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Skalūninių dujų perspektyvos Lietuvoje
Habil.m.dr. Saulius Šliaupa
Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo
darbuotojas
VU Geologijos ir mineralogijos katedros profesorius

Dujų skalūnai – kas tai?
Nafta ir dujos tradiciškai išgaunamos iš didesnių ar mažesnių telkinių-gaudyklių. Lietuvoje naftos telkiniai yra susiję
su tektoninių procesų išlankstytais seniausiais kambro smėlingais sluoksniais, taip vadinamomis antiklinomis (pakilumomis), kadangi nafta (ir dujos) yra lengvesni už sluoksnyje
esantį vandenį, tad kaupiasi pakilumose. Nafta išgaunama
taip pat gretimoje Kaliningrado srityje bei Lenkijoje, taip
pat Gotlando saloje Švedijoje, naftos buvimo požymių surasta taip pat ir Latvijoje. Keli dujų telkiniai eksploatuojami Lenkijos Baltijos jūros šelfe.
Tradiciniai angliavandenilių (naftos ir dujų) telkiniai palaipsniškai senka, tai kelia nerimą – juk sunku įsivaizduoti
šiuolaikinį gyvenimą be benzino, dyzelinio kuro ar gamtinių
dujų. Naftos ir dujų telkiniai formavosi kaistant organinei
medžiagai (pvz., dumbliams), kuri dažniausiai kaupėsi molingose nuosėdose (ežeruose, jūrose), kurios, grimztant per
tam tikrą laiką Žemės plutai, pasiekia tam tikrą temperatūrą. Nafta generuojama esant apie 60-120°C temperatūrai, kas atitinka 2-4 km gylį, dujos – 100-200°C, prie šios
tempereatūros organinė medžiaga skyla, susidaro angliavandeniliai. Dėl milžiniško slėgio Žemės gelmėse, dujos ar
nafta yra išspaudžiamos iš molingų sluoksnių ir kaupiasi
laidžiuose smėlinguose ar klintinguose sluoksniuose, taip

vadinamuose kolektoriuose. Tai – pirminė naftos ir dujų
migracija. Kadangi angliavandeniliai yra lengvesni už požeminį sūrų vandenį, jie kaupiasi sluoksnio viršuje, migruoja
sluoksnio seklėjimo kryptimi. Kur sluoksnis yra išlankstytas, t.y. susidariusi pakiluma, ten kaupiasi dujos ir nafta,
taip susidaro telkinys. Tokios sankaupos ir yra tradiciškai
eksploatuojamos naftos pramonėje (1 pav.).
Visgi, dideli kiekiai susidariusių angliavandenilių lieka „motininėse“ molingose uolienose. Esant pakankamai dujų ar
naftos koncentracijai, tokios uolienos vadinamos skalūnais.
Tik nedidelė dalis tokių išteklių gali būti eksploatuojama
taikant tradicines gręžimo technologijas. Dažniausiai reikalinga kitokia išgavimo technologija, todėl šie ištekliai
dabar vadinami netradiciniais, nors su laiku jie gali tapti
ir įprastiniais (2 pav.).
Būtina paminėti, kad JAV stebima jau naujos netradicinių angliavandenilių išgavimo bangos pradžia – geologų
dėmesys, šalia skalūninių dujų, krypsta į skalūninę naftą. Pavyzdžiui, Kalifornijoje dabar stebima taip vadinama
naftos skalūnų karštinė – vis daugiau naujų gręžinių gręžiama siekiant išgauti giluminę naftą esančią skalūnuose.
Preliminariu vertinimu ištekliai yra milžiniški.

Eksploatacija
Skalūninių dujų eksploatacija šiuo metu vyksta tik JAV ir
Kanadoje. Dujų gavyba iš molingų uolienų prasidėjo jau
1821 m. Niujorko valstijoje. Kadangi gavyba vyko iš seklių, labai plyšiutų molingų sluoksnių, jų išgavimui nereikėjo jokios specialios technologijos. Iki 2001 m. skalūninių
dujų gavyba sudarė mažiau nei 1 proc. JAV dujų gavybos
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1 pav. Tradicinis
naftos/dujų
išgavimas

pramonėje. Lūžis įvyko ištobulinus gręžimo technologiją – vietoj vertikalių gręžinių pradėti gręžti horizontalūs,
o jų stimuliavimui naudotas hidrotrupinimas „išlaisvinant“
molio porose įkalintas dujas. Paminėtina, kad horizontalus gręžimas pradėtas dar 1930-aisiais, o hidrotrupinimas
naudojamas nuo 1947 m. Tačiau reikėjo nemažai laiko, kol
šios technologijos buvo ištobulintos ir pritaikytos skalūninių dujų išgavimui. Iki tol buvo eksploatuojami seklūs natūraliai plyšiuoti skalūnai, tokia gavyba pramoniniu mastu prasidėjo 1970-aisiais. Naujo šaltinio naudojimas buvo
susijęs su tradicinių gamtinių dujų gavybos kritimu JAV.
Šio amžiaus pradžioje įdiegta nauja technologija gerokai
pakeitė dujų išgavimo prioritetus.
Molingi sluoksniai pasižymi labai mažu skvarbumu, t.y.
galimybe fluidui ar dujoms tekėti. Tad, reikia suformuoti
dirbtinius kelius, kuriais dujos galėtų migruoti, o tokie keliai
gali būti suformuoti trupinant molingą sluoksnį. Tradicinėje
naftos ir dujų pramonėje jau seniai naudojama telkinių
eksploatacijos stimuliavimo metodika – hidrotrupinimas.
Pavyzdžiui, apie 20 proc. naftos išgavimo gręžinių Jungtinėje
Karalystėje buvo stimuliuoti naudojant hidrotrupinimo
metodiką. Pagrindinis principas: į gręžinį pumpuojamas

2 pav. Skalūninių
dujų naftos/dujų
išgavimas –
horizontalus
gręžinys, kuriame
atliekamas
hidraulinis
trupinimas
techniniu vandeniu

techninis vanduo tokiu slėgiu, kurio neatlaiko skalūninės
uolienos ir pradeda trupėti, atsiveria tanki plyšių sistema.
Kitas svarbus pokytis technologijoje – horizontalus gręžimas. Anksčiau buvo naudojamas hidrotrupinimas vertikaliuose gręžiniuose, tačiau tai turėjo ribotą efektą, kadangi skalūnų storis paprastai nėra didelis, tad iš sutrupintos
gręžskylės buvo išgaunamas tik nedidelis dujų kiekis –
kadangi gręžinių gylis didelis ir brangiai kainuoja, tokia
metodika buvo per brangi. Todėl buvo iš esmės keičiama
eksploatacijos schema – vertikalų gręžinį pakreipiant horizontaliai išilgai sluoksniui, taip gerokai praplečiant skalūnų stimuliacijos zoną. Hidrotrupinimo zonos spindulys
yra apie 100 m – tai įprastas skalūnų sluoksnio storis. Kai
kurie plyšiai prasiskverbia ir daugiau kaip 300 m nuo horizontalios gręžskylės, todėl labai svarbu žinoti geologinės
gelmių izoliacijos charakteristikas, kad nebūtų rizikuojama aukščiau esančių geriamo vandens sluoksnių kokybe.
Tai yra vienas pagrindinių priežasčių Bulgarijos skalūninių
dujų moratoriumui, tačiau Lietuvos sąlygomis tai nėra aktualu dėl išimtinai geros geologinės izoliacijos.
Ilgiausi horizontalūs gręžiniai tradicinėje naftos pramonėje pasaulyje viršija 12 km. Įspūdingiausias yra Sachalino-1
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direct impact on the Lithuanian strategy from the technological and
strategic point of view. It would be too naive to assume that in the
successful process of gas exploitation in the neighbouring country,
Lithuania, belonging to the same geological part, would remain just
a passive observer volunteering to refuse potential benefits. Other
European countries tend to take a rapid pace in conduction of geological studies. For instance, it is estimated that Poland has reserves
of about 22 trillion cubic meters of shale gas. According to the Lithuanian geologists’ calculations, a potential amount of shale gas reserves
in the country could range from 50 bn. m3 to 120 bn. m3.

So far, the shale gas exploitation is conducted nowhere else in the
world except in the USA; however, the tangible economic and geopolitical benefits have given impetus to other countries, including
Europe, to launch evaluative work of a similar potentiality. Numerous European countries possess a great amount of viable shale gas.
A tremendous potential in the shale gas is linked to Poland. Such a
fact is of a high significance to Lithuania because the viable shales are
marine structures of the same age formed from the same previously
existed sea. To be more precise, the Silurian rocks have occurred in
a solid Baltic sedimentary basin and its southern extension in the
Lublin basin. The results of studies carried out in Poland will have a

Lithuanian society is concerned about the potential impact on drinking water quality. The UK expert opinion, as one of the most influential and reliable, should be taken into a serious account. Members
of the Royal Academy of Sciences in association with other experts
have found out that the compliance of technological requirements
will prevent from the environmental impact which may be caused
by the shale gas exploitation and have introduced recommendations to be followed in order to avoid environmental hazards. On
the basis of such a research the shale gas studies were resumed in
the UK in December. An extensive research is carried out in the
neighbouring Poland.

Shale Gas Perspectives
In Lithuania
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gręžinys (12 376 m), esantis ant Ochotsko jūros kranto ir
nukreiptas į po jūra esantį naftos telkinį. Tai – atstumas
nuo Vilniaus rotušės iki Trakų Vokės, o juk reikia tiksliai
pataikyti į telkinį! Tiesa, dujų skalūnams tokie ilgi horizontalūs gręžiniai nėra aktualūs. Dažniausiai horizontalios sekcijos ilgis yra apie keli šimtai metrų. Taip siekiama kuo daugiau išgauti dujų iš skalūnų sluoksnio, nes ilgėjant horizontaliai sekcijai krenta gręžinio vieno metro
produktyvumas. Esant palankioms geologinėms sąlygoms
išgaunama apie 30 proc. molyje esančių dujų, jei sąlygos
prastos – iki 15-20 proc. JAV dažniausiai naudojamas
gręžinių tankumas dujų skalūnų telkinyje yra vienas gręžinys 80 akrų (0,32 km2), kai kur jis dvigubai mažesnis –
40 akrų (0,16 km2). Vystantis technologijai šis atstumas
galimai didės. Produktyvumo siekiamybė – 50 proc. išgaunamų skalūne esančių dujų. Gręžinių gyliai kinta nuo
keliasdešimt metrų iki 4,5 kilometrų. Vidutinis gręžinių
gylis yra apie 2,2 km. Seklių skalūnų dujos yra dažniausiai biogeninės prigimties (mikrobų veiklos produktas),
o giliųjų – termogeninės (organinės medžiagos terminis
skilimas). Pavyzdžiui, Švedijoje sekliosios biogeninės skalūninės dujos turi dideles perspektyvas, nors gilių skalūnų
perspektyvos buvo dar neseniai paneigtos.

Ištekliai ir gavybos perspektyvos Europoje
Kol kas dujų skalūnų eksploatacija pasaulyje vykdoma
tiktai JAV ir Kanadoje, tačiau akivaizdi ekonominė ir geopolitinė nauda paskatino ir kitas valstybes, tame tarpe
Europos, pradėti panašios galimybės vertinamuosius darbus. Daugelyje Europos valstybių yra nemažai perspektyvių
dujų skalūnų. Didžiausias potencialas siejamas su Lenkija.
Tai labai svarbu Lietuvai, kadangi perspektyvūs skalūnai
yra to pačio amžiaus ir tos pačios seniai tyvuliavusios jūros
dariniai - silūro uolienos susiklostė vieningame Baltijos sedimentaciniame baseine ir jo pietiniame tęsinyje Liublino
baseine. Tad, tyrimų, kurie atliekami Lenkijoje, rezultatai
tiesiogiai įtakos ir Lietuvos strategiją – tiek geologiniutechnologiniu, tiek ir strateginiu požiūriu. Būtu naivu tikėtis, kad sėkmingai vykdant dujų eksploataciją kaimyninėje
valstybėje, Lietuva (kaip tos pačios geologinės „virtuvės“
dalis) liktų pasyvi stebėtoja, atsisakydama potencialios naudos. Kol kas monitoringas paskelbtas tiktai Prancūzijoje ir
Bulgarijoje, dalinai Vokietijoje (kai kurių atskirų Vokietijos
Žemių valdžios iniciatyva, tačiau federalinė valdžia aktyviai siekia nutraukti moratoriumą). Kitos Europos valstybės gana sparčiai vykdo geologinius tyrimus. Pavyzdžiui,
gretimoje Lenkijoje skalūninių dujų ištekliai vertinami 22
trilijonais kubinių metrų. Lietuvos geologų skaičiavimais
mūsų šalyje išgaunami skalūninių dujų (galimi) ištekliai
galėtų sudaryti nuo 50 iki 120 mlrd.m3.
Lyginant sąlygas Europoje ir Šiaurės Amerikoje, skalūninių dujų eksploatacijos sąlygos gerokai skiriasi ir, deja,
ne Europos naudai. Tarp pagrindinių stabdžių paminėtini didesnis gyventojų tankumas, dideli saugomų teritorijų plotai, griežtesni gamtosauginiai reikalavimai, prasčiau
išvystyta infrastruktūra, didesni gręžimo kaštai, didesni dujų skalūnų gyliai, griežtesnis visuomenės požiūris į

3 pav. Vakarų Lietuvos hidrogeologinis pjūvis Šiaurė-Pietūs. 1-kristalinis pamatas,
2-vandensparos, 3-vandensparos ir sūrūs vandeningi sluoksniai, 4-vandensparos ir
geriamo vandens sluoksniai, 5-sūrūs vandeningi sluoksniai, 6- geriamo vandens sluoksniai, 7-perspektyvus dujų skalūnų sluoksnis, 8-molinas sluoksnis praturtintas organine
medžiaga. Nurodyti sluoksnių geologiniai indeksai. S1 – apatinio silūro sluoksnis.

aplinkosaugą, gelmių savininko įstatymai (palyginimui JAV žemės savininkui priklauso ir jos gelmių turtai), mažiau lanksti mokesčių sistema, priėjimas prie technologijų (importuota), gausūs smulkūs baseinai, palyginus su
stambiais baseinais JAV.

