir iš atsinaujinančių energijos išteklių
energijos gamybos prognozė (5 pav.)
parodo ir alternatyviosios energetikos
šakų vystymosi tendencijas. Vis dėlto
svarbiu išlieka ir gamtinių dujų naudojimo bei suskystintų dujų terminalo klausimas.
Nesigilinant į diskusijas dėl Suskystintų
gamtinių dujų terminalo (SGD) būtinumo, akivaizdu, kad projektas, tapęs
regioniniu būtų labiau patrauklus. Be
to, niekas nekalba apie jau užsakyto
ir jau gaminamo suskystintų dujų gabenimo laivo nuomos kitoms suinteresuotoms šalims galimybes. Taip šis
projektas natūraliai galėtų tapti regioniniu, su galimybe iškrauti dujas ne tik
Lietuvoje, bet keliose šalyse, turinčiose
dujų iškrovos infrastruktūrą.
Visuomenės interesus atitinkančios
paslaugos (VIAP) ir tuo pagrindu surinktų lėšų paskirstymo problematika
taip pat turėtų būti peržiūrima, tačiau
vystyti energetiką „už dyką“ niekam
nėra pavykę, tad reikia naujos patrauklios energetinės strategijos, kurią palaikytų ir verslas, ir piliečiai.

4 pav. Bendra elektros energijos gamybos prognozė

5 pav. Atsinaujinančių energijos išteklių energijos gamybos prognozė
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Turto inžinerinė priežiūra
Vytenis Galkis
UAB „SKF Lietuva“ direktorius

Pastaraisiais metais verslo valdymo strategijoje vis daugiau
dėmesio skiriama inžinerinei turto priežiūrai. Tai sritis, į
kurią anksčiau akivaizdžiai buvo kreipiama per mažai dėmesio. Informacinių technologijų skverbimasis į visas įmonės veiklos sritis, pradedant finansais, tiekimo optimizavimu, energetinių resursų panaudojimo optimizavimu ar
net personalo valdymu, natūraliai priartino ir prie vienos
iš svarbiausių sričių – turto inžinerinės (fizinės) priežiūros.
Norint detaliau suprasti nagrinėjamą temą, pateikiu su šia
tema dažniausiai siejamus pavadinimus ir jų apibrėžimus.
Turto valdymas (angl. Asset Management, AM). Teisinga
turto priežiūra visame jo gyvavimo cikle leidžia pasiekti
optimalų įrenginių, įrangos ar statinių panaudojimą minimaliomis sąnaudomis. Kitais žodžiais tariant, turto priežiūra yra sisteminis procesas, kurio metu planuojamas,
prižiūrimas ir užtikrinamas maksimalus turto panaudojimas visą jo gyvavimo laikotarpį. Turto valdymas remiasi

techniniais duomenimis, eksploatavimo praktika, statistika
bei įmonės strategija. Turto valdymo filosofija nuolat keičiasi – jau dabar turto valdymas apima ne tik fizinio turto
(pvz., pastatų, įrangos) fizinę ir ekonominę priežiūrą, bet
ir mažiau apčiuopiamo turto (pvz., intelektinės nuosavybės, reputacijos) priežiūrą.
Kompiuter izuot a pr iežiūros valdy mo si stema
(angl. Computerized Maintenance Management System,
CMMS). Tai - programinės ir techninės priemonės, užtikrinančios darbo paskyrų paruošimą, darbuotojų paskirstymą,
įrenginio priežiūros detalios istorijos vedimą, prevencinių
ir galimai numatomų gedimų šalinimo ir priežiūros grafikų sudarymą, įtraukiant palaikymo sistemas, pirkimus,
apskaitą, sandėlio likučius.
Verslo resursų planavimas (angl. Enterprice Resource
Planning, ERP). Viena iš labiausiai paplitusių verslo programinių įrangų, kurios dėka yra prižiūrimos pagrindinės
verslo sritys, tokios kaip produkcijos planavimas, pardavimų organizavimas, inventoriaus priežiūra, ryšiai su tiekėjais, transportavimo paslaugos ir kita. ERP dažnai apima
finansinių resursų bei darbo resursų priežiūrą ir valdymą.
ERP taip pat dažniausiai užtikrina ir ryšį su kitomis įmonėje naudojamomis duomenų bazėmis.

Užs.
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Gamybos resursų planavimas (angl. Manufacturing
Resource Planning, MRP II). Taip vadinamas metodas,
leidžiantis efektyviai planuoti visus įmonės gamybos resursus, vykdant operatyvų planavimą, įskaitant ir finansinį
planavimą ar net sukuriant simuliacines galimybes atsakyti
į klausimą: „Ką daryti, jeigu...?“.
Medžiagų poreikio planavimas (angl. Material Requirements
Planning, MRP). Tai - metodų ir programų rinkinys, leidžiantis užsakyti reikiamas medžiagas pagal reikiamą
asortimentą, prisitaikant prie gamybos ritmo bei poreikių.
Įmonės turto valdymas (angl. Enterprice Asset Management,
EAM). Šis pastaruoju metu vis dažniau naudojamas terminas yra skirtas dar labiau ištobulintoms verslo valdymo
sistemoms apibūdinti. Be visų aukščiau apibrėžimuose išvardintų funkcijų EAM turi galimybes valdyti laiko sąnaudas, projektus, planuoti ir valdyti žmogiškuosius resursus,
apskaityti finansinius duomenis.
Šie apibrėžimai leidžia bet kuriai įmonei pačiai lengvai nusistatyti savo techninį – intelektinį lygį, tai yra įsivertinti,
kokio lygio programinė ir techninė įranga įmonėje jau yra
naudojama. Istoriškai taip jau susiklostė, kad įmonės informacines technologijas pradėjo taikyti medžiagų, reikiamų gamybai, planavimui, tačiau vėliau prireikė ir medžiagų
kaštų priežiūros, ryšio tarp įrengimų našumo, jų aptarnavimo optimizavimo -visa tai leido įgyvendinti IT vystymasis.
Verslo resursų planavimas (ERP) kaip tik ir pristato tolesnę
valdymo ir priežiūros sistemų evoliuciją. Atsirado galimybė
vienoje sistemoje, kartu su efektyvia informavimo sistema,
funkcionaliai integruoti pardavimų prognozes, užsakymus
ir pardavimus, finansus, logistiką, kokybės kontrolę ir kita.
Tam reikėjo sujungti įvairias verslo ir finansų funkcijas su
įrangos techniniais reikalavimais, gamybos resursų planavimu. Taip natūraliai atsirado kompiuterizuotos priežiūros
valdymo sistemos (CMMS), leidžiančios programinei įrangai ruošti net priežiūros darbų paskyras, remonto grafikus
ar prevencijos priemones.
Tolesnė verslo valdymo sistemų evoliucija (EAM) apima
vis daugiau įmonės valdymo sričių, sumaniai integruojant
ir analizuojant visas galimas veiklos sritis. Visų valdymo
sistemų sąveika iliustruojama 1 pav.
Šiuo metu yra sukurta daug pakankamai lanksčių kompiuterizuotos priežiūros valdymo sistemų (CMMS), veikiančių
visiškai autonomiškai arba lengvai jas integruojant į sistemas, kurios anksčiau buvo laikomos tik finansinėmis. Vis
dėlto, aprėpti visas verslo sritis, jų valdymo ir priežiūros
koncepcijas gali tik daug patirties turinčios įmonės. Čia
taip pat atsiranda poreikis standartizuoti realizuojamus
sprendinius, o įmonėms, vykdančioms verslo administravimo ir techninės priežiūros funkcijų įdiegimus, taip pat
įmonėms, norinčioms įsidiegti verslo administravimo ir
techninės priežiūros sistemas, reikia vienodai suprantamos sprendinių platformos. Tuo tikslu yra įkurta Europinė
Nacionalinių techninės priežiūros asociacijų konfederacija EFNMS (angl. European Federation of National
Maintenance Societies, sutrumpintai - Euromaintenance).