Skalūninės dujos Lietuvoje – geologinės prielaidos
Lietuva yra naftingame Baltijos sedimentaciniame baseine, kuriame sukaupta gausi geologinė informacija apie naftingus kolektorius ir naftą generuojančias uolienas. Žinios
apie pastarąsias uolienas suteikia bazinės informacijos apie
galimas skalūnines dujas. Sprendžiant apie skalūninių dujų
perspektyvumą yra būtini tam tikri kriterijai. Pirmiausia, ar
geologiniame pjūvyje (3 pav.) yra molingas sluoksnis turintis pakankamai aukštą organinės medžiagos koncentraciją,
kuri, sluoksniui kaistant (dėl grimzdimo) geologinėje praeityje, galėjo generuoti dujas. Toks perspektyvus sluoksnis
Lietuvoje (ir gretimoje Lenkijoje) yra siejamas su apatinio
silūro molingomis uolienomis (amžius 443-427 mln.m.). Šio
sluoksnio storis Vakarų Lietuvoje kinta nuo 115 iki 190 m
(4 pav.). Silūro moliai susiklostė gilioje jūroje, kurios dugne buvo bedeguoninės sąlygos (5 pav.). Dugne apie kelių
šimtų metrų gylyje kaupėsi molingas dumblas praturtintas
organine medžiaga. Vakarų Lietuvoje šio sluoksnio dabartinis gylis yra apie 1,5-2 km. Jį perdengia apie 600 metrų
viršutinio silūro molis turintis gerokai mažiau organinės
medžiagos priemaišos. Aukščiau slūgso sūrūs vandeningi
sluoksniai persisluoksniuojantys su molingais nelaidžiais
sluoksniais. Tai užtikrina patikimą skalūninių dujų izoliaciją nuo geriamo vandens sluoksnių esančių viršutinėje apie
200 m storio geologinio pjūvio dalyje.
Organinės medžiagos kiekis dar neužtikrina dujų formavimosi. Organinės medžiagos skilimui (dujų susidarymui)
būtina aukšta temperatūra. Su gyliu temperatūra didėja. Dabartinė apatinio silūro dujų skalūnų temperatūra
Vakarų Lietuvoje yra 60-85°C, tad yra mažesnė nei reikalaujamas minimalus slenkstis. Tačiau praeityje temperatūra galėjo būti ir didesnė, ypač dėl magminių ir geoterminių procesų aktyvizacijos karbono-ankstyvojo permo
metu (355-265 mln.m.). Yra įvairūs organinės medžiagos
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terminio brandumo nustatymo metodai. Turimais duomenimis perspektyvos sietinos su pietine Vakarų Lietuvos
dalimi (6 pav.) – keliuose gręžiniuose nustatyta pakankamai aukšta temperatūra geologinėje praeityje. Tiesa,
lieka neaišku, ar aukštos paleotemperatūros susijusios
tik su lokaliais nedideliais plotais išilgai tektoninių lūžių
ar įkaitino apatinio silūro uolienas visame perspektyviame plote. Tad, kol neatlikti konkretūs gręžimo darbai tiriant apatinio silūro uolienas, tol dujų skalūnų galimybės
lieka tik teorinėmis. Neigiamo atsakymo pavyzdys yra
Pietų Švedija (Skonė), kur prieš kelis metus Shell kompanija išgręžė du gręžinius į kambro-ordoviko skalūnus
ir nustatė, kad skalūninių dujų pramoninio kiekio nėra.
Tad, neatmetamas panašus scenarijus ir Lietuvoje, kur
tokie darbai dar tik planuojami, todėl visuotinis susirūpinimas dėl poveikio aplinkai yra gerokai per ankstyvas.
Geologai kol kas nei patvirtino, nei paneigė dujų buvimo.
Be to, dujų kiekiai ir kiti geologiniai parametrai turi būti
pakankamai dideli, kad eksploatacija būtų atsiperkanti.
Kol kas, turimais duomenimis, prognozės yra daugiau
neigiamos, nei optimistinės – (1) mažas skalūnų smėlingumas ir karbonatingumas, nuo ko priklauso prastos
mechaninės savybės ir, atitinkamai, dujų išgavimo dalis,
(2) lokalus aukštų paleotemperatūrų paplitimas, (3) maža
dujų priemaiša naftos telkiniuose, (4) alternatyvūs organinės medžiagos terminio brandumo tyrimai nepatvirtina pakankamai aukštų paleotemperatūrų. Tad reikia
laukti konkrečių tyrimų rezultatų, kuriuos atlikti būtina
atsižvelgiant į bendrą Europos šalių aktyvumą ir savo geopolitinius bei ekonominius poreikius.
Neretai mūsų krašte apeliuojama į Europos Komisijos nuomonę, kuri kol kas nėra vienareikšmė. Еsant akivaizdžiai
ekonominei naudai, kiekviena šalis elgsis pirmiausiai atsižvelgdama į savo interesus. Pavyzdžiui, Ispanijoje Baskų vyriausybė investuoja 40 mln. eurų siekdama pagreitinti paieškų progresą kartu su JAV kompanijomis (iš viso 100 mln.
eurų projektas). Neseniai išgręžti 13 gręžinių Gran Enara
plote davė puikius rezultatus, apskaičiuoti telkinio ištekliai – 185 mlrd.m3 skalūninių dujų, kas atitinka 60 metų
Baskų autonomijos dujų poreikį! Be abejo tai suteiktų dideles galimybes kraštui kapanojantis iš gilios ekonominės
krizės ir nedarbo liūno.

Ar tikrai pavojinga?
Pagrindinis pavojus aplinkai siejamas su galimu geriamo
vandens sluoksnių (tame tarpe ir gruntinio) užteršimu.
Hidrotrupinimui yra naudojamas didelis kiekis vandens.
Vieno gręžinio eksploatacijai reikia apie 10-15 tūkstančių tonų vandens. Siekiant pagerinti trupinimo efektyvumą, yra pridedami įvairūs cheminiai junginiai, kurių
dalis sudaro apie 0,5 proc. Taip pat įmaišomas smėlis,
kuris neleidžia užsiverti plyšiams nutraukus hidrotrupinimą. 30-50 proc. vandens lieka moliuose, kita dalis
grąžinama į paviršių.
Viešojoje erdvėje yra daug pastabų dėl galimo poveikio
aplinkai. Diskusijose reikėtų skirti dvi svarbias grupes:

4 pav. Vakarų Lietuvos
hidrogeologinis pjūvis ŠiaurėPietūs.
1-kristalinis pamatas,
2-vandensparos,
3-vandensparos ir sūrūs
vandeningi sluoksniai,
4-vandensparos ir geriamo
vandens sluoksniai,
5-sūrūs vandeningi sluoksniai,
6- geriamo vandens sluoksniai,
7-perspektyvus dujų skalūnų
sluoksnis,
8-molinas sluoksnis
praturtintas organine
medžiaga.
Nurodyti sluoksnių geologiniai
indeksai. S1 – apatinio silūro
sluoksnis.

TARIAMOJI GRĖSMĖ
  Emocinis ir naudos ieškojimas – nemažai žalos kompensacijos pareiškėjų siekia sau naudos dėl tariamų nepatogumų. Svarbų vaidmenį vaidina politinis angažavimas.
  Seklių dujų skalūnų geologinėje aplinkoje vandeningi
sluoksniai yra natūraliai užteršti gamtinėmis dujomis.
Kai kurie gyventojai tai pradėjo sieti su skalūninių dujų
gavyba. Tyrimai atlikti prieš ir po skalūnų eksploatacijos tokią galimybę paneigė.
  Neretai minimas oro užteršimas kenksmingais metalais. Įvairios cheminės medžiagos yra naudojamos gerinant techninio vandens skalūno skaldymui savybes.
Tačiau šie elementai nėra lakūs. Dažniausiai padidėjusios kenksmingų elementų ore koncentracijos suplakamos su kitais faktoriais (rajone veikiančių gamyklų
poveikiu ir pan.).
TECHNOLOGINĖ GRĖSMĖ
  Dujų ir techninio vandens proveržis per geologinę storymę – Lietuvos sąlygomis yra negalimas dėl didelio dujų
skalūnų gylio (~2 km) ir nelaidžių sluoksnių izoliacijos.
  Dujų ir techninio vandens proveržis per nesandarias
(pažeistas) gręžinio apsaugos kolonas ir sienelių cementaciją. Lietuvos geologinėmis sąlygomis naftos paieš-

5 pav. Apatinio silūro moliai (skalūnai), Girkalių-1 gręžinys (prie Palangos). Tamsiai
pilka molių spalva yra dėl gausios smulkiai dispersinės organinės medžiagos
(dažniausiai jūros dumblių). Moliai skilinėja plonomis plokštelėmis.
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6 pav. Lietuvos
gilieji gręžiniai
pasiekę apatinio
silūro molius.
Poligonas žymi
perspektyviausią
dujų skalūnų
paplitimo plotą.

kos ir eksploatacijos gręžiniuose į gręžskylę leidžiamos
kelios apsauginės kolonos, kurios keliomis pakopomis
izoliuoja geriamo vandens sluoksnius nuo užteršimo.
Be to, tai užtikrina ir gręžinio stabilumą (7 pav.). Po
eksploatacijos, dėl molio uolienų plastiškumo, dirbtinai suformuoti plyšiai užsiveria, tad dujos ar techninis
vanduo nebesifiltruoja – plyšiai užsidaro.
  Pagrindinis rizikos laikotarpis – pirmieji eksploatacijos
metai. Tuo metu išgaunama 65-80 proc. dujų ir vėliau
išgavimo apimtys labai greitai krenta. Atitinkamai, kartu gražinamo vandens kiekis taip pat yra minimalus po
metų eksploatacijos ir praktiškai neturi ekologinio poveikio pavojaus, kaip ir dujų emanacijos. Tokiu minimaliu išgavimo režimu gręžinys gali būti eksploatuojamas
10-25 metus, jei tai ekonomiškai atsiperka.
  Dažnas teiginys, kad gręžinys, po ilgo laikotarpio, gali
būti pažeistas Žemės drebėjimų – tuomet bus užteršti
požeminiai vandenys. Kaip minėta aukščiau, hidrotrupinimu suformuoti plyšiai dėl molio plastiškumo užsiveria
ir nebeišleidžia nei dujų, nei fluidų (techninio vandens).
Bet svarbiausia, kad gelmėse seisminiai virpesiai yra
4-5 kartus mažesni, nei paviršiuje (dėl uolienų tankumo, apslėgio ir pan.). Seismologiniai tyrimai Lietuvoje
rodo, kad maksimalus galimas Žemės drebėjimas paviršiuje vertinamas 160 m/s2 virpesių pagreičiu. 2 km
gylyje jis siekia tik apie 35 m/s2. Tai seisminė apkrova,
kurios žmonės nejaučia! Būtent todėl seisminė grėsmė
pažeisti gręžinį yra nereali.
  Pagrindinė grėsmė susijusi ne su požeminiais, o antžeminiais darbais. Didelis kiekis techninio vandens gražinto iš skalūnų sluoksnio yra saugomas baseinuose
(JAV). Pagal Europos valstybių rekomendacijas, toks
saugojimo būdas nėra tinkamas, vanduo turi būti talpinamas konteineriuose, taip eliminuojant pačią pavojingiausią galimo geriamo vandens užteršimo grandį.
Dažnai nurodomas didžiulis (iki kelių šimtų) cheminių
priedų techniniame vandenyje sąrašas. Tačiau konkrečiame

telkinyje naudojama tik kelios dešimtys priedų, jų parinkimas priklauso nuo geologinių sąlygų. Potencialiai toksinės
medžiagos yra susijusios su naftos distiliatais (žibalas, dyzelinis kuras), taip pat naudojami policikliniai aromatiniai
angliavandeniliai, metanolas, etilenas, glikolis, glikilinis
eteris, hidrochloridinė rūgštis, Na hidroksidas. Taip pat
eksploatacijos metu prisideda ir sluoksnyje esantys, pavyzdžiui, radioaktyvūs elementai. Visgi, didžiausią priedų
dalį sudaro netoksinės medžiagos, kaip amonio chloridas
(šampūnas), alkoholis, formaldehidas (rankų muilas) ir kt.
Tad, grėsmė gali būti siejama tik su technologinių reikalavimų pažeidimais eksploatacijos metu (netinkamas gręžinio tvirtinimas, pažeisti baseinai ar konteineriai). Vakarų
Lietuvoje yra apie 60 aktyvių naftos gavybos gręžinių, be
to keli šimtai senų gręžinių yra uždaryti, kai kurie gręžiniai
yra 60 metų senumo (6 pav.). Dėl patikimos gręžinių konstrukcijos (taikoma kelių kolonų sistema) (7 pav.), Lietuvoje
nebuvo fiksuota nei vieno geriamo vandens užteršimo
atvejo. Sluoksniai izoliuoti 2-4 kolonų sistema. Beje, kai
kuriuose naftos gręžiniuose jau sėkmingai naudota hidrotrupinimo bei horizontalaus gręžimo technologija Vakarų
Lietuvos naftos gavybos gręžiniuose.
Kaip minėta, didžioji dalis techninio vandens gražinama į
paviršių. Jis pakartotinai naudojamas kituose gręžiniuose,
tad realus bendras techninio vandens kiekis nėra toks įspūdingas, kaip kartais nurodoma. Visgi likusio vandens negalima išpilti į paviršinius telkinius. Po telkinio eksploatacijos
toks vanduo yra gražinamas į gelmes, t.y. sūrius giliuosius
vandeningus sluoksnius, kurie nenaudojami jokiems kitiems
tikslams bei turi patikimą geologinę izoliaciją. Lietuvos sąlygomis tai gali būti, pavyzdžiui, apatinio devono smėliai ir
smiltainiai (3 pav.) esantys apie 1 km gylyje. Be to, technologijos labai sparčiai vystomos. Kanados kompanijos hidrotrupinimui pradėjo naudoti gelinį propaną vietoj vandens
(GasFrack, Kalgaris, Kanada). Gelmėse jis virsta dujomis
dėl aukštos temperatūros ir slėgio, o gražinamas į paviršių
kartu su gamtinėmis dujomis ir taip „atsikrato“ visų cheminių teršalų – jie lieka įkalinti skalūnuose. Be to skysto propano trupinimo efektyvumas yra didesnis, nei naudojant
vandenį. Planuojant ateities eksploataciją reikia atsižvelgti
į technologines naujoves. Dauguma dabar keliamų klausimų turi būti adresuojami ankstyvąjai eksploatacijos fazei,
kai technologijos ir keliami gamtosauginiai reikalavimai
buvo gerokai žemesnio lygio, nei dabar, o juo labiau ateityje.

Lietuva kitų Europos šalių kontekste
Kiekvienos šalies geologinė sandara yra skirtinga. Lietuva
taip pat pasižymi specifinėmis geologinėmis sąlygomis –
mūsų šalis yra rytinėje vieno didžiausio ir seniausio (apie
520 mln.m. amžiaus) Baltijos sedimentacinio baseino rytinėje dalyje, kur susiklostė labai skirtingos sudėties geologiniai sluoksniai (3 pav.), o ankstyvojo silūro metu – ir organine medžiaga turtingi juodi moliai – perspektyvus dujų
skalūnų sluoksnis. Europoje skirtingais geologiniais periodais gerokai smulkesniuose sedimentaciniuose baseinuose
taip pat klostėsi panašūs moliai, kurie dabar tapo aktualiais
tyrimo objektais. Skalūninių dujų ištekliai prognozuojami
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Lenkijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje,
Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, Rumunijoje,
Bulgarijoje ir kt. Išvardintų šalių požiūris į skalūnines dujas yra skirtingas. Bulgarijoje vyriausybė nusprendė stabdyti tyrimus. Priežastis – trapi geologinė situacija (skirtingai nuo Lietuvos). Antra šalis paskelbusi moratoriumą yra
Prancūzija – priežastis greičiausiai yra politinė. Vokietijoje
vietinių žemių savivaldos priėmė neigiamos sprendimus,
tačiau nebuvo palaikomos federalinės valdžios ir sprendžiama, kaip kuo skubiau panaikinti moratoriumą skalūninėms
dujoms. Kitos šalys, po aktyvių diskusijų, nusprendė, kad
skalūninės dujos yra svarbios šalies ekonominiam vystymui ir energetinei nepriklausomybei.
Lietuvos visuomenė susirūpinusi dėl galimo poveikio geriamo vandens kokybei. Galima būtų atsižvelgti į Jungtinės
Karalystės specialistų išvadas, kaip vienas solidžiausių ir
patikimiausių. Reaguodama į visuomenės nerimą, vyriausybė prieš kelis metus paskelbė moratoriumą dujų skalūnų
tyrimo ir išgavimo darbams. Duota užduotis žymiausiems
šalies specialistams įvertinti galimus pavojus ir pateikti rekomendacijas, kaip juos minimizuoti. Karališkosios mokslų
akademijos nariai, talkinami kitų specialistų, nustatė, kad
skalūninių dujų eksploatacija neturės ekologinio poveikio,
jei bus laikomasi technologinių reikalavimų, ir pateikė dešimt rekomendacijų, kurių būtina laikytis, vengiant aplinkosauginių pavojų. Šio tyrimo pagrindu skalūninių dujų tyrimai buvo atnaujinti 2012 m. gruodį, o jų rezultatai ateityje
priklausys, pirmiausiai, nuo ekonominių rodiklių. Išsamūs
tyrimai vykdomi gretimoje Lenkijoje. Lenkijos perspektyvūs skalūnai yra to paties amžiaus ir tęsiasi Lietuvos teritorijoje. Tad kyla pagrįstas klausimas, ar Lietuva turi pasyviai stebėti vykstančius procesus, ar aktyviai prisijungti
prie vykdomų vertinamųjų darbų?

Ekonominė rizika
Vienas didžiausių rizikos veiksnių vertinant skalūninių
dujų galimybes yra ekonominis eksploatacijos atsipirkimas. Įprastinių dujų (ir naftos) telkinių eksploatacija yra
pigesnė, lyginant su skalūninių dujų išgavimu. Tad, rinkos
sąlygomis iškyla atsiperkamumo klausimas. 2011 m. prasidėjo išsamios viešos diskusijos dėl ekonominės skalūninių
dujų naudos JAV ir Kanadoje. Jungtinės karalystės specia
listų skaičiavimais tik nedidelė dalis šių dujų yra vertintinos kaip atsiperkančios (10-15 proc. iš technologiškai išgaunamų dujų).
Taigi, galimybės eksploatuoti skalūnines dujas Lietuvoje
(jei jų yra) labai priklausys nuo ekonomių rodiklių, kurie
labiausiai priklauso nuo geologinių sąlygų. Taip pat svarbūs aplinkosauginiai reikalavimai, viešoji nuomonė, esama
infrastruktūra, įstatymų reikalavimai. Ekonominiai gavybos
rodikliai Europoje kol kas potencialiai gerokai prastesni,
nei JAV ir Kanadoje.

Geopolitiniai klausimai
Skalūninių dujų platus išgavimas gresia pakitimais nusistovėjusiai dujų tiekimo grandinei. Europoje tai svarbi

7 pav. Būdinga Vakarų Lietuvos
naftos gavybos gręžinio
konstrukcija (Vilkyčių-10 gręžinys).
Tokia konstrukcija patikimai
apsaugo geriamo vandens
sluoksnius nuo galimo užteršimo
naftos produktais ir sūriu vandeniu.
Apačioje pateikta gręžinio diametro
skalė. Geriamo vandens sluoksniai
yra paplitę iki 200 metrų gylio,
jie izoliuoti keliomis (šiuo atveju
trimis) cementuotomis kolonomis

galimybė pasiekti alternatyvą Gazprom viešpatavimui.
Atitinkamai keičiasi ir politinė kalba bei elgsena. Globaliu
požiūriu, tai leistų išsivaduoti iš taip vadinamų karštųjų
taškų (Rytų) diktato. Pagal šį scenarijų, politinė situacija
keistųsi iš esmės. Tai - ekonominio ir politinio diktato atsikratymas, kuris lemtų lygiavertį bendravimą tarp šalių
importuotojų ir eksportuotojų.

Išvados
Turimi geologiniai duomenys neleidžia vienareikšmiškai
teigti, ar Lietuvoje yra skalūninių dujų. Tam būtina atlikti
konkrečius dujų išgavimo bandomuosius darbus. Tad šiame etape didžiausia rizika dujų eksploatacijai siejama su
geologine (dujos yra / nėra) ir ekonomine (atsiperkamumo) rizika. Jei atsakymai bus neigiami, ekologiniai klausimai atkris savaime. Tyrimų būtinumą ypač skatina bendras
Europos šalių aktyvumas šioje srityje. Stebimas pozityvus
daugumos vyriausybių požiūris į šią naują galimybę.
Visuomenės susirūpinimas aplinkosauginiu aspektu dažnai remiasi ankstyvosios eksploatacijos JAV rezultatais,
kai buvo vadovaujamasi ne tokiais griežtais reikalavimais
bei mažiau išvystyta technologija. Stebimos tendencijos
ieškoti technologinių sprendimų, leidžiančių minimizuoti ekologines grėsmes, dažnai šie sprendimai yra labai sėkmingi. Saugumo požiūriu, Lietuvos geologinės sąlygos
traktuotinos kaip išimtinai palankios. Sektinas pavyzdys –
Jungtinėje Karalystėje neseniai atliktas išsamus ekologinės
rizikos tyrimas. Gautas teigiamas nekenksmingos eksploatacijos atsakymas ir pateiktos atitinkamos rekomendacijos. Grėsmės susijusios ne su skalūninių dujų eksploatacija apskritai, o su technologinių reikalavimų nesilaikymu
konkrečiuose gręžiniuose, kurių galima išvengti įdiegus
atsakingos priežiūros sistemą.
Teigiami rezultatai JAV leidžia manyti, kad ne už kalnų ir
naujas naftos skalūnų eksploatacijos bumas. Pasaulis ieško
galimybių plėsti energetinę bazę, angliavandeniliai neišvengiamai liks prioritetiniais pasaulio energetiniame sektoriuje.
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„Ne kojoms mirkyti Dievas mums jūrą davė“
Kazys Pakštas

Jūros vėjas apšvies ir sušildys
Dr. Stasys Paulauskas
Aleksandras Paulauskas
Strateginės savivaldos institutas

Nuo deginimo prie jūros vėjo energijos
Vienas didžiausių šio laikmečio iššūkių – naujadaros
(inovacijų) paradigmos pakeitimas. Aplinkos nepaisymas ir
tik žmonių interesais grįsta ekonominė naujadara palaipsniui keičiama į taip vadinamą darniąją naujadarą (angl.
Sustainable Innovation), reikalaujančią diegiant naujoves
derinti ekonomikos, gamtosaugos ir socialinius interesus
su atsakomybe prieš ateities kartas. Darnioji naujadara
jau dabar tapo kertiniu Europos Sąjungos metodologiniu
principu, nors posocialistinės šalys labai sunkiai suvokia
ir nenoriai priima šią pribrendusią naujovę.
Pasaulio energetikos revoliucijos dėka jau dabar atsisakoma aplinkai ir žmonėms pavojingų branduolinių bei kurą
deginančių energetikos technologijų. Sugrįžtama prie atsinaujinančių išteklių energetikos, nuo neatmenamų laikų naudojančios natūralius, neišsemiamus ir saugius vėjo,
saulės, vandens ir kitus energijos šaltinius. Sparti mokslo
ir technologijų raida padarė ypatingą proveržį kuriant vis
didesnės galios ir našesnes vėjo elektrines. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje įrengta virš 200 MW galios vėjo

elektrinių. Didžiausią generuojamą galią sugeba sukurti
vėjo elektrinių parkai jūroje. Atviroje jūroje ir vėjas stipresnis, ir mažiau įvairių trukdymų. 2011 m., priėmus
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, pirmą kartą
buvo teisiškai apibrėžti jūros vėjo energetikos tikslai bei jų
įgyvendinimo priemonės. Belieka sulaukti, kada Vyriausybė
parengs konkursų dėl teisės rengti ir įgyvendinti jūros vėjo
elektrinių projektus tvarką.
Neseniai pajūrio mokslininkai iš naujo įvertino jūros vėjo
energetikos potencialą ir nustatė, kad gyliuose iki 50 metrų
panaudojus modernias 6 MW vėjo elektrines galėsime ne
vien apsirūpinti elektra, bet ir apšildyti būstus bei pakrauti
elektromobilių baterijas. Jie ištyrė ir nustatė, kad 18 proc.
Baltijos jūros Lietuvos ekonominės zonos teritorijų gali
būti įrengta 1201 vėjo turbina, kurių suminė galia sudarytų
7206 MW (1 pav.). Didesniuose gyliuose gali būti įrengta
dar kelis kartus daugiau plūdriųjų vėjo energijos generatorių, kurių technologijos vis dar yra bandymų stadijoje.
Potencialios vėjo elektrinių įrengimo vietos buvo nustatytos atlikus plačius tyrimus bei jų poveikio aplinkai vertinimus, siekiant išvengti galimų konfliktų su jūros gyvūnija
ir augmenija, kitas ūkines veiklas vykdančiais subjektais,
taip pat visuomenės interesais.
Pagal poveikį aplinkai vėjo elektrinės prilyginamos jachtoms ir iš tolo neprilygsta tokioms daugeliu atveju taršioms tradicinėms jūrinėms veikloms kaip naftos gavybos
platformos, naftos, suskystintų dujų, cheminių medžiagų
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Sudarė V. Jurkin.