EAM
CMMS
Inventorius

Techninė priežiūra

Aprūpinimai
Projektų valdymas
Procesų kontrolė
Algalapiai

Pagrindiniai
finansai
Žmogiškieji
resursai

Laiko apskaita

Gamybos resursų
planavimas
ERP

1pav. Įvairių verslo priežiūros sistemų sąveikos schema

Lietuvą šioje konfederacijoje atstovauja Lietuvos Techninės
priežiūros inžinerijos asociacija (www.ltpia.lt), kurios tikslas skleisti šiuolaikines verslo ir turto priežiūros idėjas.
Ar Lietuvos verslas jau yra pribrendęs taikyti šiuolaikines
verslo, turto valdymo ir priežiūros sistemas? Pastaraisiais
metais yra pastatyta nemažai šiuolaikinių įmonių, gaminančių vaistus, bioetanolį, elektronikos ar elektrotechnikos gaminius, tačiau ne visur įdiegiamos šiuolaikinės
kompleksinės verslo priežiūros sistemos. Nors minėtų
sistemų taikymas padidintų naujai statomo objekto biudžetą keliais procentais, ekonominis efektas visada yra
teigiamas, aišku, jei sistemų diegimą atlieka profesionali
komanda, glaudžiai bendradarbiaudama su įmonės specialistais. Ypač patrauklios turto ir verslo priežiūros sistemos
turėtų būti naujai statomoms kogeneracinėms jėgainėms,
biokuro katilinėms, taip pat ir kitiems energetikos objektams. Kita vertus minėtos sistemos, remiantis pasauline
praktika, lengvai pritaikomos tiek jau veikiančiai tekstilės
įmonei, tiek ligoninei, tiek baldų gamybos įmonei ar net
parduotuvių tinklams.
Lietuvoje jau yra įmonių, turinčių kompiuterizuotos priežiūros valdymo sistemas (CMMS) ir jau skaičiuojančių iš
to naudą. AB „Grigiškės“ įdiegė SKF kompanijos pasiūlytus
pramonės įrengimų efektyvumo optimizavimo metodus ir
dabar jau perėjo į baigiamąją aktyvios įrenginių techninės
priežiūros programos stadiją. Bendrovėje pasikeitė pramonės įrengimų ir įrenginių aptarnavimo bei remonto kultūra, atsirado tam tikri nauji įpročiai, kurie leidžia užtikrinti
optimalų gamyklos darbą. Pramonės įrengimų priežiūra
tapo efektyvesnė, daugiau dėmesio skiriama išankstinei
galimų gedimų ar prastovų prevencijai. Vidutinės prastovų apimtys AB „Grigiškės“ popieriaus fabrike projekto
vykdymo metu sumažėjo beveik dvigubai, šoktelėjo įrengimų efektyvumo koeficientas.
Turto efektyvi priežiūra šiuolaikiniame verslo pasaulyje
yra būtina užsitikrinant deramą vietą tiek regioninėje, tiek
globalioje aplinkoje.
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Saulės
elektrinių
įrengimo
ypatumai
Investicija į saulės elektrinę priklauso nuo jos
dydžio (galios), pasirinktų konstrukcijų, modulių,
inverterių ir kitos įrangos tipo, techninių ir
kokybės parametrų. Didžiausią saulės elektrinės
kainą sudaro saulės moduliai (fotomoduliai) ir
inverteriai, be to, galutinę kainą įtakoja ir saulės
elektrinės konstrukcijų kaina, priklausanti nuo
konstrukcijų parametrų bei montavimo vietos.

Sigitas Kiškis

Palankiausios sąlygos panaudoti saulės energiją yra valstybėse, esančiose arti ekvatoriaus. Natūralu, kad artėjant link
ašigalių saulės intensyvumas mažėja. Saulės energijai įsisavinti naudojami saulės elementai. Saulės energija geriausiai
panaudojama, kai krentantys spinduliai sudaro statų kampą
su plokštuma, kurioje įrengti saulės elementai. Lietuvoje
optimaliausias saulės elementų pasvirimo kampas yra apie
30-38° laipsniai. Priklausomai nuo konkretaus stogo ploto, įrengimų ar šešėlių, galima saulės elementų pasvirimo
kampo korekcija 15-38° laipsnių ribose.

1 pav. Saulės elementų optimalaus pasvirimo kampo nustatymas
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Vidutiniškai Lietuvoje saulės energija, krintanti į horizontalų paviršių, sudaro ~1 000 kWh/m2.

Parenkant keitiklius svarbu atkreipti dėmesį į darbinių parametrų efektyvumą - optimalus efektyvumas būtų apie
98 proc. Kuo efektyvumo procentas mažesnis, tuo su didesniais ir ilgalaikiais nuostoliais dirba saulės elektrinė. Taip
pat svarbu, kad būtų sumontuoti viršįtampių iškrovikliai
AC ir DC pusėse, įrengtos galimybės apsijungti ir su kitais
keitikliais. Parenkant keitiklius labai svarbus ir keitiklių
gamintojo techninis palaikymas ir suteikiamos garantijos.

2 pav. Saulės energijos ištekliai Europoje

Pagrindiniai dydžiai, apibūdinantys fotoelementą, yra jo
efektyvumas η bei fotoelemento elektrinė charakteristika
Wp. Efektyvumas nurodo, kokią dalį fotoelementas saulės
energijos paverčia į kitos rūšies energiją. Elektrinė charakteristika gaunama esant šviesos intensyvumui 1 kW/m2 ir
25 °C temperatūrai. Taip pat svarbus yra temperatūros koeficientas - jis parodo kokią temperatūrą pasiekus pradeda
mažėti elemento generuojama galia. Viršijus temperatūros
ribą elemento galia sumažėja 0,5 proc., kiekvienu pasiektu didesniu temperatūros laipsniu. Pavyzdžiui, jei saulės
elektrinės generuojama galia yra 1000 kW, tai elementams
įkaitus iki 65 °C, ji generuos tik 800 kW.
Elementai yra sujungiami nuosekliai grupėmis. Priklausomai
nuo elementų skaičiaus, grupės išėjime įtampa gali siekti
iki 1000 V. Ši nuolatinė įtampa laidais yra perduodama į
įtampos keitiklį, kur nuolatinė įtampa verčiama į kintamąją, toliau perduodama į pastotę, kur ji yra paaukštinama
iki tinklo įtampos. Įvadinis 0,4 kV tinklo saulės elektrinės
kabelis turi būti suprojektuotas taip, kad turėtų ne didesnį,
kaip 1 proc. įtampos kritimą (nors projektinis leidžiamas
įtampos LESTO tinkluose kritimas yra iki 5 proc.), priešingu
atveju saulės elektrinės savininkas (kaip elektros energijos
gamintojas) turėtų daug didesnius ekonominius nuostolius.

4 pav. Saulės elektrinės monitoringo sistema

Monitoringo sistema fiksuoja saulės elektrinės parametrus,
o tai leidžia analizuoti ir priimti sprendimus darbo režimo
tobulinimui. Prie monitoringo sistemos prijungiami keitikliai, keitiklių ir saulės elektrinės parametrai registruojami,
duomenys vartotojui perduodami modemo ar duomenų
kabelio pagalba, analoginiu, ISDN ar GSM ryšiu.
Labai svarbu užtikrinti gerą kontaktų kokybę tarp montuojamos elektrinės laidų, tam naudoti specialias reples DC ir
AC laidų sujungimui, nes esant blogiems kontaktams sutrinka elektrinės darbo režimas, sugadinama įranga, pagaminama mažiau energijos.

Keitikliai yra parenkami priklausomai nuo saulės elektrinės dydžio ir elektrinės išdėstymo parametrų.

3 pav. Keitikliai ir juose sumontuota AC/DC apsauga nuo viršįtampių

5 pav. Saulės elektrinės DC laidų sujungimai, blogo kontakto pasekmės
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Vienas iš pagrindinių saulės elektrinės elementų yra modulis. Projektuojant elektrinę, moduliai parenkami pagal
elektrinės įrengimo vietą, tam įtakos turi galimas panaudoti
plotas, pasvirimo kampas, įrenginėjamos elektrinės galia.

pat STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė
statinių apsauga nuo žaibo. reikalavimus. Taip pat taikomi
standartai: LST EN 62305-1:2011 Apsauga nuo žaibo. 1 dalis.
Bendrieji principai, LST EN 62305-2:2010-12 Apsauga nuo
žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas, LST EN 62305-3:2010-12
Apsauga nuo žaibo. 3 dalis. Fizinė žala statiniams ir pavojus gyvybei. Jei pastatas, ant kurio montuojama iki 10 kW
galios saulės elektrinė, neturi žaibosaugos sistemos, tai
remiantis standartu LST EN 62305-2 galimas rizikas dėl
žaibosaugos ir viršįtampių apsaugos sistemų įrengimo tikslingumo sprendžia pastato savininkas ir projektuotojas.

6 pav. Saulės modulių įvairovė

Renkantis modulius, svarbu atkreipti dėmesį į jų gamintojus.
Be abejo, geriausi moduliai yra tų gamintojų, kurie laikosi ES
standartų ir gamybos normų. Kitu atveju, pasirinkus pigiausią saulės modulių variantą, gausite ir plonesnį rėmą, pigesnį stiklą, celes ir t.t. Dažniausiai tokiu atveju turėsite pusiau
rankų darbo, nevisai kokybišką modulį, taip pat bus neaiškus
modulio gyvavimo ciklas bei gamintojo suteiktos garantijos.

7 pav. Saulės modulių pažeidimai

Saulės elektrinė turi veikti apie 30 metų, tad galima įsivaizduoti, kokios kokybės turi būti medžiagos, norint kad per
visą saulės elektrinės laikotarpį būtų kuo mažiau gedimų
ir elektrinė veiktų patikimai. Apskritai, įrenginėjant saulės
elektrines pigiausio varianto negali būti – visa įranga turi
būti patikimiausia ir pagal kokybę, ir pagal aptarnavimo
kaštus. Apsisprendimas toks pat, kaip ir perkant automobilį – jei planuojate juo važinėti be rūpesčių mažiausiai
10-15 metų, pigiausio juk nepirktumėte.
Mokslininkų duomenimis Lietuvoje vienas instaliuotas
stacionariose saulės elektrinėse kilovatas pagamina apie
780-787,5 kWh per metus. Skaičiuojant atsipirkimo kaštus,
šiuos skaičius reikėtų koreliuoti iki pesimistinių 750 kWh
per metus, nes prognozuoti kokie bus metai labai sunku, be
to nėra ilgalaikių šios srities tyrimų Lietuvoje. Skaičiavimai
daugiausiai atliekami pagal Vokietijos gamintojų ir mokslininkų nustatytus ilgalaikius saulės intensyvumo rodiklius.

Apsauga nuo žaibo, įžeminimas ir potencialų išlyginimas
Įrenginėjant saulės elektrines, žaibosauga turi atitikti
Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (toliau – EĮĮT), taip

8 pav. Žaibosaugos įrengimo pavyzdžiai

Pati saulės elektrinė nedidina žaibo iškrovos atsiradimo pavojaus, bet pastate atsiranda daug papildomų laidų, kurie
žymiai padidina viršįtampių atsiradimo pavojų, kuris netoliese esant žaibo iškrovai, gali sugadinti esančią įrangą.
Jei pastatai, ant kurių sumontuotos saulės elektrinės viršija 10 kW galią, tai pagal LST EN 62305-2 standartą tokie
pastatai turi turėti įrengtą žaibosaugos sistemą kartu su
apsauga nuo viršįtampių.
Saulės elektrinės, sumontuotos ant žemės (10 – 1000 kW
ir didesnės) dažniausiai įrengiamos lygiose vietovėse, turi
labai mažą bendrą varžą, užima didelį plotą (nuo 15 arų iki
10 hektarų ir daugiau) ir yra atvirose vietovėse, todėl žaibo pataikymo galimybė į tokias elektrines yra kelis kartus
didesnė. Dėl šių priežasčių projektuojant tokio tipo saulės
elektrines, reikia teisingai ir kruopščiai įvertinti visas rizikas.
Saulės elektrinę reikia įžeminti, joje įrengti apsaugos nuo
viršįtampių sistemą. Saulės elektrinių, kurios statomoms
tiesiai ant žemės paviršiaus, apsaugai naudojama pasyvinė ir aktyvinė žaibosauga. Kokio tipo žaibosaugą įrengti,
sprendžia įvertinęs visas įrengimo sąlygas projektuotojas.
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Įrenginėjant įžeminimo sistemą atsižvelgiama į elektros tinklo sistemą, įrangos techninius duomenis, informacinių ir
ryšių įrangos gamintojų reikalavimus, statinių konstrukcines
savybes, EĮĮT, statybos techninius reglamentus bei standartus. Didelę teritoriją užimantiems statiniams ar kelių statinių grupei, tikslingiau naudoti horizontalius įžemiklius,
apjungiant juos į vieną bendrą kontūrą – taip užtikrinama
gera varža visais metų laikais. Apsauga nuo viršįtampių
labai aktuali saulės elektrinės brangios įrangos apsaugojimui, informacijos išsaugojimui, stabilaus elektros tiekimui
užtikrinimui ir pan. Kiekvienas apsaugos nuo viršįtampių
projektas reikalauja kruopščios situacijos analizės. Būtina
išnagrinėti elektros, informacinių technologijų, ryšių tinklo schemas, įrenginių parametrus, išdėstymą, tik tada
galima suprojektuoti apsaugos nuo viršįtampių prietaisus.

Šaltiniai:
1. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
2. Lietuvos standartizacijos departamentas
3. DEHN+SOHNE Blitz Planner 2005
Internetinė prieiga:
1. http://www. dehn.de
2. www.proepster.de
3. http://www.dehn.de/pdf/blitzplaner/BBP_2007_gesamt.pdf
4. http://solargis.info
5. http://www.staltika.lt/saules-energijos-sistemos/fotovoltines-elektrines/
6. www.abb.com Solar energy ;Lightning and surge protective devices
7. www.regula.lt
Standartai :
Pagrindiniai galiojantys standartai : LST EN 62305-1:2011 Apsauga nuo žaibo.
1 dalis. Bendrieji principai,
LST EN 62305-2:2010-12 Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas,
LST EN 62305-3:2010-12 Apsauga nuo žaibo. 3 dalis. Fizinė žala statiniams ir
pavojus gyvybei,
LST EN 62305-4:2011 Apsauga nuo žaibo. 4 dalis. Elektrinės ir elektroninės
sistemos statiniuose,
LST EN 62561-4:2010-11 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 4 dalis.
Laidų tvirtiklių reikalavimai ,
LST EN 62561-5:2011-06 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 5 dalis.
Įžemiklių apžiūros gaubtų ir sandariklių reikalavimai ,
LST EN 62561-6:2011-06 Apsaugos nuo žaibo sistemos komponentai. 6 dalis.
Žaibo išlydžio skaitiklių reikalavimai ,
IEC 61312-1, Apsauga nuo žaibo elektromagnetinio impulso. Bendrosios
taisyklės,
IEC / TR 61312-4:1998-09 Protection against lightning electromagnetic
impulse. Part 4: Protection of equipment in existing structures.,
IEC / TS 61312-3:2000-07 “Protection against lightning electromagnetic
impulse - Part 3: Requirements of surge protective devices (SPDs)”,
IEC 10234-1 Įžeminimo parinkimas. Risk factors for buildings and personnel,
equipment and structures,

9 pav. Žaibosaugos, įžeminimo ir potencialų išlyginimo sistema

Nuostoliai, kuriuos saulės elektrinių savininkai patiria dėl
elektroninės ir programinės, ar kitos įrangos gedimų, yra
dideli ir sunkiai apskaičiuojami. Žaibosaugos, apsaugos
nuo viršįtampių ir potencialų išlyginimo sistemos kaina
saulės elektrinėje sudaro tik apie 0,02-0,04 proc. nuo bendros projekto vertės.

LST EN-50164-2 Apsaugos nuo žaibo komponentai. 2 dalis. Laidininkų ir
įžemiklių reikalavimai,
LST EN 50164 Apsaugos nuo žaibo komponentai. 2 dalis. Laidininkų ir
įžemiklių reikalavimai,
LST EN 50310:2010 Ekvipotencialinio sujungimo ir įžeminimo naudojimas
pastatuose, kuriuose yra informacinių technologijų įranga.
LST CLC/TS 61643-12:2006 Žemaįtampiai apsaugos nuo viršįtampių įtaisai.
12 dalis. Apsaugos nuo viršįtampių įtaisai, jungiami prie žemosios įtampos
tiekimo sistemų. Parinkimo ir taikymo principai (IEC 61643-12:2002,
modifikuotas
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Elektros energijos kainos
ES šalyse
Šalis

Vidutinė el.
energijos kaina
Lt/kWh su PVM

Atominių elektrinių
tiekiamos el. energijos
dalis procentais

Airija

0,607

0

Austrija

0,653

0

Belgija

0,703

54

Bulgarija

0,285

33

Čekija

0,475

33

Danija

0,955

0

Estija

0,296

0

Graikija

0,485

0

Ispanija

0,645

20

Italija

0,779

0

Jungtinė Karalystė

0,489

18

Kipras

0,974

0

Latvija

0,403

0

Lenkija

0,501

0

Lietuva

0,423

0

Liuksemburgas

0,568

0

Malta

0,607

0

Nyderlandai

0,801

4

Portugalija

0,558

0

Prancūzija

0,464

19

Rumunija

0,372

78

Slovakija

0,548

54

Slovėnija

0,479

42

Suomija

0,506

32

Švedija

0,676

40

Vengrija

0,573

42

Vokietija

0,853

23

(2011 metų duomenys) nefas.eu informacija

Diskusijos apie
Lietuvos energetikos
dabartį ir ateitį
Apsilankykite
www.nefas.eu
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Ievos Rasimaitės nuotr.

Idėjų karuselėje
Naujų idėjų paieška yra nuolatinė būsena – juk be naujų idėjų neturėtume nei mokslo, nei techninio progreso.
Idėjos kuria, o jų stoka stingdo, kol galų gale pražudo. Iš istorijos žinome, kad kai kurios Amerikos indėnų
tautos buvo pasiekusios itin aukštą civilizacijos lygį, net sugebėjo sudėti kalendorių keliems tūkstančiams
metų į priekį, bet neatrado „rato-vežimo“ idėjos, kas, ko gero, privedė ir prie visos etnocivilizacijos griūties.
Bronius A. Rasimas

Baltijos kelias Lietuvai buvo seniai puoselėtos nepriklausomybės įgyvendinimo idėjos pradžia, kurią palaikė didžiuma gyventojų ir tą idėją įgyvendinome. Vėliau buvo
keliama energetinės nepriklausomybės idėja, bet ji, vietoj
to, kad būtų vykdoma suprantamais bei skaidriais etapais,
iki šiol nėra įgyvendinta dėl per daug didelių ir Lietuvai
nepakeliamų planų.

Kiekviena tauta turi savų ypatumų, tad verta būtų pakalbėti ir apie tai. Nors oficialiuose renginiuose verslo atstovai retai kada užsimena apie lietuviško verslo ypatybes,
neformalioje aplinkoje visi pripažįsta ir esamas lietuviško
verslo ydas. Neseniai išsikalbėjau su vienu nedidelės įmonės vadovu ir jis pasakė, kad šiuo metu jo verslą žlugdo
gerokai užsitęsę komerciniai neatsiskaitymai. Pasirodo
net 6 mėnesių vėlavimas yra „norma“! Smulki ar vidutinė
įmonė dažniausiai pati turi pusmečiui pradelstų mokėjimų ir skolininkų, kurie jai pačiai nemoka vidutiniškai apie
4 mėnesius. Kadangi savo skolininkus laikome ant trumpesnio pavadėlio, tad ir terminas trumpesnis. Įprasta, kad
tokia hipotetinė įmonė turi sau pavaldžią (per savininkus
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ar akcijas) „atsarginę“ įmonę, kurioje laikomos tam tikros
(dažniausiai mažai naudojamos) lėšos – tai atsarga bėdos
ar bankroto atveju. Nors ir turint pakankamai lėšų neskubama laiku apmokėti sąskaitas, nes tada jūsų kreditorius
pradės reikalauti greitesnių atsiskaitymų. Nors visi visiems
skolingi, įmonės kažkaip sukasi, vykdo savo veiklą. Bankai,
savo ruožtu, pavartę tokių įmonių ataskaitas, taip pat vengia dalinti kreditus.