Susiklostė trys pamatų įrengimo technologijų grupės, priklausomai nuo jūros gylio:
  Sekliųjų vandenų;
  Pereinamojo gylio;
  Giliavandenių (plūdriųjų).

1 pav. Lietuvos jūros vėjo energetikos potencialas gyliuose iki 50 metrų

pervežimai, pramoninė žvejyba ir netgi keleivinė laivyba.
Kiekvienam vėjo elektrinių parkui yra modeliuojama vizuali tarša, kuri labai priklauso nuo atstumo iki kranto.
Gyventojai nuogąstauja dėl galimos vėjo elektrinių vizualios taršos. Tačiau projektuojant jūros vėjo elektrines yra
atsiklausiama įvairių socialinių grupių atstovų nuomonės.

Iki šiol jūros vėjo elektrinės buvo statomos sekliuose vandenyse naudojant masyvius gelžbetonio (angl. gravity base)
ir iki 30 metrų – vienpolius (angl. monopiles) pamatus.
30-60 metrų gyliuose pamatams naudojamos pereinamosios
technologijos: trikojo tipo (angl. tripod), karkasinės atramos (angl. jacket) ir fermos (angl. trusses). Dar gilesniame
gylyje jau imami taikyti plūdrieji vėjo elektrinių sprendimai, kurie šiuo metu dar tik bandomi (2 pav.).

Jūros vėjo elektrinių prijungimas prie elektros tinklo
Jūros vėjo elektrinės dėl didelės nominalios galios yra jungiamos prie elektros perdavimo tinklo. Priklausomai nuo
atstumo iki kranto yra pasirenkama aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) arba aukštos įtampos kintamos srovės
(HVAC) elektros energijos perdavimo į krantą technologija.

Vėjo elektrinių parkai turi būti įrengti taip, kad ypač agresyvioje aplinkoje – sūriame vandenyje, nuolat banguojant,
pučiant uraganiniams vėjams, šie technikos įrenginiai ne
vien patikimai veiktų 20-30 metų, bet jų pagaminta elektra
būtų tiekiama kranto vartotojams.
Jūrinės vėjo elektrinės skiriasi nuo analogiškų sausumos
įrenginių kur kas sudėtingesniais ir brangesniais pamatais, kurie sudaro iki ketvirtadalio visos vėjo elektrinės
įrengimo kainos.

Šaltinis: DTU Risoe.

Technologinės galimybės

Įrengta
grunte

Trikojis

Vienpolis

Karkasinis Kombinuotos
fermos

Lonžeroninis
plūduras

Dalinai
panardintas
plūduras

2 pav. Jūros vėjo elektrinių pamato konstrukcijos priklausomybė nuo gylio

ENGLISH SUMMARY

Offshore Wind Will
Illuminate And Warm Up
Dr. Stasys Paulauskas
Aleksandras Paulauskas
Strategic Self-Management Institute
One of the greatest challenges of our time is a change in innovation
paradigm. Environmental neglect and economic innovation based
on peoples’ interests are being gradually replaced by the so-called
sustainable innovation which, when implementing innovations, requires combining economic, environmental and social interests with
a responsibility towards future generations. Sustainable innovations
have now become a cornerstone methodological principle of the European Union even though the post-socialist countries have a vague
understanding of what this kind of innovation really is and therefore
are reluctant to adopt it.
Thanks to the world energy revolution, the idea of nuclear and fuelcombustive technologies which are toxic to both the environment

and humans is now being rejected. The priority is given to falling
back to the renewable energy using natural, safe and inexhaustible
wind, solar, hydro and other kind of energy sources known from
time immemorial. A rapid development of science and technology has made an important breakthrough in creating wind power
plants of higher power and a greater efficiency. Over the past decade, Lithuania has been equipped with wind power plants having
more than 200 MW capacity. The largest generating capacity is created by wind farms at sea where wind is stronger and there is less
variety of interference. And now it is time to wait for the Government to prepare the tender procedure for the right to organize and
implement the offshore wind power plant projects. Recently, the
coastal researchers have re-evaluated the potential of the offshore
wind energy and discovered that the exploitation of modern 6 MW
wind power plants at up to 50 meters depth will provide us with
electricity and enable to heat homes as well as load electromobile
batteries. The specialists have conducted studies and arrived at a
conclusion that 18 percent of all economic zone areas of the Baltic
Sea can be equipped with 1201 wind turbines with a total power
of 7206 MW (Figure 1). In greater depths there can be installed a
much considerable number of floating wind turbines which technologies are still in a testing stage.
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Per visą jūros vėjo elektrinių parko veikimo laikotarpį darbai elektrinėse yra būtini. Aptarnaujantis personalas vyksta
prie vėjo elektrinių daug dažniau, nei manoma. Techninės
priežiūros komandos privalo aplankyti kiekvieną vėjo elektrinę keletą kartų per metus. Dažniausiai tuo pat metu kiekvienoje elektrinėje dirba kelios techninės priežiūros komandos. Be to, reikia užtikrinti, kad techninės priežiūros
brigados galėtų bet kokiomis oro sąlygomis pasiekti vėjo
elektrinę atsiradus gedimui ar priežiūros tikslais.

Šaltinis: Strateginės savivaldos institutas.
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Jūrų vėjo energetikos pramonė

3 pav. Danijos Nysted jūros vėjo elektrinių parkas ir elektros pastotė

Pirmoji jų naudojama, kada atstumas iki kranto viršija
100 km, o antroji – kai neviršija 100 km. Elektros energijai „surinkti“ iš atskirų turbinų vėjo elektrinių parke jūroje
įrengiama transformatorinė pastotė (3 pav.). Elektros srovės tipo pakeitimui naudojami konverteriai.
Dažniausiai dabar naudojami du jūros vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų strateginiai sprendimai:
  Jungimas prie nacionalinio elektros perdavimo tinklo;
  Prijungimas prie Trans-Europinio supertinklo.
Nacionalinės teisės ir atsinaujinančių išteklių energetikos
skatinimo požiūriu artimiausiu laiku yra svarbesnis pirmasis
sprendimas. Jis leidžia įrengti vėjo elektrines Atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo pagrindu ir užsitikrinti deramą elektros energijos supirkimo tarifą. Vis dėlto, ilgalaikėje
perspektyvoje, sukūrus Trans-Europinį elektros tinklą, jūros
vėjo elektrinių parkai turės galimybę prekiauti gaminama
energija tiesiogiai Europos elektros rinkoje.

Jūros vėjo elektrinių techninė priežiūra
Jūros vėjo elektrinių parkų ekonominė veikla ir jų techninė
priežiūra yra sukonstruota tiekti maksimalų kiekį aplinkai
draugiškos energijos į elektros tinklą. Pagrindinis uždavinys – trumpinti prastovas ir užtikrinti aukščiausią vėjo
elektrinės eksploatacinę parengtį. Eksploatacinė parengtis
reiškia laiką, kai vėjo elektrinė yra techniškai pajėgi gaminti
elektros energiją. Tai – vėjo elektrinės darbo valandų skaičius, išreikštas procentais.
Vėjo elektrinė yra darbinga, kai ji gamina elektros energiją
arba kai ji laukia gero vėjo, kad galėtų pradėti gaminti elektros energiją. Vėjo elektrinių parko metinė eksploatacijos
parengtis yra visų vėjo elektrinių, esančių tame vėjo elektrinių parke, metinių eksploatacinių parengčių aritmetinis
vidurkis. Bendrai paėmus, vidutinė metinė eksploatacijos
parengtis yra viena iš sąlygų vėjo elektrinių parko techninės priežiūros, aptarnavimo ir remonto darbų sutartyje.
Gera vėjo elektrinių parko metinė eksploatacinė parengtis
yra apie 98 proc. Ji pasiekiama technologinio patikimumo,
prieinamumo ar pasiekiamumo dėka.

Lietuvoje svarbu sukurti jūros vėjo energetikos veiklų visumą, pradedant nuo strateginio programavimo, vėjo elektrinių gamybos, įrengimo, techninės priežiūros, logistikos
ir baigiant socialine infrastruktūra. Kiekviena šalis siekia,
kad būtų sukurta nauja perspektyvi gamybos kultūra, darbo vietos ir eksporto potencialas.
Klaipėdos uostas ir laivų pramonė turi realų faktinį patyrimą ir palankias galimybes vykdyti jūros vėjo energetikos veiklas:
  Galimybių analizė, mokslinių tyrimų vykdymas, galimybių
studijų rengimas (Naujadaros bendrovė „Eksponentė“,
Strateginės savivaldos institutas, Baltijos pajūrio tyrimų ir planavimo institutas).
  Jūros vėjo elektrinių montavimo platformų statyba
(Savaeigė platforma-laivas „WindLift1“), pamatų konstrukcijų gamyba („Bard“ įmonių grupė), elektros pastočių, elektros kabelių ričių ir kt. gamyba (Vakarų laivų
gamykla ir kt.).
  Vėjo elektrinių detalių transportavimas, sandėliavimas ir
krovimas (Klaipėdos Smeltė, Vakarų laivų gamykla ir kt.).
  Povandeninės dalies statybos darbai (UAB „Lokys“ ir kt.)
  Jūros vėjo energetikos specialistų rengimas (Naujadaros
bendrovė „Eksponentė“, Klaipėdos universiteto Jūreivystės
institutas ir Jūrų technikos fakultetas).
Steigiant savo techninės priežiūros pajėgas, priklausomai
nuo planuojamo vėjo elektrinių parkų dydžio, ateityje reikės spręsti techninės priežiūros laivų, sraigtasparnių ir kitos įrangos įsigijimo, krantinių ir patalpų pritaikymo, specialistų rengimo ir aprūpinimo klausimus. Vėjo jėgainių
priežiūros sraigtasparniams parkuoti tinkamas Klaipėdos
oro uostas, kuris yra vos už kelių kilometrų nuo pakrantės, tam taip pat galėtų pasitarnauti ir Palangos oro uostas.

Žiemą – vėjas, vasarą - saulė
Per metus Lietuva suvartoja apie 40 TWh energijos, kuri
maždaug lygiomis dalimis po 10 TWh pasiskirsto keturiuose
sektoriuose: daugiabučių namų šildyme, individualių namų
šildyme, elektros energijos gamyboje ir transporte. Šildymui
daugiausia suvartojama dujos ir jau pereinama prie biokuro. Elektros energijos gamybai kol kas dar naudojame dujas
ir atsinaujinančius išteklius. Automobiliai kol kas degina
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Šaltinis: DTU Risoe.

išteklių energetikos elementų įtraukimas į renovuojamų
namų projektus būtų dar vienas stimulas kompleksiškai
spręsti mūsų energetines problemas. Tad vėjas žiemą ir
saulė vasarą darniai pasidalins energijos tiekimo rūpesčius
jau netolimoje ateityje.