2020 metų, kas net nepriklauso nuo to, ar statysime, ar
nestatysime Visagino AE. Lengviausias sprendimas yra
tuo laikotarpiu centralizuotą elektros generaciją vykdyti su
Elektrėnuose esančiais pajėgumais, kurių išlaikymui (palaikymui) būtų naudojamas iš gyventojų surinktas VIAP
mokestis (visuomenės interesus atitinkančios paslaugos
mokestis, savotiškas akcizas) ir, deja, dėl to didinant elektros energijos kainą.

Akivaizdu, kad tokia mūsų smulkaus-vidutinio verslo padėtis yra ydinga – net ir nesant kruopščių tyrinėjimų, galima
tvirtinti kad įšaldytų versle pinigų kiekis yra įspūdingas ir
trukdantis visai krašto ekonomikai. Tačiau deja, nemažai
mūsų įmonių vadovų, pabuvę kažkokiuose „išskirtiniuose
kursuose“ (kurie gal labiau tiktų japonų ar vokiečių verslo
vadovams) yra užsikrėtę masto ekonomikos idėja ir dažniausiai kaltina bankus, neskiriančius jiems kreditų kažkokiems „smulkiems“ įsiskolinimams padengti.

Mįslingojo VIAP surinkimo, bei paskirstymo tvarka taip
pat turėtų būti peržiūrėta. Gal būt reikėtų vietoje VIAP
įvesti panašios apimties akcizo mokestį, tuomet jį būtų
lengviau surinkti, apskaityti ir per biudžeto eilutę, aptarus
vyriausybėje ir Seime, teisingiau paskirstyti.

Dar prieš krizę daugumai verslo asociacijų asmeniškai išsiuntinėjau iš Suomijos parsivežtą tipinę komercinių atsiskaitymų sutartį, kurią jau senokai didžiuma Suomijos
verslo asociacijų yra priėmę kaip nerašytą, tačiau veikiančią
taisyklę (angl. Soft Law). Vėluojančios atsiskaityti įmonės
nėra toleruojamos. Neatsiskaitymai tarp įmonių yra lengvai
patikrinami per pakankamai atviras duomenų bazes, į kurias visos įmonės privalo pateikti savo finansinius rodiklius.
Deja, nei viena Lietuvos asociacija nepradėjo net diskusijų
šia tema, o kaip žinia, kai kurios Lietuvos įmonės tik po
pagrasinimų policija, pristatė Registrų centrui savo veiklos
minimalius finansinius rodiklius. Rašydamas šį straipsnelį dar kartą pasitikrinau, kolegos iš Estijos mane patikino,
kad už du eurus jie gali peržiūrėti bet kurios Estijoje registruotos įmonės pagrindinius finansinius rodiklius ir tai
palengvina ir partnerių pasirinkimą, labiau užtikrina verslo
saugumą. Jeigu komerciniai atsiskaitymai neįvykdomi per
mėnesį, įmonei gresia paviešinimas „pilkuose sąrašuose“,
todėl pradelstų mokėjimų yra labai mažai.
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Kita vertus, decentralizuota elektros energijos generacija,
kai šiluminės elektrinės (ypač šaltuoju periodu) kartu su
šilumos gamyba generuoja elektrą, reikalauja tam tikros
patirties, tačiau vien tik atsisakius mistinės „bazinės centralizuotos generacijos“ termino, viskas atsistoja į savo vietas – belieka protingai paskirstyti energijos gamybos kvotas pigiau už Elektrėnus ją gaminančioms įmonėms, taigi
mažinant ir VIAP dotacijas. Energetikos decentralizacijos
idėja leistų plėstis ir biokurą naudojančioms kogeneracinėms jėgainėms.
Mūsų kaimynės, Šiaurės valstybių tarybos narės yra sutarę
bendrai vystyti „žaliąją“ energetiką, tuo tikslu yra paskelbę memorandumą, kuriame raginama visų į minėtą tarybą įeinančių šalių mokslininkus, verslo ir finansų atstovus
vieningai vystyti atsinaujinančią energetiką. Manau, kad ši
idėja yra mums taip pat labai aktuali, ypač po tautos sprendimo dėl Visagino AE. „Žaliosios“ energetikos kompleksinis vystymas turėtų tapti ta idėja, kuri apimtų ne tik
Lietuvą, bet ir kitas artimas šalis.

Taigi pasidomėjus kaimynų pasiekimais matosi, kad komercinių atsiskaitymų sutvarkymas galėtų būti viena iš
pirmųjų idėjų, konsoliduojant tiek mūsų verslo asociacijas, tiek ir patį verslą.

Centralizuota elektros energijos generacija vis dar yra užvaldžiusi tiek mūsų politikus, tiek ir energetikus (nors tikrų energetikos specialistų, galinčių priimti sprendimus
liko labai mažai). Niekaip nėra apibrėžtas laikotarpis iki

Broniaus A. Rasimo nuotr.

Pasidairyti kas vyksta pas kaimynus visada yra įdomu.
Štai tie patys estai, po praėjusio referendumo Lietuvoje
dėl Visagino AE statybos, pradėjo taip pat diskutuoti dėl
branduolinės energetikos ribojimo – Suomijos ir Rusijos
(Leningrado sritis) atominės ne taip jau toli. Sunerimę dėl
panašių gyventojų iniciatyvų yra ir kitų kaimyninių šalių
valdžios. Vietoje viešų padejavimų, kad kažkokie „pūkuotukai“ ne taip nubalsavo, mūsų politinė valdžia galėtų plėsti
nebranduolinės energetikos idėją kaimynams, pasiremdami mūsų tautos valia bei ragindami skelbti referendumus savo šalyse.
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Izoliatorių paviršiaus apdorojimas

VoltShield technologija

VoltSchield technologija padeda sumažinti stiklinių bei keraminių izoliatorių paviršių taršą, pagerina jų
elektrotechnines charakteristikas – sumažina vainikinį išlydžio švytėjimą ir elektros nuotėkio srovių išlydžius.
Kodėl izoliatorių tarša didėja?

Kaip VoltShield veikia?

Stikliniai ir keraminiai izoliatorių paviršiai chemiškai reaguoja su aplinka, todėl jų paviršius tampa grublėtas, su
įdubomis, geriausiai matomomis per mikroskopą. Veikiant
aplinkai ant izoliatoriaus netolygaus paviršiaus nusėda kelio dulkės, cemento ar mineralinių druskų nuosėdos ir net
metalų oksidai. Visos šios nuosėdos chemiškai reaguodamos tvirtai prikimba prie izoliatoriaus paviršiaus.

VoltShield yra ištobulinta chemiškai inertiška polimerinė
danga, apsauganti paviršių nuo vandens ir kitų apnašų.
Apdorotas izoliatorių paviršius tampa lygus ir slidus - taip

Kaip Voltshield gali padėti?
Glazūruoti keraminiai ir stikliniai izoliatoriai, apdoroti
naudojant VoltShield technologiją, mažina vainikinį išlydžio švytėjimą, didina jų patikimumą ir sumažina elektros
nuotėkio srovių išlydžių galimybę. Pagerinamos elektrotechninės charakteristikos, sumažėja triukšmas ir radijo
trikdžiai, sumažėja brangių prastovų galimybė.

Per mikroskopą matomas izoliatoriaus paviršius

Užs.
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neapdorotas

apdorotas

neapdorotas

apdorotas

Izoliatorių bandymų iliustracijos

mažinamas vandens kaupimasis, o nešvarumai negali chemiškai pažeisti izoliatoriaus paviršiaus ar kauptis ant jo.
Nepriklausomi tyrimai, atlikti akredituotoje Manheimo laboratorijoje Vokietijoje pagal ISO 9001 ir 17025 standartus,
parodė, kad izoliatoriai apdoroti VoltShield technologija turi
geresnes technines charakteristikas palyginus su įprastais
izoliatoriais. Apdoroti VoltShield danga izoliatoriai nekeičia savo spalvos, o visi atpažinimo ženklai lieka įskaitomi.

Ar ilgai yra užtikrinama apsauga?
Apsauga yra tvirta ir ilgalaikė. Apdorotas VoltShield izoliatoriaus paviršius neleidžia susidaryti apnašoms, o tai
palengvina įrenginių priežiūrą. Tikimasi, kad VoltShield
apsauga truks iki 10 metų, priklausomai nuo priežiūros ir
naudojimo sąlygų.

Ar naudinga apdoroti VoltShield tiek naujus,
tiek buvusius eksploatacijoje izoliatorius?
Taip. VoltShield yra labai lanksti ir universali sistema, tinkanti tiek naujų, tiek jau buvusių ekslpoatacijoje glazūruotų

keraminių ir stiklinių izoliatorių paviršiaus apsaugai. Sistema
užtikrina, kad prieš uždedant VoltShield apsaugą ant naudotų izoliatorių, visi esami teršalai yra pašalinami.
Naudojant VoltShield tikrai galima sumažinti eksploatacines išlaidas, mažinti avaringumą. O Jungtinės Karalystės
Nacionalinis tinklas jau pradėjo reikalauti, kad visi stikliniai ir keramikiniai izoliatoriai, naudojami naujuose projektuose pramoniniuose rajonuose ir arčiau kaip 10 km
nuo jūros, prieš jų montavimą turi būti apdoroti pagal
VoltShield technologiją.