„Išmaniosios“ energetikos link

4 pav. Baltijos jūros vėjo žemėlapis

naftos produktus, dujas ir biokurą. Elektromobiliai dar tik
skverbiasi į Lietuvos rinką.
Vėjo ir saulės energijos įsisavinimas iš esmės pakeis energijos vartojimo ir gamybos pobūdį. Sausumoje vėjo elektrinių nominali metinė galia yra išnaudojama maždaug
iki 31 proc. Metų bėgyje jūroje dėl stipresnio ir dažnesnio vėjo elektrinių galia bus išnaudojama iki 40-50 proc.
Lietuva vidutiniškai suvartoja apie 10 TWh elektros energijos, kas prilygsta 990 MW momentinei galiai. Tačiau
elektros energijos suvartojimas skiriasi vasaros ir žiemos
mėnesiais. Žiemos mėnesiais Lietuvoje elektros suvartojimas pakyla iki 1600MW, o vasarą jis sumažėja daugiau
nei trečdaliu.
Lietuvos jūrinėse teritorijose vidutinis metinis vėjo greitis
100 metrų aukštyje sudaro 8,5-9,0 m/s. (4 pav.). Tačiau rudens-pavasario laikotarpiu ir vėjas yra du kartus stipresnis
nei vasarą. Žiemos sezono laikotarpiu, kada elektros labiau
reikia, vėjo elektrinės dirba 65-75 proc. pajėgumu. Todėl
žiemos metu jūros vėjo elektrinės tiektų 4684 MW galios
elektros energiją, kas daugiau nei dvigubai viršytų elektros
poreikį, taigi elektros liktų ir būstams šildyti.
Vasaros mėnesiais vėjo yra mažiau, tačiau tada būna daugiau saulės energijos. Sparčiai tobulėjančios ir pingančios
saulės energetikos technologijos, apgalvota skatinimo tvarka galėtų sukurti galimybes kuo plačiau panaudoti saulės
šviesą elektros energijai gaminti Lietuvoje. Atsinaujinančių

Naujoji darniosios energetikos kokybė neša daugybę iššūkių ir pokyčių tradicinėje energetikoje. Žmonių saugumo
ir patogumų labui bus atsisakoma dujų deginimo maistui
gaminti ir būstui šildyti. Po „rankinės“ ir „mechanizuotos“
technologijų sparčiai žengianti „išmaniųjų“ sprendimų kokybė įgalins leis sumažinti vartotojų energetikos rūpesčius
„išmaniojo“ būsto technologijomis. Greta išmaniųjų telefonų jau sukurti išmanieji televizoriai, išmanieji šaldytuvai,
išmanieji dulkių siurbliai ir kiti buities prietaisai, turintys
nuosavus kompiuterius, operacines sistemas ir programinę įrangą. LED lempučių pritaikymas leis ne vien gerokai
sumažinti apšvietimo sąnaudas, bet sukurs spalvingesnį
apšvietimą, geriau prisitaikantį prie gyventojų poreikių.
Gyvenamosios aplinkos klimato kontrolės reikalais ateityje
rūpinsis „išmaniosios“ sistemos, veikiančios elektros energijos pagrindu. Dujų deginimas ir būsto šildymas karštu
vandeniu užleis vietą elektrai. Todėl ypač žiemos sezono
metu reikės daug pigios elektros, kurią lengvai galėtų pagaminti vėjo elektrinės sausumoje ir jūroje.
„Išmaniajai“ energetikai be hidro akumuliacinių elektrinių
puikiai galėtų talkinti universalus ir labai galingas energijos kaupiklis – elektromobilio baterija, kuriai pakrauti taip
pat pravers jūros vėjo energija, sumaniai kombinuojama su
integruotomis būste saulės baterijomis, ypatingai vasaros
mėnesiais. Laukiama, kad ekologiškas elektromobilis įsiverš į transporto rinką taip pat sparčiai, kaip ir mobilieji
telefonai į mūsų kasdienybę.
Šiandien garsiai diskutuojamų energetinės nepriklausomybės problemų taip pat turėtų nelikti. Pamokančias istorijas
apie „atominius slibinus“ ir jų sukeltas nelaimes žmonijai
ateityje vaikai veikiausiai skaitys vien pasakose. Svarbu,
kad darnioji naujadara, „išmanieji“ sprendimai kaip ir
technologijose, rastų derama vietą visuomenės demokratinėje savivaldoje.
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Artimo lauko komnunikacijos technologija

NFC – draugas ar siaubas?
Kiekvienais metais mokėjimo kortelėmis už paslaugas ir prekes
atsiskaito vis daugiau žmonių. Nors Lietuvoje dar dominuoja
atsiskaitymas grynaisiais pinigais, tačiau modernių mokėjimo
priemonių reikšmė didėja. Vis plačiau ir plačiau pradedamos
naudoti naujos technologijos, kurios leidžia pakeisti dabar
egzistuojančias mokėjimų korteles. Viena tokių technologijų
yra taip vadinama artimo lauko komunikacijos technologija
NFC (angl. Near Field Communication), tai yra mažo nuotolio
radijo ryšio technologija, kuri labiau žinoma ne kaip mokėjimo
kortelių pakaitalas, bet kaip išmaniųjų telefonų papildomi
standartizuoti sprendiniai, leidžiantys išplėsti tų telefonų
galimybes. Lietuvoje šiuo metu NFC technologija pradeda
plisti ir kaip alternatyva įprastoms mokėjimo kortelėms,
ypač kai reikia atlikti mokėjimus nedidelėmis sumomis.

Dr. Saulius Japertas

Mokėjimo ir kitų paslaugų
kortelių technologijos
Pagal įdiegtas technologijas korteles galima suskirstyti į keturias grupes.
Pirmai grupei priklausytų paprastos plastikinės kortelės. Pagal gamybos technologiją tai pačios paprasčiausios kortelės iš principo nesiskiriančios nuo XX a. pradžios kortelių. Tokių
kortelių saugumas priklauso tik nuo pačio kortelės savininko.

technologijos | Energijos erdvė 2013-1 (16)
Šiek tiek sudėtingesnės pagal gamybą, o tuo pačiu ir pagal
apsaugą, yra magnetinės kortelės. Tokiose kortelės įvairūs duomenys yra saugomi magnetinėje juostelėje. Kadangi
tokių kortelių saugumas yra didesnis, tai ir jų panaudojimo
sritys yra platesnės. Vis dėlto jos turi ir trūkumų. Vystantis
informacinėms technologijoms jos tampa nepakankamai
saugios, nes jas lengva dublikuoti. Be to magnetinė juostelė yra pakankamai jautri pažeidimams, nėra labai patogi,
nes tiek pirkėjui reikia gaišti laiką pasirašant ant čekio, tiek
pardavėjui tikrinant parašo teisingumą. Magnetinėje juostelėje telpa santykinai nedaug informacijos, tad su tokiomis
kortelėmis atlikti sudėtingas operacijas pakankami sunku.
Trečiai technologinei grupei priklausytų lustinės kortelės,
dažnai dar vadinamos protingomis kortelėmis. Lustinėje
mokėjimo kortelėje yra įdiegtas lustas, kuriame saugoma
informacija. Pagaminti tokios kortelės dublikatą yra sunkiau, nei įprastos magnetinės, todėl jos yra laikomos saugesnėmis. Lustinėse kortelėse galima išsaugoti daugiau
informacijos nei magnetinėse, be to, ta informacija gali
būti keičiama bankomate ar skaitytuve. Todėl su lustinėmis kortelėmis galima atlikti žymiai sudėtingesnes operacijas, nei su magnetinėmis. Atsiskaitydamas lustine kortele savininkas turi nuskaitymo įrenginio (skaitytuvo) klaviatūra įvesti PIN kodą. Vis dėlto, lustinės kortelės šiais
laikais taip pat yra pažeidžiamos, nes net ir iš jų įmanoma
neteisėtai nuskaityti informaciją. Pats lustas, nors ir sunkiau, taip pat gali būti įvairiai fiziškai pažeistas, nes nėra
apsaugotas jokia plėvele.
Ketvirtai grupei priklausytų nekontaktinės kortelės, dažnai dar vadinamos artumo (angl. proximity) kortelėmis. Tai
bendrinis pavadinimas įvairių nekontaktinių plastikinių
kortelių, kuriose integruota mikroschema ir kuri betarpiškai nesiliečia su kitais duomenis nuskaitančiais įrenginiais
(tokiais, kaip buvo magnetinių ar lustinių kortelių skaitytuvais). Tokios kortelės savininkas jos gali niekada nepaleisti iš
rankų, kas garantuoja padidintą duomenų saugumą. Tokių
kortelių veikimas pagrįstas taip vadinama radijo dažnio

identifikavimo technologija RFID (angl. Radio Frequency
Identification). Moksliškai kalbant, RFID – tai objektų žymėjimo ir sekimo technologija, pagrįsta radijo dažnio signalo panaudojimu objekto žymoje esančios informacijos
nuskaitymui bei įrašymui. O paprastai kalbant tai technologija, kuri, naudodama radijo bangas, sugeba per nuotolį
perskaityti tam tikrą informaciją. RFID principinę sistemą
sudaro trys elementai: prie objekto tvirtinama žyma, sauganti unikalų numerį, toliau – skaitytuvas nuskaitantis tą
numerį ir kompiuterinė programa, apdorojanti informaciją.
Darbo dažnis yra svarbiausias parametras, apibūdinantis
RFID nuskaitymo atstumą ir funkcionalumą. Pagal dažnį,
visos RFID technologijos skirstomos į 3 dideles grupes:
  Senesnės kartos sistemos, dirbančios 125 kHz dažniu,
arba taip vadinamos žemo dažnio sistemos LF (angl.
Low Frequency);
  Modernios sistemos, kurių darbo dažnis yra 13,56 MHz,
arba tai taip vadinamos aukšto dažnio sistemos HF (angl.
High Frequency). Būtent šiuo dažniu ir dirba vienos iš
labiausiai populiarėjanti artimo lauko ryšio sistema NFC;
  Sistemos, dirbančios didesniame, negu 800 MHz dažnių
diapazone, arba taip vadinamos ultra aukštų dažnių diapazono sistemos. Šių dažnių diapazone labiausiai paplitusios 860 -960 MHz bei 2,45 GHz dažnių sistemos
UHF (angl. Ultra High Frequency).
Atskirą ir labiausiai diskutuotiną grupę sudaro implantuojama artimo ryšio komunikacijos NFC technologija. Tokios
kortelės savininkas visada turi NFC kortelę su visomis jos
galimybėmis ir teikiamomis paslaugomis prie savęs.
Šiuo metu NFC yra sparčiausiai besivystanti technologija. Spartų technologijos vystymąsi skatina ir sąlyginis jos
pigumas.
Lentelėje atsispindi svarbus technologijų parametras –
skverbtis, tai yra radijo bangų savybė prasiskverbti pro tam
tikras kliūtis. Iš fizikos žinome, kad kuo žemesnio dažnio

ENGLISH SUMMARY

Is Near Field Communication
Technology Useful Or Useless?
Dr. Saulius Japertas
A yearly boost in popularity of payment cards to purchase goods
and services is determined by a considerably increasing number of
such card users. Despite the fact that the cash settlement in Lithuania dominates over the modern ways of payments, the latter is
speedily gathering momentum. Thanks to the wide usage of up-todate technologies, the currently existing payment cards can be fully
replaced. One of such technologies is the so-called near field communication (NFC) which operation is based on a short-range radio
communication technology serving as additional standardized so-

lutions for smartphones rather than a substitute for payment cards
and allowing extending the phone capabilities. Currently the NFC
technology is starting to spread into Lithuania as an alternative to
the conventional payment cards, especially when it comes to making payments in small amounts.
NFC operates in the standard unlicensed 13.56 MHz frequency
band. Although this system can transmit information at 848 kbps
rate, the standardized version of a system can run at rates ranging
from 106 kb/s, 212 kb/s to 424 kb/s. The system commences functioning when the two NFC devices are bought together into close
proximity. Due to the principle of the short-distance operation, it is
assumed that such a technology establishes quite a secure connection
with the user. The communication is set up by the electromagnetic
fields rather than electromagnetic wave radiation. The NFC always
involves an initiator and a target. The initiator actively generates a
radio frequency field that can power a passive target. This enables
the NFC targets to perform the assigned functions.
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Parametrai

LF

HF (NFC)

UHF

Dažnis, MHz

0,125

13,56

> 430

Žymos kaina, Lt

2,60

0,30

Nuo 0,6

Skverbtis

Didelė

Santykinai didelė

Maža

Nuskaitymo atstumas, cm

5-45

Apie 100

Nuskaitymo greitis

Žemas (iki 9,6 kb/s)

Vidutinis (apie 400 kb/s)

Aktyvavimo laikas, s

<1
Gaminių žymėjimas, gyvūnų žymėjimas
ir kita, pvz., kur maži duomenų tankiai

< 0,1

> 100
Aukštas, kai dažnis >
2 GHz (iki 2 Mb/s)
<1
Įvairios sritys, reikalaujančios
didelės duomenų spartos