VoltShield patirtis
VoltShield technologija pradėta naudoti 2002 m. Šiuo metu
technologija yra pakankamai gerai įsisavinta, ištobulinta bei
išplitusi visame pasaulyje. Štai kaip atsiliepia apie VoltShield
technologijos panaudojimą viena Japonijos metalo liejimo
įmonė: iki minėtos technologijos taikymo savo skirstyklų
izoliatorius reikėdavo kas dešimt dienų nuplauti aukšto
spaudimo vandens čiurkšle, o kas 6 mėnesius juos dar ir
mechaniškai valyti. Pritaikius VoltShield technologiją, žymiai rečiau reika valyti izoliatorius, taigi ženkliai sumažėjo
techninės prastovos.
Naudoti VoltShield technologiją galima tik gerai susipažinus su visais procesais. Visą informaciją galima sužinoti
RITEC kompanijoje (http://www.ritec.co.uk) ar pas šios
kompanijos atstovus.

VoltShield technologijos gamintoją RITEC
Lietuvoje atstovauja UAB „ENERGY GREEN“.
Žirmūnų g. 68, Vilnius
Tel. +370 686 73003
El. p. g.melnikas@energygreen.lt

VoltShield taikymas veikiančiuose įrengimuose.
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Černobylio atgarsiai
Akademikas Jurgis Vilemas

Pačiame naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje entuziastų politinės propagandos įkarštyje, vos kelios dienos
prieš referendumą, pasirodė leidyklos „Versmė“ išleista knyga „Černobylis – katastrofos anatomija“. Tai - branduolinės energetikos pasaulyje labai gerai žinomų profesionalų
Georgijaus Kopčinskio ir Nikolajaus Šteinbergo 2011 m. išleistos knygos „Černobylis – kaip viskas buvo. Perspėjimas.“
(orig. rus. Чернобиль – как это было. Предупреждение.)
lietuviškas vertimas. Abiejų autorių viso gyvenimo profesinė karjera susijusi su branduoline energetika. Jie užėmė
įvairius, tame tarpe net aukščiausius postus Černobylio,
Smolensko, Balakovo atominėse elektrinėse, vėliau TSRS
ir Ukrainos su branduoline energetika susijusiose valstybinėse administracinėse ir branduolinės saugos struktūrose. Įdomu tai, kad Nikolajus Šteinbergas 1994-2008 m.
buvo Lietuvos Branduolinės saugos konsultacinio komiteto narys. Abu knygos autoriai yra unikalią, daugialypę

patirtį turintys branduolinės energetikos profesionalai, kurių įžvalgos ir apibendrinimai sudėti į šią knygą be abejonės bus labai vertingi ir pamokantys Lietuvos skaitytojui,
o ypatingai tiems mūsų politikams, kurie bando branduolinės energetikos temą naudoti savo specifiniams politiniams tikslams siekti.
G. Kopčinskis ir N. Šteinbergas – tiesioginiai Černobylio
katastrofos įvykių dalyviai ir liudytojai, knygoje analizuoja avarijos priežastis, pateikia objektyviais faktais pagrįstą visą pasaulį sukrėtusių įvykių vertinimą, reabilituoja
to meto valdžios neteisingai apkaltintus Černobylio atominės elektrinės darbuotojus. Tačiau pagrindinis autorių
tikslas – parodyti tikrąsias katastrofos priežastis, daryti
išvadas, padedančias išvengti panašių katastrofų ateityje.
Ypatingai vertingos autorių įžvalgos branduolinės saugos
kultūros, būtinos visose visuomenės lygmenyse, klausimu.

Istorija | Energijos erdvė 2012-4 (15)
Štai keletas jų pastebėjimų:
„Visos reikšmingos nesėkmės, gedimai, juo labiau katastrofos,
yra daugelio pažeidimų ir nukrypimų nuo nustatytų normų,
taisyklių ir standartų rezultatas, visada yra „mažai tikėtinas“ mažų gedimų ir pažeidimų, kurie veda katastrofos link,
rezultatas. Taip ir buvo Černobylio AE – daug metų niekam
taip ir nepavyko nutraukti įvykių, klaidingų sprendimų ir
neveiklumo grandinės, kad būtų sustabdytas smukimas ir
neįvyktų sprogimas“.
„Šiandien daugelis norėtų viską pateisinti SSRS susiklosčiusiomis socialinėmis – ekonominėmis ir politinėmis sąlygomis. Iš tikrųjų, daug ką lėmė šalyje egzistavusių santykių
specifika. Bet laikyti Černobylio AE katastrofą vien sistemos
vaisiumi – didžiausia klaida, kuri gali pasikartoti esant bet
kokiai visuomeninei santvarkai. Technologinės avarijos kaltininkas ir nukentėjusysis visada yra žmogus. Tai privalo suvokti kiekvienas. Nepakankama kvalifikacija, konformizmas,
nusiraminimas ir per didelis pasitikėjimas savimi, neprincipingumas, nepatenkinama psichologinė būsena – tai tiesus kelias į avarijas ir katastrofas. Laikytis saugos kultūros
principo – kiekvieno pareiga“.
Ši knyga buvo parašyta dar prieš Fukušimos katastrofą,
tačiau Japonijos vyriausybinės komisijos išvadose apie
Fukušimos katastrofos priežastis galima rasti beveik identiškus teiginius, taikytus ir Černobylio avarijai. Terminas
„saugos kultūra“ gimė po didelės ir brangiai kainavusios
branduolinės avarijos JAV jėgainėje Three Myle Island,
įvykusioje daugiau kaip prieš tris dešimtmečius (1979 m.)
ir faktiškai keliems dešimtmečiams sustabdžiusios branduolinės energetikos plėtrą JAV.
Galime nuolat tobulinti branduolines jėgaines ir jų saugą,
siekiant vis mažesnės didelių avarijų tikimybės. Šiandien pasiekta, kad naujausios kartos jėgainėse, teorinė didelių avarijų,
kada gali būt užteršta aplinka už atominės elektrinės ribų,
tikimybė yra fantastiškai maža – apie 10-6. Tokia ji galėtų
būti tik idealiu atveju. Bet jas eksploatuoja ir kontroliuoja

konkretūs žmonės, su visomis jų silpnybėmis, todėl tikimybė, kad jie patys to ir nenorėdami, vis tik sukurs palankias
sąlygas pavojingai avarijai ar katastrofai yra nepalyginamai
didesnė. Ir tai akivaizdžiai patvirtina reali avarijų praktika:
ne rečiau, kaip kas dvidešimt metų – po katastrofą.
Ypatingai pavojinga atomines elektrines statyti politiškai
ir technologiškai nebrandžiose ar nestabiliose valstybėse.
Jose galimas toks įvairių priežasčių ir inicijuojančių įvykių derinys, kuris savo pavojingumu ir pasekmėmis gali
nenusileisti ir ekstremaliam cunamiui. Nežiūrint į tai, kad
didelių branduolinių avarijų tikimybė yra maža, vis dėlto
jų ekonominės ir socialinės pasekmės yra milžiniškos –
Fukušimos katastrofos atveju siekė net 100 milijardų eurų,
kas prilygsta beveik keturiems Lietuvos metiniams BVP. Tai
tik patvirtina, kad tik didelės ir ekonomiškai stiprios šalys
gali pakelti tokią naštą.
Dar vienas autorių pastebėjimas buvo taikytas dabartinės
Ukrainos politikams, tačiau visiškai tinkamas ir Lietuvai:
„Kai tokia situacija, sunku kalbėti apie šalies pasirengimą
stambių katastrofų profilaktikai ir jų padarinių įveikimui.
Stiprios valstybės nebuvimas automatiškai sąlygoja avarinio reagavimo sistemos silpnumą. Ar tai supranta šiandieniai politikai? Sunku pasakyti“.
Manau, kad Ukrainos politikai žinodami ir patirdami
Černobylio pasekmes gal ir supranta, tačiau Lietuvos,
sprendžiant pagal pastarųjų metų jų veiksmus, tikriausiai
to visiškai nesupranta.
Tikiuosi, kad pristatoma knyga prisidės prie realistiškesnio suvokimo apie branduolinę energetiką, kokius
pavojus ji kelia ir kokios sąlygos turėtų būt valstybėje,
kuri pasiryžusi eksploatuoti šį galingą, o kartu ir grėsmingą energijos šaltinį. Leidėjai turėtų pasistengti, kad
ji pasiektų galimai platesnę visuomenės dalį, ypatingai
mūsų naujos kartos energetikus, o svarbiausia mūsų politikus, bandančius reikštis Lietuvos energetikos politikos
ir strategijos srityje.
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Broniaus A. Rasimo nuotr.