Panaudojimas

Labai įvairios sritys

1 lentelė

radijo banga, tuo ji giliau gali prasiskverbti į įvairias medžiagas. Šiuo atžvilgiu, LF technologija turi tam tikrą pranašumą, tačiau NFC technologijoje radijo bangos skverbtis yra labai panaši. Tuo tarpu UHF technologijoje, ypač
kalbant apie populiariausią šioje grupėje 2,45 GHz dažnių technologiją, ši skverbtis yra pakankamai žema, nes
bet kokios medžiagos silpnina radijo bangas ir tuo labiau,
kuo didesnis dažnis, o metalinis korpusas sulaiko bet kokio dažnio bangas.
Trečias svarbus momentas, apibūdinantis technologinius
pranašumus – nuskaitymo atstumas. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad kuo atstumas didesnis, tai tuo sistema geresnė. Bet taip tik atrodo. Nes jei galima ryšį palaikyti dideliu atstumu, vadinasi ir koks nors negerų ketinimų turintis
žmogus gali, panaudojant santykinai nesudėtingą aparatūrą, perimti šį signalą, jį dekoduoti ir panaudoti blogiems
kėslams. Taigi, pati nesaugiausia sistema yra UHF dažnių
diapazono sistema.
Informacijos skaitymo greitis – tai dar vienas svarbus parametras. Šiuo atžvilgiu UHF technologija neturi konkurentų, o HF greitis šiuo metu yra pakankamas. Tuo tarpu
LF dažnių sistemos informacijos nuskaitymo greitis pakankamai žemas, todėl praktiškai netinka ten, kur radijo
dažnio identifikavimo sistemos RFID paslaugomis norėtų
pasinaudoti daug žmonių. Svarbus parametras yra ir sistemos aktyvavimo laikas, t.y. laikas, per kurį sistema pradeda veikti. Aktyvavimo laikas svarbus ten, kur reikia veikti
pakankami greitai, pvz., didelių žmonių srautų, norinčių
naudotis RFID sistema, aplinkoje. Čia ir vėl NFC technologija užima lyderio pozicijas. Paskutinėje 1 lentelės eilutėje,
įvertinus visus pliusus ir minusus, parodyta, kur daugiausia viena ar kita sistema naudojama. Vertėtų paminėti, kad
UHF sistema yra paplitusi sandėliuose, logistikoje ir inventorizacijų pravedimui, t.y. ten, kur nėra tiesioginio realaus
pavojaus prarasti duomenis ar pinigus.

Artimo lauko komnunikacijos NFC
technologijos bendra charakteristika
NFC veikia nelicencijuotu 13,56 MHz dažniu. Nors ši sistema gali perduoti informaciją 848 kbps greičiu, realiai standartizuota sistema dirba 106 kb/s, 212 kb/s arba 424 kb/s

greičiais. Sistema veikia, kai du NFC įrenginiai priartinami
mažu atstumu vienas prie kito. Dėl mažo atstumo veikimo
principo laikoma, kad ši technologija pasižymi saugiu ryšiu su vartotoju. Ryšys vykdomas elektromagnetinio lauko,
o ne elektromagnetinės bangos spinduliavimo būdu. NFC
visada sudaro iniciatorius, arba skaitytuvas (angl. initiator)
ir adresatas, arba žyma (angl. target). Iniciatorius generuoja
radijo dažnio lauką, kuris gali suteikti energijos pasyviam
adresatui. Tokiu būdu yra aktyvuojami adresatai, kurie gali
atlikti jiems užduotas funkcijas.
NFC technologija lengvai integruojasi į šiais laikais populiarią įrangą, kuria žmogus, praktiškai dabar jau nuo darželio vyresnių grupių amžiaus, visada turi prie savęs – tai
mobilus telefonas. NFC gali būti (ir dažniausiai jau yra)
įdiegta šiuolaikiniuose mobiliuose telefonuose. Tuomet be
jums įprastų paslaugų, tokių kaip telefoninis ryšys, SMS žinutės, kompiuteris, kalendorius, užrašų knygutė, laikrodis
su žadintuvu, navigatorius, žibintuvėlis ir taip toliau, jūs
telefone galite papildomai turėti: buto ir/automobilio raktus, buto ir/ar signalizacijos pultą, asmens duomenų identifikavimo kortelę, vairuotojo teises, mokėjimo korteles,
nuolaidų korteles ir lojalumo korteles,vizitines korteles,
prietaisų valdymo pultus ir dar daug ką.
NFC panaudojimo sritys yra labai plačios ir priklauso nuo
kiekvieno iš mūsų poreikių. Realiai šiuo metu tokios sritys skirstomos į keletą grupių. Pirma – tai viešasis transportas. Bilietų pirkimas ir rezervavimas, kontrolės vartų
praėjimas, informacijos gavimas apie transporto tvarkaraščius ir t.t. Kita sritis, panaši į viešąjį transportą, būtų
asmeninis transportas. Panaudojant NFC technologiją
jūs galite atrakinti ir užrakinti automobilio duris, įjungti
variklį, kontroliuoti salono įrangą, mokėti už automobilio
parkavimą ir pan. Saugumas – tai irgi populiarėjanti NFC
panaudojimo sritis, visų pirma įeigos į patalpas ir prieigos
prie informacinių įstaigos resursų kontrolė. Banko operacijos – šioje srityje naudojamos atsiskaitymo, nuolaidų ir
lojalumo kortelės. Ne mažiau svarbi sritis yra laisvalaikio
praleidimas: bilietų įsigijimas į renginius, įėjimo į tuos renginius kontrolė ir žmogaus registracija, reikiamos informacijos sklaida. Dar viena NFC pritaikymo sritis – turizmas.
Nors šią sritį būtų galima priskirti prie laisvalaikio, tačiau
daugumoje šalių ji išskiriama kaip atskira sritis.
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Integruotos NFC technologijos naudojimo privalumai
Veikimo principas yra pakankamai paprastas: prilieti savo
įrenginį, kuriame yra NFC, pvz., telefoną ir skaitytuvas (ar
iniciatorius) nuskaito reikiamą informaciją, o jei atliekamas
mokėjimas - pinigus. Iš esmės tokios sistemos (ar žymos)
turėtojui daugiau nieko nereikia atlikti, išskyrus tuos atvejus, kuriuos numato paslaugos teikėjas. Pavyzdžiui, šiuo
metu Lietuvoje kai kur veikianti NFC sistema MokiPay
reikalauja įvesti tam tikrus patvirtinimo kodus, kai paslaugos ar prekės kaina viršija 100 Lt. Bet, kaip minėta,
tai yra labiau paslaugos teikėjo nustatymai, o ne sistemos
galimybių ribojimas.

1 pav.

Yra ir labai daug kitų sričių, kur įmanomas NFC technologijos panaudojimas: sveikatos ir socialinės apsaugos sritys, asmens identifikavimas, reklama ir dar daugelis kitų
sričių. Apibendrintai kai kurios NFC panaudojimo sritys
pavaizduotos 1 paveikslėlyje:

NFC technologijos darbo režimai
Yra išskiriami trys NFC darbo režimai:
  P2P (angl. Peer to Peer) – klasikinis NFC režimas, kai
tarpusavyje komunikuoja du aktyvūs NFC prietaisai.
Jūs priartinate vieną prietaisą prie kito ir šie prietaisai
keičiasi duomenimis. Tai savotiškas analogas Bluetooth
ar IrDa režimams.
  PCD (angl. Read/Write Mode) – aktyvaus NFC įrenginio
galimybė nuskaityti ir įrašyti informaciją į žymą ar lustinę kortelę. Naudojant skaitymo režimą, jūs nuskaitote
iš žymos informaciją, toliau jūs įrašote tą informaciją į
žymą. Šis režimas ir yra labiausiai šiuo metu paplitęs,
tačiau dirbant šiuo režimu reikia įvertinti du momentus:
  Duomenų kiekis yra ribotas – žymos talpa siekia
apie 32 kB;
  Šis režimas yra nepakankamai saugus, t.y. nepalaikomos bent jau santykinai sudėtingos šifravimo procedūros, kurios leistų apsaugoti duomenis.
  PICC (angl. Card Emulation), tai yra kortelių emuliacijos (lot. aemulatio – mėgdžiojimas) režimas, tai
yra išmaniosios kortelės (angl. Smartcard) atitikmuo.
Šioje modoje (moda – modifikacijos elementas) NFC
įrenginys gali būti panaudotas ir kaip bankinė kortelė.

Šiuo metu NFC technologijos turi daug privalumų, leidžiančių jas naudoti įvairiose srityse. Pagrindinis privalumas - šios technologijos yra visiškai standartizuotos, todėl
įvairių gamintojų įranga sugeba sąveikauti be jokių kliuvinių. Praktiškai visos sudėtinės NFC technologijos dalys
duomenų keitimosi formatai, žymų tipai, įrašų tipai, protokolai bei nuorodų aplikacijos yra specifikuoti. Antras
privalumas yra tas, kad NFC technologijų specifikacijos
yra lengvai prieinamos ir skelbiamos NFC forumo puslapyje, kas aktualu gamintojams, ypač naujiems šios rinkos žaidėjams. Trečia – pakankamai išvystyta švietėjiška
veikla, t.y. pakankami daug informacijos pateikta paprasta,
suprantama ne tik specialistui kalba. Tai leidžia įsigilinti į
šios technologijos specifiką ir lengvai ją taikyti ir neturint
tam specialiai paruošto personalo. Ketvirta – NFC forumo dalyviai nuolat vykdo rinkos stebėjimą, prižiūri, kad į
rinką nepatektų nespecifikuoti produktai.
Penkta – ši technologija turi savo ženklą N-Mark (2 pav.),
kuris leidžia pakankamai lengvai atskirti įrenginius, kuriuose yra ši technologija, o tai yra stiprus palengvinimas
vartotojui.
Nuo 2012 m. gaminama pakankamai daug mobiliųjų telefonų (ypač išmaniųjų), turinčių NFC. Šios technologijos jau plačiai diegiamos planšetiniuose kompiuteriuose,
išmaniuosiuose elektros energijos apskaitos įrenginiuose,
širdies monitoringo sekimo įrenginiuose, žaidimų automatuose, pardavimo spintose ir daugelyje kitų prietaisų.
Kaip vystysis naudojimasis NFC technologijomis ilgalaikių
perspektyvų nusakyti praktiškai neįmanoma dėl vienos paprastos priežasties – technologijos vystosi labai sparčiai.
Vienai technologijai dar „pilnai neužkariavus“ pasaulio,
jau atsiranda nauja. Vis dėlto, bent 3-5 metams į priekį
bandoma daryti tam tikras prognozes. Spėjama, kad per
ateinančius 4-5 metus NFC technologijų skverbtis didės
kiekvienais metais.

2 pav.
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Porą prognozių, kurias padarė skirtingos kompanijos, norėčiau pateikti. Kompanija Juniper Research prognozuoja, kad
2013 m. apie 480 mln. keleivių naudos NFC technologijas
kaip įsodinimo talonus, o kompanija Delloite prognozuoja, kad 2015 m. daugiau kaip 700 mln. žmonių naudosis
NFC technologijomis vykdant mokėjimus.

Problematika
Dėl greitos NFC sklaidos vis tik atsiranda tam tikrų problemų. Pirmiausia reiktų aptarti socialinį aspektą. Nors
šios technologijos plinta sparčiai yra pakankamai patogios,
tačiau jų populiarumas vis dar nėra didelis. Labai daug ekspertų, žmogaus teisių atstovų, teisininkų ir politikų visame pasaulyje mano, kad ši technologija sukurta totalinei
žmogaus kontrolei. Iš tiesų, remiantis šia sistema, žmogui gali būti implantuota NFC žyma (3 pav.), teisėtai (ar
neteisėtai) užsegta apyrankė, neteisėtai pažymėtas automobilis ar kita. Taip žmogus gali būti valdžios struktūrų
(ar net nusikalstamų grupuočių) kontroliuojamas. Ta tema
sukurta net daugybė fantastinių kino filmų. Būtent žymų
implantacija, ar net galimybė tą atlikti, slaptas žymų įdiegimas ir yra argumentas net religijos atstovams priešintis
tokiai technologijai. Kartais remiamasi net Biblija, aprašančia Antikristo atėjimą: „Jis verčia visus, mažus ir didelius,
turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti
ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ž vėries
vardo ar jo vardo skaičiaus“ (Apsireiškimas Jonui 13, 16-17).
Kitos problemos, diegiant NFC, yra susijusios su duomenimis, nes naudojami santykinai nedideli duomenų kiekiai. Pradiniame šios technologijos plitimo etape gal to ir
užtenka, bet jau dabar žmonės, ypač specialistai, pradeda
pasigesti didesnės tokios sistemos atminties.
Santykinai nedideli informacijos perdavimo greičiai. Šiuo
metu, kai sistemos atmintis nedidelė ir nėra didelio vartotojo srauto, tai informacijos perdavimo greitis nelabai
ir aktualus. Bet duomenų perdavimo greičio poreikis augs
augant vartotojų skaičiui.
Žymų įsigijimas ir nešiojimas taip pat yra problema. Šiuo
metu dar nepakankamai išplitęs žymų, naudojamų NFC
technologijose, platinimo ir informavimo tinklas. Tai pasakytina ne tik apie Lietuvą, bet ir šalis, kur NFC skverbtis
yra pažengusi labiau (pvz., Vokietija, Austrija). Dažnai naujai įsigiję išmaniuosius telefonus žmonės net nepasidomi,

3 pav. Žmogui gali būti implantuota NFC žyma

kokia įranga ten įdiegta. Svarbus yra ir saugumo aspektas.
Tai, kad NFC veikia mažu atstumu – tai pliusas. Tačiau tas
mažas atstumas yra ne toks jau ir mažas. O tai, kad NFC
veikia radijo dažnių (ir dar nelicencijuotame) diapazone – tai jau minusas. Kaip parodė KTU telekomunikacijų
katedroje atlikti eksperimentai, toks signalas lengvai registruojamas net 10 m atstumu. Net asmens identifikavimo
duomenis, įrašytus panaudojant NFC technologiją, galima
ženkliai pažeisti.
Kokie galimi NFC atakos tipai bei galimybės jas įveikti?
Visų pirma, tai duomenų nuskaitymas. Kadangi dvi darbo modos nėra apsaugotos, tai NFC aktyvių ar pasyvių
elementų praradimas gali iššaukti neigiamus momentus:
asmens duomenų nuskaitymą, lojalumo ar nuolaidų kortelių panaudojimą, įeigą į teritorijas ir patalpas, transporto
priemonių vagystes ir t.t. Vaikščiojimas su įjungtu prietaisu taip pat gali sukelti tam tikras problemas, pvz., kad bus
įrašyta nereikalinga informacija į jūsų žymą ir tuo pačiu
perpildyta atmintis. Taip įmanoma prarasti duomenis ir
informaciją. Duomenų sunaikinimą arba prieigos prie
duomenų ribojimą galima santykinai lengvai atlikti tipinėmis radioelektroninėmis priemonėmis, t.y. specialiais slopintuvais. Tačiau toks duomenų sunaikinimas įmanomas
ir santykinai paprastomis, namų sąlygomis pagamintomis
priemonėmis. Visais atvejais, techninėmis priemonėmis
išvengti tokios atakos ir jos pasekmių praktiškai neįmanoma. Bet koks RFID imtuvas (taikinys) yra pakankamai
jautrus staigiam signalo charakteristikų – amplitudės ir
fazės – pasikeitimui, sukuriant elektromagnetinį lauką
stipresnį, negu NFC ryšys, tuo tikslu naudojant specialius
siųstuvus arba atliekant distancinį „trumpą sujungimą“ ar
aukštos energijos spinduliavimą, kurio dėka sudeginama
visa informacija esanti žymoje.
Žinoma, yra ir intelektualesni būdai duomenų kortelėje sunaikinimui. Tai susiję su tuo faktu, kad užmezgus ryšį tarp
taikinio ir skaitytuvo yra apsikeičiama tam tikrais kodais,
t.y. bitais. Ir tik tuo atveju, jeigu bitai sutampa, leidžiama
vykdyti tam tikras operacijas. Jei bitai nesutampa, operacijos
nebus leidžiama vykdyti. Tačiau panaudojus osciloskopus,
analitikai, turintys tinkamus įgūdžius, gali lengvai išskirti osciloskopo ekrane impulsus, atitinkančius neteisingus
bitus, t.y., kiekvieną kartą pradedant procedūrą iš naujo su
nedidele neteisingojo bito modifikacija, jiems gana greit pavyksta išsiaiškinti slaptažodį, inicijuojantį lusto „savižudybę“. Išanalizavę būtinas tokiai operacijai priemones, tyrėjai
padarė išvadą, kad iš principo užtenka mobilaus telefono,
norint automatiškai išskaičiuoti susinaikinimo slaptažodį
ir naikinti visas, patekusiais į spinduliavimo zoną, RFID.
Galima ataka, panaudojant eksploitą. Eksploitas – tai
kompiuterinė programa ar kodų rinkinys, sistemos netobulumo dėka leidžiantis kontroliuoti tą sistemą, į kurią jis
įdiegiamas. 2012 m. vykusioje konferencijoje EuSecWest,
skirtoje saugumo klausimams, bendrovė MWR Labs pateikė
eksploidą 0day, kuris parodė NFC technologijos, esančios
mobiliuose telefonuose, pažeidžiamumą. Saugumo specialistai, demonstruojamo eksperimento metu, sugebėjo per
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NFC ryšį perduoti kenkėjišką failą ir taip gauti pilną priimančio prietaiso kontrolę. Taigi aukos privatumui ir pinigams buvo iškilusi grėsmė. Ataka galima ir panaudojant
retransliaciją (angl. relay attack). Pagal NFC forumo reikalavimus, NFC įrenginys turi atitikti ISO14443 standarto veikimą, o tai reiškia kad galima vykdyti retransliacijos
atakas. Tuo tikslu užpuolikas turi nusiųsti aukai aktyvaus
įrenginio užklausą ir taikinio atsakymą realiame laike perduoti nuskaitančiam įrenginiui. Tačiau tai labiau teorinis,
nei praktinis variantas, kadangi yra labai trumpas ryšio laikas, kartais trunkantis tik mikrosekundes. Vienoje iš neseniai Italijoje vykusių konferencijų kompiuterijos temomis,
ekspertai pareiškė, kad radijo dažninės identifikacijos sistema gali būti pažeidžiama viruso, kuris į kompiuterį gali
papulti vykdant skenavimą. Naujos žymos – etiketės diegiamos vis plačiau, pvz., jau naudojamos ir bagažui aerouostuose sužymėti. Čia ir gali slypėt pavojus: teroristai ar
kontrabandininkai gali pasinaudoti technologijos trūkumais
ir apeiti aerouosto skenuojančias sistemas.
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Kitas momentas, kuris gali būti pakankamai pavojingas,
yra galimas duomenų pakeitimas. Tai ypač svarbu, jei tai
asmeniniai ar bankiniai duomenys. Pvz., dabartiniuose
Lietuvos Respublikos pasuose yra taip vadinami biometriniai duomenys, kurie saugojami naudojant RFID (NFC)
technologiją. Pagrindinės visuomenės pretenzijos šio naujo
pavyzdžio pasams – RFID lustų nuotolinis nuskaitymas ir
įrašytos mikroschemos atmintyje asmeninės informacijos
užšifravimo nebuvimas. Įprasta, kad RFID žymos neturi savo maitinimo šaltinio ir naudoja skaitytuvo prietaiso
spinduliavimo energiją. Tačiau, kai tai vyksta, kiekviena
skaitymo operacija RFID schemoje verčia elektromagnetinį
lauką aplink lustą pasikeisti. Šio pokyčio dėka, paprastos
kryptinės antenos pagalba galima sekti ir registruoti lusto
energijos naudojimo dinamiką, t.y., šalutinių signalų, skleidžiamų priimant teisingus ir neteisingus slaptažodžio bitus, skirtumus. Neseniai Olandijos televizijos tiesioginiame
eteryje IT specialistai per 2 valandas „nulaužė“ priėjimo
prie RFID lusto informacijos kodą. Įsilaužėliams pavyko

Diskusijos apie
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nuskaityti piršto atspaudą, fotografiją ir visus likusius paso
duomenis. Paaiškėjo, kad paso kodas buvo užšifruotas gimimo datos, paso išdavimo datos ir jo galiojimo laiko pagrindu. Visi šie duomenų pakeitimai gali būti vykdomi ir
klonuojant NFC korteles. Klonavimo procesas ir procedūra nėra labai sudėtingos ir klonavimo įrenginį galima
pasidaryti namų sąlygomis.

Ar galima apsisaugoti?
Realiai, kokios priemonės bebūtų panaudotos, joks specialistas neduos 100 proc. saugumo garantijos. Bet ir naudojant kitas technologijas, tokių 100 proc. garantijų niekas nesuteiks. Viskas ką galima padaryti technologiškai,
o tai yra NFC kūrėjų ir platintojų reikalas, yra intensyviai
daroma, atsižvelgiant į ką tik aukščiau aptartus požymius.
Tačiau labai svarbi yra ir vartotojo elgsena. Visų pirma,
jei turite korteles su NFC technologija, reikėtų jas saugoti
specialioje piniginėje ar dėkle, kurie apriboja elektromagnetinio lauko poveikį. Tuo atveju distancinis nuskaitymas
bus neįmanomas. Antra, tokią piniginę ar dėkliuką laikyti
sunkai prieinamoje vietoje, pvz., vidinėje kišenėje. Trečia,
jei tokia kortelė yra mobiliame telefone, tai reikėtų tą telefoną laikyti taip pat tam skirtame dėkle, kur tik antena
nebūtų ekranuota tokio dėkliuko pagalba. Pastoviai kontroliuoti, kad tokios artimo ryšio technologijos, esančios
telefone (pvz., Bluetooth ar IrDa) būtų atjungtos, kai jomis
nesinaudojama; kiek tai įmanoma, tikrinti, ar nėra virusų.
Ketvirta, niekam neskolinti tokių kortelių ar telefono su
NFC technologija. Realiai – tai sekundes trunkantis reikalas
padaryti kloną ar ištrinti visus duomenis. Penkta, atliekant
atsiskaitymus tokios technologijos pagalba, kortelę reikia
glausti prie skaitytuvo, o ne per tam tikrą atstumą – tai

padės sumažinti šalutinį informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo perėmimo galimybę. Šešta, kaip galima
plačiau naudoti trečią modą, t.y. PICC modą (žiūr. 17 psl.)
Gamintojui, platintojui ir paslaugos tiekėjui taip pat reikia
atkreipti ypatingą dėmesį į šiuos aspektus:
  Reikia didinti duomenų talpą kortelėje. Taip bus galima stiprinti duomenų šifravimą;
  Naudoti technologines priemones, mažinančias šalutinius spinduliavimus;
  Skaitytuvus gaminti taip, kad būtų maksimali apsauga
nuo elektromagnetinio poveikio, t.y. turi būti sumažinta duomenų sunaikinimo galimybė;
  Nuolat kontroliuoti skaitytuvus, mažinant galimybę
sunaikinti duomenis;
  Kontroliuoti, kad virusai nepapultų tiek bendrą NFC
sistemą, tiek atskirus įrenginius. Ypač tai svarbu dirbant su centralizuotomis NFC kontrolės ir aptarnavimo sistemomis;
  Ten, kur ypač svarbu (pvz., masinių renginių metu),
kontroliuoti elektromagnetinį aplinkos spektrą tam,
kad laiku būtų pastebėti galimi pažeidimai.
Taigi, kaip ir važiuoti dviračiu ar automobiliu reikia išmokti bei įgauti įgūdžių, taip ir naudotis šiuolaikinėmis
technologijomis reikia mokytis. Naudojimosi NFC rizika
nebus didelė, jei ją naudosime srityse, kur informacijos
praradimo, iškraipymo ar nuskaitymo atvejai bus apgalvotai apsaugoti arba net atnaujinami be nuostolių ar kitų
neigiamų pasekmių.
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Naujovės

vertinant vėjo jėgainių parkus

Broniaus A. Rasimo nuotr.