Mažoji alternatyvioji energetika
prieškario Lietuvoje.
Stasys Bilys

Prieškarinėje Lietuvoje mažąja alternatyviąja energetika –
mažos galios hidroelektrinėmis bei vėjo ekektrinėmis –
domėjosi nemažai ūkininkų. Jiems rūpėjo panaudoti savo
žemėse tekančių upelių energiją savo ūkių elektrifikavimui,
bandė naudoti ir vėjo energiją.
Štai ką 1935 m. rašė „Mūsų kraštas“ (kalba netaisyta):
,,Susidomėjo ūkininkai gamtos jėgų naudojimu. Pernai į
mūsų kraštą atvyko tarptautinis technikos biuras, tikslu
ištirti naudojimą nemokamos, neišsiamiamos judamosios
jėgos ir elektros energijos taikomos mūsų kaimui. Kiekvienas
ūkininkas, kurio žemėje teka upelis, arba net nežymus
upeliukštis, dabar gali savo ūkyje pasistatyti hidroelektros

stotį ir jos pagelba naudotis elektros šviesa, kulti ir dirbti kitus darbus.Naujai išrastosios užtvankų sistemos dėka,
tokios stoties pastatymas atseina 3000 - 4000 litų. Netoli
Kybartų šitas biuras, inžinieriaus Poliniau vadovaujamas,
jau baigia vieną tokią stotį statyti. Daugelis ūkininkų šituo
dalyku susirūpino ir, kaip matyti, kai kurie kaimai greitu
laiku elektrifikuosis“.
Pasisekė surasti Vilkaviškio apskrities Pilviškių valsčiaus
Naudžių (buv. Margių) kaime savo sklype, prie Rausvės
upelio, 1937 m. Juozo Rimšos pastatytos nuosavos, 8 kW
galios, hidroelektrinės projektą. Tais pačiais metais gavęs
leidimą ją statyti, vėliau visą hidroelektrinės pagamintą
elektros energiją naudojo savo ūkio poreikiams. Tai – decentralizuotos elektros gamybos pavyzdys.
Rausvės upelio kilpoje buvo iškastas 160 m derivacinis kanalas (perkasas), turbinų kamerose horizontų skirtumas
tarp viršutinio ir apatinio bjefų siekė iki 0,8 m. Atskirose
betoninėse kamerose buvo sumontuotos dvi turbinos,
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Ūkininko J. Rimšos prašymas statyti hidroelektrinę, 1936 m.

kurios veikė pakaitomis. Viena jų – mažesnioji (3 AG) buvo
pagaminta Lietuvoje, Utenoje, Tidiko ir Lasio dirbtuvėje.
Ši turbina plokščio diržo pavara suko 220 V įtampos 1,4 kW
galios pastovios srovės elektros generatorių ir buvo naudojama sodybos pastatų apšvietimui. Kita turbina buvo naudojama malūno girnų, arba pastovios srovės 220 V 10 kW
galios elektros generatoriaus sukimui. Hidroelektrinė veikė
vidutiniškai 10 mėnesių per metus. Hidroelektrinės statybos
išlaidos sudarė 6 tūkst. Lt, o pati ji be gedimų veikė 26 metus,
kol jos užtvanką (apie 1963 m.) išgriovė melioratoriai.
2012 metais sukanka 75 metai nuo šios unikalios hidroelektrinės įrengimo. Išlikęs medinis hidroelektrinės pastatas laukia skubaus remonto, o perkasas apaugęs liepomis.
Buvusi hidroelektrinė – vertingas ne tik technikos, bet ir
kultūros paminklas. Lietuvos hidroenergetikų asociacijai
vertėtų globoti tokį įdomų ir unikalų hidrotechnikos paveldo
objektą – tai būtų puikus pavyzdys, kaip Lietuvos ūkininkai
tarpukario Lietuvoje sumaniai išnaudodavo vandens jėgą.
Vartant to meto spaudą matosi kad Suvalkijos ūkininkai
buvo vieni iš aktyviausių – patys sprendė energetinės nepriklausomybės problemas ir statė mažas nuosavas hidroelektrines. 1936 m. laikraštis „Suvalkietis“ (Nr.3, 1936-01-18)
rašė (kalba netaisyta):

Ūkininko J. Rimšos hidroelektrinės situacijos planas, 1936 m.

Kučiausko, netoli Skliausčių praleidusio vaikystę, teigimu
ties buvusia Jurgaičio sodyba dar yra išlikę buvusios hidroelektrinės užtvankos likučiai. Ten vietos gyventojai mėgsta
pasimaudyti ir vadina tą maudymosi vietą Juraitine.
Prieškario Lietuvos kaimo gyventojams buvo normuojamas
žibalo pardavimas. Ūkininkui, turinčiam 3-10 ha žemės,
žibalo norma apšvietimui buvo tik vienas litras mėnesiui.
Akivaizdu, kad tokio kiekio nepakako. Centralizuotos elektrifikacijos lygis to meto kaime buvo labai mažas, tačiau
techninė pažanga ir radijo transliacijų plitimas skatino ieškoti alternatyvų ne tik dėl apšvietimo, bet ir dėl geresnės ir
operatyvesnės informacijos gavimo – artėjo neramūs laikai. Ūkininkai susidomėjo, kaip dabar sakoma, mažosios
atsinaujinančios energetikos plėtra – siūlomomis mažomis vėjo elektrinėmis, nes jų pagalba buvo galima apšviesti
sodybą, taip pat buvo galima naudotis ir radijo aparatais.
Atsiradus mažų vėjo elektrinių poreikiui, atsirado ir tiekėjai. Mažas vėjo elektrines tiekė tuometinis Spaudos fondas. 1939 m. vasarą dienraštyje ,,Lietuvos aidas“ straipsnyje ,,Radijo ir elektros šviesa kaimui“ buvo rašoma (kalba
netaisyta):

Audriaus Bilio nuotr.

„Vilkaviškiečiai nesulaukdami hidroelektrinės stoties, kuri
tiektų elektrą visai Lietuvai, sumanė patys apsirūpinti
elektros energija. 1935 m. prie miesto sav. elektros tinklo
prisijungė 2 Didžiųjų Šelvių km. ūkininkai, bet dauguma
dėl peraukštos kainos nesiryžta naudotis šiuo patogumu.
Bet užtat gyveną prie upių patys pradėjo statytis elektros
gaminimo stotis, panaudodami vandens jėgą. Jau veikia
dvi stotys ant Šeimenos: Sereičiko – Žalioji ir Melniko –
Vilkaviškyje, gi mokyt. Rastapkevičiaus baigiama. Taip pat
rengiasi statyti elektros gamyklą ant Šešupės Jurgaitis ties
Didžialapiais (Skliausčiais)“.
Šešupė ties Skliausčiais buvo užtvenkta ir nuosava Jurgio
Jurgaičio hidroelektrinė pradėjo veikti 1937 m. spalį. Karolio
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Ūkininko J. Rimšos hidroelektrinės pastatas, 2012 m.
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,,Spaudos Fondas“ yra gavęs naujus transportus vėjo dinamų,
akumuliatorių ir radijo aparatų pritaikytų kaimui. Vėjo dinamos ne tik aptarnauja radio, bet dar duoda kaimui taip
reikalingą elektros šviesą. Radijo ir elektros šviesa tikrai
kultūringa dovana kaimui, o tatai geriausiai aptarnauja
,,Spaudos Fondo“ radio krautuvė, Kaune, Laisvės al. 46.“
Lietuvoje paplito mažos galios (100 W) vėjo elektrinės
Zenith, kurių paplitimą skatino sąlyginai žemos kainos.
1937 m. laikraštyje „Mūsų kraštas“ apie Zenith buvo rašoma (kalba netaisyta): ,,Šis ,,malūnsparnis“ – vėjo dinama duoda elektrą į akumuliatorių, iš kurio gaunama jėga
radio imtuvui, o taip pat ir elektros šviesa butui apšviesti
(iki 100 žvakių, kelioms lemputėms). Esant vėjui į akumuliatorių sukraunama elektros atsarga, todėl visuomet yra
elektros srovė (ir nesant vėjo) – aparatas visuomet veikia ir
bute šviesu. 230 cm vėjo greitis sekundėj pildo akumuliatorių. Todėl ,,Zenit“ ūkio aparatas yra nepaprastai praktiškas
ten, kur nėra elektros tinklo. Mokytojai, kunigai, girininkai, agronomai ir didesni ūkininkai šiuos aparatus naudoja kaip nepakeičiamus jokiais kitais aparatais. Visiškai
nepatartina pirkti seno tipo radijo imtuvų su baterijomis:
jie sudarys 15 – 20 Lt išlaidų per mėnesį, kai ,,Zenit“ ūkio
aparato veikimas tekaštuoja vos 3, - litus per metus. [...]
(Praleidus radijo aparato reklamą sužinome ir vėjo elektrinės kainas) [...]vėjo dinamo po –150 ir po 220 Lt ir akumuliatoriai nuo 85 Lt“.
Kaimui skirtos vėjo elektrinės buvo paplitusios Marijampolės
apskrityje. 1939 metais dienraštyje „Lietuvos aidas“ buvo
rašoma:
,,Pasunkėjus žibalo pirkimo sąlygoms, dauguma Marijampolės
aps. ūkininkų susidomėjo elektrinių malūnėlių įsirengimu.
Visoje apskrityje jau turi įsirengę malūnėlius net kelios dešimtys ūkininkų. Taip pat malūnėlius įsirengia mokytojai,
policijos tarnautojai ir kiti pareigūnai, kurie gyvena tokiose
vietose, kur nėra elektros. Paskutiniu laiku Marijampolėje

Zenith vėjo malūno reklama, 1937 m.

esančios radijo aparatų parduotuvės (jų yra 5) parduoda
daug priimtuvų. Juos perka ūkininkai, tarnautojai ir kitų
verslų žmonės. Ypač daug parduodama prieš artėjančias
šventes.“
Apie mažų vėjo elektrinių kainą, jos sumažinimo galimybes taip pat buvo išsamiai rašoma. Buvo ir viešai skelbiamų
minčių „elektrinius malūnėlius“ gaminti Lietuvoje, tačiau
prasidėjęs karas sumaišė visus planus.
Šiuo metu mažosios vėjo elektrinės plačiai paplitusios
Danijoje, Vokietijoje. Importuojami į Lietuvą šie „mažieji
elektriniai malūnėliai“ yra sąlyginai brangūs, todėl vis dar
mažai paplitę, nors jų turėtojams nereikia įsirenginėti akumuliatorių elektros energijos kaupimui – yra sudarytos sąlygos pagamintą perteklinę elektrą tiesiog parduoti tinklams.
Mažųjų vėjo elektrinių nauda ir aktualumas išlieka ir dabar, o jų gamybos Lietuvoje idėja galbūt vėl galėtų atgimti.
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Atsinaujinančių energijos
išteklių energetikos

teisinis reglamentavimas Lietuvoje
Parengė Advokatų profesinės bendrijos „TRINITI“
partneris, advokatas
Linas Sabaliauskas

Energetikos rinkos dalyvių labai lauktas ir Seimo daugelį
metų svarstytas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas 2011-12-22 pagaliau buvo priimtas. Visi ekspertai
sutaria, kad tai buvo teigiamas žingsnis, siekiant detaliau ir
išsamiau reglamentuoti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą, jos skatinimo tvarką. Vis tik užsitęsęs
reikiamų poįstatyminių teisės aktų priėmimas jau beveik
metams buvo sustabdęs atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą Lietuvoje. Prieš keletą mėnesių pagaliau priimti Vyriausybės bei Energetikos ministerijos teisės aktai
užbaigė vieną didžiausių reformų, kuri neatpažįstamai pakeitė Lietuvos energetikos sektorių. Taigi, kaip šiai dienai
Lietuvoje yra reglamentuojama vienu iš svarbiausių valstybės politikos prioritetų pripažįstama energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių ir jos naudojimas?
Žemiau pateikiame susistemintą informaciją apie tai, kaip
skatinamas alternatyvios energetikos naudojimas, kokie
yra energijos supirkimo tarifai bei kaip rengiami aukcionai dėl kvotų.

Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI)
naudojimo skatinimas
Lietuvoje elektros energijos gamyba iš AEI skatinama
naudojant fiksuotus supirkimo tarifus. Elektros energija, pagamintą elektrinėse, kurių įrengtoji galia yra ne
didesnė kaip 30 kW, superkama už nustatytą fiksuotą
tarifą. Fiksuoti tarifai elektrinėms, kurių įrengtoji galia
yra didesnė kaip 30 kW, yra paskirstomi aukcionų būdu.
Fiksuotus tarifus ir maksimalius aukcionų tarifus kiekvieniems metams nustato Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija. Fiksuotas supirkimo tarifas yra taikomas 12 metų laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros
energiją išdavimo dienos.

Kiekvienai atsinaujinančių išteklių energijos rūšiai kiekviename regione yra rengiami atskiri aukcionai. Komisija turi
surengti aukcioną ne vėliau kaip per 180 dienų nuo gamintojo reikalavimo surengti aukcioną. Minimalus aukciono
dalyvių skaičius – 2. Aukcioną laimi dalyvis, pasiūlęs žemiausią pageidaujamą fiksuotą tarifą; Jeigu pasiūlo vienodą
kainą – laimi pasiūlymas su didesne projektuojama galia.
2 ir 3 vietas užėmę dalyviai turi teisę per 3 darbo dienas
nuo patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymo sutikti gaminti elektros energiją už laimėtojo kainą
(jeigu dar likę kvotos).

Leidimų išdavimas
Esami gamybos iš AEI pajėgumai gali būti plėtojami ar
nauji įrengiami tik gavus leidimą plėtoti elektros energijos
gamybos iš AEI pajėgumus. Leidimus plėtoti elektros energijos gamybą išduoda Energetikos ministerija. Energetikos
ministerija per 30 kalendorinių dienų privalo išduoti gamintojui leidimą plėtoti pajėgumus arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti leidimą. Leidimas galioja ne
ilgiau kaip 24 mėnesius, gali būti pratęstas ne ilgesniam
kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prisijungimas prie tinklo
Gamybos iš AEI pajėgumai prijungiami prie elektros tinklų pirmumo teise. Tinklų operatorius privalo prijungti
elektrinę net ir tuo atveju, kai toks prijungimas galimas tik
atnaujinus tinklus, juos optimizavus, išplėtus ar kitaip rekonstravus. Gamintojas tinklų operatoriui privalo pateikti
finansinę garantiją, lygią 50 Lt už 1 kW. Jėgainėms, kurių
galia viršija 350 kW, gamintojas apmoka 40 proc. prijungimo prie tinklo išlaidų. Gamintojas kompensuoja tinklų
operatoriui ne daugiau kaip 10 proc. jo patiriamų elektros
tinklų optimizavimo, plėtros ir/ar rekonstrukcijos sąnaudų.
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Konferencija Diuseldorfe apie
atsinaujinančios energijos
kaupimo problemas
Kinijos Energijos kaupimo aljansas (CNESA), Indijos energijos kaupimo aljansas (IESA), Kalifornijos energijos kaupimo
aljansas (CESA), Tarptautinė saulės elektros įrangos asociacija (IPVEA), Europos automobilinių ir pramoninių baterijų
gamintojų asociacija (Eurobat) – organizacijos, daugiausiai
pasiekusios energijos kaupimo technologijų vystyme, 2013
m. kovo 18-19 d. Diuseldorfe (Vokietijoje) organizuoja kasmetinę Energijos kaupimo principų, būdų bei technologijų
konferenciją. Naujų asociacijų įsiliejimas į konferenciją aptariant energijos kaupimo (akumuliavimo) problematiką rodo,
kad tai pasaulinio masto iššūkiai, susiję su atsinaujinančios
(alternatyviosios) energetikos sparčiu plitimu.
Kasmetines konferencijas apie energijos kaupimo technologijas, jų vystymosi ir taikymo tendencijas organizuoja Messe
Düsseldorf Group. Kaip jau ne kartą įrodė praeitų konferencijų organizavimo praktika, naujų techninių idėjų apsikeitimo
galimybės pritraukia specialistus iš viso pasaulio, o kai kurios
firmos, jau gaminančios energijos kaupimo įrangą, konferencijos metu įsirengia ir demonstracinius stendus.
Naujausią informaciją apie ateinančiais metais Diuseldorfe
organizuojamą konferenciją „Apie energijos kaupimo pasiekimus“ galite rasti: www.energy-storage-online.de

Saulės energijos
pritaikymo naujovės
Saulės energija yra vienas iš pagrindinių energijos šaltinių žemėje. Jos yra visur. Saulės elektra ir saulės kolektoriai dabar
yra dvi sparčiai besivystančios alternatyviosios energijos sritys. Bet net ir šiose giminingose srityse konkuruojama – saulės kolektoriai, gaminantys šilumą yra 2,5 karto efektyvesni
už saulės elektrą gaminančią įrangą.
Saulės kolektoriai dažniausiai būna dviejų tipų. Vieni veikia
tiesiogiai šildydami vandenį (šiltųjų kraštų technologija), kiti
- naudodami neužšąlantį šildymo skystį ir elektros siurblius,
varinėjančius tą skystį tarp saulės kolektoriaus ir šilumokaičio (boilerio). Ši technologija yra žymiai brangesnė, lyginant
su karšto vandens ruošimo technologija šiltuose kraštuose,
todėl Lietuvoje vis dar sunkiai skinasi kelią.
Kanados mokslininkai siūlo naują technologiją, palengvinančią
ir atpiginančią saulės kolektorių taikymą besikeičiančio klimato
kraštuose. Naujos technologijos esmė – šildymo skystį galima

varinėti ir be elektrinio siurblio. Neužšąlantį skystį varinėja
įrenginys, dar vadinamas savaeigiu siurbliu arba pasyviuoju
siurbliu. Skysčio cirkuliaciją
galima sukelti panaudojant tą
pačią šilumos energiją, kurią
generuoja pats saulės kolektorius. Pasyvusis siurblys susideda iš pagrindinės talpos ir
papildomos talpos, kurios tarpusavyje sujungtos vamzdžiu.
Pagrindas – sandarus indas su
įėjimo ir išėjimo vamzdeliais.
Indo išėjimo vamzdelis sujungPasyvusis siurblys. W&E International corp.
tas su šilumokaičio, esančio
pastato viduje, įėjimo vamzdeliu. Šilumokaičio išėjimo vamzdelis yra sujungtas su saulės
kolektoriaus (esančio pastato išorėje) įėjimo vamzdeliu. Taip
sudaromas šildymo skysčiui reikalingas uždaras kontūras. Kai
saulė sušildo šildymo skystį kolektoriuje, įkaitusio skysčio plėtimasis sudaro slėgio skirtumą tarp skirtingų kontūro dalių.
Tai ir priverčia šildymo skystį tekėti visu kontūru. Įrenginys
jau yra užpatentuotas, tačiau jo pritaikymo galimybės yra pakankamai didelės – taip galima pigiau naudoti saulės energiją
šilumos gamybai besikeičiančio klimato šalyse.
Šaltinis: www.dailysolarenergy.com

Viltis branduolinės
energetikos puoselėtojams
JAV prezidentas B. Obama 2012 metų lapkritį pasirašė nutarimą dėl naujos generacijos branduolinio reaktoriaus prototipo kūrimo. Siekiama prototipą ištobulinti taip, kad būtų
galimybė jį parduoti rinkoje. Tai bus mažų gabaritų, saugus,
gamykloje pagamintas reaktorius, su gamykline kuro įkrova,
kuriai pasibaigus, įkrova bus grąžinama į gamyklą pakartotiniam įkrovimui. Projektas turi būti įgyvendintas per 5 metus,
JAV administracija įsipareigojo finansuoti 50 proc. šio projekto, likusią dalį finansuos privatus kapitalas.
Naujo tipo branduolinis reaktorius galėtų turėti apie 180 MW
galią (tai yra apie vieną penktadalį galios, lyginant su įprastu reaktoriumi). Vienas iš šio projekto dalyvių, kompanijos Babcock
& Wilcox vykdomasis direktorius E. James Ferland yra pareiškęs, kad mažasis reaktorius kainuos apie 1 mlrd. USD, o tai
yra nuo 5 iki 10 kartų pigiau, nei įprastas branduolinis reaktorius, būtent todėl jis galėtų būti patrauklus investuotojams.
Nors alternatyvioji energetika, skalūninės dujos, akmens anglies ir skalūnų panaudojimas energetikoje, naujų technologijų
paieška gali sudaryti pakankamą konkurenciją, planuojama, kad
mažieji reaktoriai pirmiausia bus alternatyva numatomiems
uždaryti šimtams senųjų branduolinių reaktorių. O senuose
reaktoriuose panaudoto kuro saugojimo ar perdirbimo problemos vis dar lieka neišspręstos ir, deja, problemų šioje srityje turi ne tik Lietuva.
nefas.eu informacija
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Žaliasis Šiaurės tarybos
šalių memorandumas

Laiškas naująjai
valdžiai

Šiaurės tarybos (angl. Nordic Council) šalys – Danija, Islandija,
Norvegija, Suomija ir Švedija – 2012 m. pavasarį susitarė dėl
„žaliosios“ energetikos ir „žaliųjų“ technologijų bendro vystymo. Sutarta, kad „žaliasis“ vystymasis bus prioritetinė šalių
bendadarbiavimo sritis ateinančiais metais. Šiaurės tarybos
šalių ministrai sutarė:

Lietuva turi pakankamą biokuro potencialą, yra pakankamai
vėjingų vietų, o saulės energijos intensyvumas yra panašus
kaip Vokietijoje. Lietuva gali pasigirti ir jos puikų landšaftą
puošiančiomis vandeningomis upėmis, tačiau mažai kas pagalvoja, kad tekėdamos žemupio link, jos kartu plukdo ir šimtus milijardų kilovatvalandžių energijos.

 Vystyti bendradarbiavimą tarp šalių inovacinių centrų, nagrinėjančių „žaliosios“ energijos panaudojimo galimybes.
Naujosios energijos gavimo technologijos turi būti vystomos taip, kad visos šalys dalyvautų „žaliųjų“ technologijų,
įrengimų prototipų kūrimo bei jų testavimo darbuose ir taip
skatintų masto ekonomikos kūrimąsi šioje srityje.

Man neteko girdėti, kad būtų kompleksiškai nagrinėjama mažosios alternatyviosios energetikos įrangos gamybos Lietuvoje
galimybės, nors tiek inžinerinis, tiek gamybinis potencialas pas
mus yra pakankamas. Net ir mažos galios (pvz., 1-1,5 kW) vėjo
jėgainė gali duoti namų ūkiui apčiuopiamą naudą, ypač jei jos
kaina atitinka mūsų poreikius, tai yra jei investicija atsipirktų
per 3-4 metus. Deja, Lietuvą pasiekianti mažosios energetikos
įranga yra pakankamai brangi. Aš pats asmeniškai esu sukonstravęs vertikalios ašies vėjo turbiną bei kartu su kolegomis ir
generatorių, tačiau gaminti 1,5 kWh vėjo elektrinę daug kam
atrodo neracionalu – nori kad būtų atlikti tiek techniniai, tiek
ekonominiai tyrimai.

 Kartu dirbti švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų srityse, skatinant ekologiškos ekonomikos augimą. Tam būtina koordinuoti visų šalių švietimo programas, mokslinių
tyrimų sritis.
 Šiaurės šalių elektros energijos rinkoje skatinti lankstų vartojimą. Būtina diegti sisteminį energijos taupymą, diegiant
išmaniuosius tinklus, išmaniąsias matavimo sistemas, racionalizuojant elektros energijos rinkos darbą, skatinant
efektyvaus energijos naudojimo viešinimą, įvairių energijos rūšių naudojimą.
 Bendradarbiauti „žaliųjų“ technologijų normatyvų ir standartų kūrime. Nutarta nustatyti 4-5 svarbiausias sritis, kuriose statybos techninės normos ir standartai būtų vienodai taikomi visose Šiaurės tarybos šalyse bei parengti pasiūlymus, kaip šiame energetikos segmente šalinti kliūtis,
trukdančias diegti „žaliasias“ technologijas ir įrenginius.
Taip pat svarbu naudoti vienodus standartus kuriant naujus projektinius sprendimus.
 Dirbti kartu dėl viešojo sektoriaus „žaliųjų“ projektų viešųjų pirkimų. Nustatyti sritis ir produktų grupes, kur „žaliųjų“ projektų viešųjų pirkimų standartai yra efektyviausi, lyginant su kitais projektais, bei atrinkti tokius „žaliųjų“ viešųjų pirkimų standartus, kurie tiktų visoms Šiaurės
tarybos šalims.
 Vystyti atliekų apdorojimo metodus ir technologijas. Nutarta
kurti bendrus metodus ir technologijas, siekiant sukurti
efektyvų atliekų perdirbimą, jas panaudojant pakartotinai
arba pritaikant kitoms reikmėms.
 Skatinti bendradarbiavimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos ir klimato kaitos mažinimo sferose. Nutarta skatinti
tyrimus ir studijas, padedančias tausoti aplinką, mažinančias klimato kaitą.
 „Žaliasias“ technologijas diegiančių bendrovių investicijų
finansavimo gerinimas ir koordinavimas. Nutarta teikti pasiūlymus, kaip koordinuoti ir intensyvinti finansinių institucijų pastangas, skiriant investicijas „žaliesiems“ projektams.
Ar Baltijos šalys kada nors susitars panašiais klausimais belieka tik spėlioti...
nefas.eu informacija

Panaši situacija ir su saulės kolektoriais – taip pat asmeniškai
esu išbandęs saulės kolektorių, užpildytą ne šilumą nešančiu
neužšalančiu skysčiu, o tiesiog vandeniu ir be varinėjimo siurbliuko. Įranga veikė visą žiemą, aišku šaltuoju periodu vanduo
sušildavo tik iki 20°C, tačiau supaprastinta įranga yra žymiai
pigesnė ir nuo balandžio iki spalio mėnesio vandens temperatūra visiškai atitiko mano poreikius. Šioje srityje mokslininkų – tyrėjų pagalba irgi būtų naudinga. Jau žinoma, kad
saulės kolektoriai naudojami ne tik karšto vandens ruošimui,
bet ir pastatų šildymui, o skysčio varinėjimui naudojami pasyvieji vandens siurbliai.
Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į nepanaudotą Lietuvoje
vandens upių potencialą – vienas iš elektros energijos gavimo būdų galėtų būti nedidelės galios (apie 30-50 kWe ar net
daugiau) turbininiai agregatai, tvirtinami tiesiog po vandeniu,
atitinkamame aukštyje nuo dugno (kad neužneštų smėlis) ir
atitinkame aukštyje nuo vandens paviršiaus (kad netrukdytų
ledonešiui). Šimtai tokių turbinų galėtų būti išdėstyti mūsų
pagrindinių upių sraunesnėse vietose ir povandeniniais kabeliais sujungti su krante įrengtomis žemosios įtampos pastotėmis-kolektoriais. Šiose pastotėse elektros energija galėtų
būti transformuota iki reikiamos transportavimui įtampos ir
sujungta su standartiniu elektros tinklu. Aišku, tai tik pradinė idėja, reikalingi tiek techniniai sprendimai, tiek ekologiniai
tyrimai bei ekonominis pagrindimas. Taip pat svarbi ir teisinė
bazė, kad ateityje, netekęs valstybės kontrolės, ar dėl neatsakingo pelno siekimo tokie projektai netaptų žalingi gamtai.
Mano įsitikinimu Lietuvos energetinė nepriklausomybė ateis žymiai greičiau, jeigu išnaudosime visas mums prieinamas alternatyviosios energetikos galimybes. Čia valstybės ir
mokslininkų parama būtina. Savo ruožtu valstybės investicijos į mažają energetiką atsipirktų – juk tai naujų nuolatinių
darbo vietų kūrimas.
Pagarbiai
Stanislovas Kalvaitis, novatorius, išradėjas
stanislovas.kalvaitis@gmail.com
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Paprastas spausdinimas
• Su naujais Phoenix Contact
THERMOMARK LINE spausdintuvais
galima greitai ir paprastai spausdinti
ant žymenų kortelių ir juostų, skirtų
moduliniams gnybtams, laidams ir
prietaisams žymėti.
• Šiuos du spausdintuvus galima naudoti ir po vieną, tačiau jie abu sudaro
ypač puikų derinį.
• Rinkinyje esantis pilnai paruoštas
darbui nešiojamas kompiuteris taupys
Jūsų laiką.
Visus norinčius sužinoti daugiau apie minėtus
gaminius prašome kreiptis į PHOENIX CONTACT,
Parodos žurnalas
UAB - Švitrigailos 11 B, LT-03228,
Vilnius, tel. 8 5
2106321 arba
el. paštu balticinfo@phoenixcontact.com.

Užs.

Detalesnę informaciją taip pat galite rasti ir
internete adresu www.phoenixcontact.lt
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