Dana Bagdonavičienė
UAB „COWI Lietuva“

Didėjant susidomėjimu žaliąja energetika, vis dažniau
klausimų kyla tiek vėjo elektrines planuojantiems diegti
klientams, tiek ir gyventojams, atsidūrusiems netoli
vėjo elektrinių parkų ir norintiems daugiau sužinoti
šių objektų poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai.
Per paskutinius penkerius metus yra sukaupta nemažai patirties atliekant planuojamų vėjo jėgainių parkų Klaipėdos,
Kretingos, Pakruojo, Marijampolės ir kituose rajonuose poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą.
Pagrindinės vėjo jėgainių parkų planavimo problemos yra
susijusios gyvenamosios aplinkos kaimynyste. Lietuvoje
ypatingai sudėtinga rasti visiškai neapgyvendintų vietovių.
Dažniausiai renkamasi žemės ūkio paskirties žemės sklypai,
kurių savininkai dažniausiai gyvena netoliese vienkiemiuose.
Planuojant vėjo jėgainių parką labai svarbu pasitikrinti, ar
vietovė nepatenka į paukščių migracijos koridorius, saugomų kultūros paveldo ar gamtos vertybių teritorijas, įvertinti jėgainių generuojamą triukšmą bei saulėtą dieną nuo
besisukančių menčių metamus šešėlius. Dažnai gyventojams rūpi, ar vėjo jėgainių keliamas triukšmas, infragarsas
ar šešėliavimas nesukels neigiamo poveikio jų sveikatai.
Todėl labai svarbu, kad be poveikio aplinkai būtų įvertintas ir galimas poveikis visuomenės sveikatai.
Lietuvoje nustatyta tvarka yra privalomos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Paprastai poveikio
aplinkai vertinimas nebūna privalomas. Pagal iki 2011 m.
lapkričio 1 d. galiojusią tvarką buvo reikalaujama atlikti

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, nustatyti sanitarinės apsaugos zonas, kuriose triukšmas viršija
ribinius dydžius. Šiuo metu nedideliems vėjo elektrinių parkams nebeprivaloma atlikti poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo bei nustatyti sanitarinės apsaugos zonas, tačiau
būtina įvertinti fizikinius veiksnius – triukšmą, šešėliavimą. O viršijančioms 30 kW įrengtosios galios elektrinėms
LR Vyriausybės nutarimu nuo 2012 m. lapkričio 1 d. vėl
yra privaloma nustatyti sanitarinę apsaugos zoną, atliekant
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Projektui visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos pritaria tik tuo atveju, kai minėti fizikiniai veiksniai gyvenamojoje aplinkoje
neviršija jiems nustatytų ribinių dydžių, o galingesnių nei
30 kW vėjo jėgainių – už sanitarinės zonos ribų.
Naujai įsigaliojus HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje“ sugriežtino triukšmo ribinius dydžius, dėl ko
vėjo jėgainių padidinto triukšmo zonos prasiplėtė. Dabar
dar jautriau privalu atsižvelgti į gyvenamąją aplinką jėgainių kaimynystėje. Dėl higienos normoje sumažintų triukšmo ribinių verčių, net jau pastatytų vėjo jėgainių savininkai
turėtų papildomai atlikti triukšmo matavimus, taip išvengiant galimų priekaištų iš netoliese gyvenančių gyventojų.
Nors Lietuvos teisės aktai nereglamentuoja šešėliavimo
trukmės gyvenamuosiuose teritorijose, rekomenduojama atlikti šešėliavimo skaičiavimus, kas leistų užkirsti kelią galimiems konfliktams su gyventojais. Pagal Vokietijos
teismų suformuotą praktiką per metus iki 30 val. sparnų
rotacijos sukeliamas šešėliavimas yra leistinas ir nesukelia
diskomforto gyventojams.
Aplinkosaugos specialistai šiuo metu naudoja sertifikuotas triukšmo (vokiečių – Cadna/A) ir šešėliavimo (danų –
WindPro) skaičiavimo programas, kurių pagalba galima
tiksliai įvertinti tiek esamų, tiek planuojamų vėjo jėgainių
galimą poveikį gyvenamajai aplinkai bei jų parkų plėtros
galimybes.
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energijos taupymo sprendimai
Nebūtina daug investuoti norint taupyti.
Svarbiausia - išsirinkti ekonomiškai ir
funkcionaliai naudingą, patikimą valdymo
sprendimą. Pavyzdžiui, energijos sąnaudas
galime sumažinti optimaliai naudodami
energiją vartojančius prietaisus. Svarbu,
kad energiją naudojantis prietaisas įsijungtų
reikalingu momentu ir dirbtų tik tiek,
kiek reikia jo funkcijos atlikimui. Puikūs
taupymo rezultatai pasiekiami įrengimų
valdymui panaudojus laikrodinius jungiklius,
astronominius laikrodžius, uždelsto išjungimo
reles bei sutemų jungiklius. Atskirų įrenginių
valdymui dažnai užtenka programuojamos
laiko relės. Labiau automatizuoti sprendimai
galimi panaudojant judesio jutiklius,
buvimo ir apšviestumo lygio jutiklius.
Hager kompanija siūlo platų valdymo
prietaisų pasirinkimą – nuo paprasčiausių laiko relių iki sudėtingų valdymo sistemų sprendimų, kur įrenginių valdymas vykdomas KNX valdiklių pagalba.

perjungiamas elektrą vartojančių prietaisų darbo režimas.

Programuojamos laiko relės
Hager laikrodiniams jungikliams būdingas paprastas nustatymas. Šių prietaisų
plačios nustatymų galimybės leidžia
lanksčiai parinkti optimalų įrenginių
darbą. Paprastai ir greitai duomenys
įvedami ar perkeliami kitiems prietaisams naudojant specialų Hager duomenų raktą. Darbą ypač supaprastina
ir pagreitina galimybė reikiamus nustatymus atlikti kompiuteriu.

Buvimo jutikliai
Buvimo jutikliai naudojami automatiniam apšvietimo, šildymo, vėdinimo
ir kondicionavimo sistemų valdymui.
Kai patalpoje identifikuojamas žmonių
buvimas, pagal nustatytą scenarijų,

Buvimo detektorius kartu su apšviestumo lygio jutikliu naudojamas automatiniam apšvietimo įjungimui ir nustatyto apšvietimo lygio palaikymui.

Judesio jutikliai
Hager judesio jutikliai skirti automatiniam apšvietimo valdymui privačiose ir
komercinėse patalpose. Šiuose prietaisuose sumontuoti specialūs patentuoti lęšiai, kurie užtikrina aukštą judesio
fiksavimo jautrumą. Judesio detektoriai automatiškai įjungia apšvietimą,
kai tik yra užfiksuojamas žmogaus

judesys ir aplinkos apšviestumas yra
žemesnis už nustatytą.
Judesio jutikliai plačiai naudojami apšvietimo valdymui koridoriuose, laiptinėse, pastatų prieigose. Šių prietaisų
naudojimas efektyvus ten, kur mažas
judėjimas ir trumpai reikia apšvietimo – tai požeminės automobilių
stovėjimo aikštelės, sandėliai, vonios
kambariai, tualetai. Apšvietimas įjungiamas tik tada, kai kas nors juda jutiklio veikimo zonoje, jutikliui neaptikus
judesio per nustatytą laiko intervalą,
apkrova atjungiama ir taip taupoma
elektros energija.
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Šviesos diodų (LED) prožektorius su
integruotu judesio jutikliu EE600
Šis Hager kompanijoje pagamintas
prožektorius išsiskiria savo kokybe ir
dizainu. Jį kuriant pritaikytos šiuolaikinės technologinės naujovės bei
atsižvelgta į vartotojų energijos taupymo lūkesčius.

Prožektoriaus apsaugos laipsnis IP55,
galia 60 W, šviesos srautas 3400 lm. Jame
integruotas judesio detektorius, kurio
veikimo zona yra 360°, aprėptis – iki
12 m. Šio prietaiso valdymui yra pritaikytas nuotolinis pultelis.

Valdymo pultelis EE806, šviesos diodų prožektoriui valdyti

Pultelio EE806 pagalba nustatomas judesio detektoriaus jautrumas, nustatoma prie kokio apšviestumo prožektorius
turi įsijungti, įvedamas laiko intervalas,
kuriam praėjus šviestuvas išsijungs.

Hager universalūs EVN dimeriai

lempoms valdyti, tame tarpe LED ir
kompaktinėms lempoms. Jie atpažįsta prijungtos apkrovos rūšį ir automatiškai parenka tinkamą valdymo būdą.
Šis prietaisas turi mokymosi funkciją,
kurios metu prisiderina prie apkrovos
ir tolygiai keičia apšviestumą visame
galingumo diapazone. Šie dimeriai
užtikrina stabilų kompaktinių liuminescencinių lempų darbą net įjungiant
jas pradiniu minimaliu darbo režimu.
EVN dimeriai pasižymi valdymo paprastumu, jų nustatymas ir valdymas
vykdomas instaliacinio mygtuko pagalba. Trumpu paspaudimu įjungiame
arba išjungiame apšvietimą. Ilgesniu
paspaudimu pasirenkame apšviestumo lygį.

Universalus dimeris su
integruotomis komforto funkcijomis

Dimeryje EVN004 numatytos keturios komforto funkcijos ir laiko intervalo nustatymas. Pasirinkta komforto
funkcija įjungiama trumpu mygtuko
paspaudimu, apšviestumo lygis išsaugomas atmintyje ilgesniu mygtuko paspaudimu.
Komforto funkcijos:
  Apšvietimo lygio atmintis. Vienu
mygtuko paspaudimu įjungiamas
nustatytas apšviestumo lygis.
  Nustatyto lygio įjungimas
pasirinktam laiko intervalui.
Išjungimą galima pasirinkti
0-90 min intervale.
Įjungiamas (ir išjungimas) yra
progresyvus – nesukeliantis
akinimo.

Dimeriavimas yra šviesos srauto intensyvumo reguliavimas. Universalūs EVN dimeriai skirti visų rūšių dimeriuojamoms

  Progresyvaus išjungimas.
Apšviestumas mažėja tolygiai
nuo 100 proc. iki visiško
išjungimo. Išjungimą galima
pasirinkti 0-90 min intervale.

  Vakaro režimas. Apšviestumas
sumažinamas iki 30 proc. ir
išlaikomas nustatytą laiką.
Išjungimo uždelsimą galima
nustatyti 0-90 min intervale.
Šiuose dimeriuose yra integruota perkrovos apsauga. Naudojant EVN dimerius energija taupoma eksploatacijos
metu, visada lengva pasirinkti norimą
apšviestumo lygį. Eksploatacijos metu
galima naudoti įvairių rūšių lemputes, nekeičiant apšvietimo valdymo
sistemos.

Moduliniai kontaktoriai
Hager atnaujino modulinių kontaktorių
grupę, ypatingas dėmesys skirtas energijos taupymui. Gamintojas pristatytė
dvi naujas modulinių kontaktorių rūšis
Eco-ficient® ir Diena-naktis.
Eco-ficient ® – tai energiją taupantys
moduliniai kontaktoriai, naudojantys 30 proc. mažiau energijos lyginant su standartiniais kontaktoriais.
Pavyzdžiui, naujasis vieno modulio
kontaktorius naudoja tik 1.8 VA, kai
kiti analogiški produktai naudoja apie
3-4.6 VA.

Diena-naktis – tai moduliniai kontaktoriai skirti valdyti įrenginius, naudojančius skirtingų tarifų elektros energiją. Esant poreikiui šiuos kontaktorius
rankiniu būdu galima įjungti darbui
brangesniu tarifu, pasibaigus įjungimo ciklui kontaktorius persijungia į
numatytą režimą.
Naudodami Diena-naktis kontaktorius
užsitikriname, kad elektros prietaisai
visada naudotų pigesnį elektros tarifą.
UTU UAB
Kirtimų g. 33,
LT-02244 , Vilnius, Lietuva
Tel. 8-5-274 28 27
Faks. 8-5-274 28 38
www.utu.lt
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Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo pakeitimai
Parengė advokatų profesinės bendrijos „TRINITI“
advokato padėjėjas
Laurynas Juškevičius

Naujausiais Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
pakeitimais yra siekiama apriboti atsinaujinančių išteklių
energetikos plėtrą – iš dalies apribojama mažųjų elektrinių plėtra, keičiami įrengtosios suminės galios skaičiavimo principai, taip pat atsisakoma tam tikrų lengvatų elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybai.
Atsinaujinančių išteklių energetikos teisinio reguliavimo
naujovės patiekiamos žemiau.
Pirma, fiksuotas kainos tarifas nerengiant aukciono bus
taikomas tik perteklinei elektros energijai iš elektrinių,
kurių įrengtoji galia neviršys 10 kW. Primename, kad iki
įstatymo pakeitimų perteklinė elektros energija ne aukciono būdu buvo superkama iš elektrinių, kurių įrengtoji
galia neviršijo 30 kW.
Atkreipiame dėmesį, kad pertekline elektros energija pripažįstama ne daugiau kaip 50 procentų vartotojo elektros tinkle įrengtose elektrinėse, kuriose elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai,
pagamintos elektros energijos per kalendorinius metus.
Ankstesnis reguliavimas neapibrėžė, kas yra laikoma pertekline elektros energija.
Iš kitos pusės, įstatymo pakeitimais asmenims, kurie elektros energiją ketina gaminti tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, yra sumažinama administracinė našta. Gamintojams,
numatantiems plėtoti ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios
galios elektros energijos gamybos pajėgumus ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams,
nebus reikalingas leidimas plėtoti pajėgumus. Gamintojas
apie elektros gamybą privalės nustatyta tvarka informuoti tinklų operatorių. Be to, pakeitus įstatymą, mokestinių
įsipareigojimų pagal valstybės, kurioje jis registruotas kaip
mokesčių mokėtojas, reikalavimus, neįvykdymas negalės
būti pagrindu atsisakyti išduoti leidimus plėtoti pajėgumus.
Antra, jei pagal ankstesnį reguliavimą, tiek vėjo, tiek saulės elektrinių įrengtoji suminė galia buvo skaičiuojama

neatsižvelgiant į mažąsias elektrines, t.y. elektrines iki 30
kW įrengtosios galios, tai priėmus įstatymo pakeitimus,
tiek vėjo, tiek saulės elektrinių įrengtoji suminė galia turi
būti skaičiuojama įskaičiuojant visas elektrines, nepriklausomai nuo jų įrengtosios galios. Atkreipiame dėmesį, kad,
kai elektrinėms priskirta įrengtoji suminė galia pasieks bendrus siektinos plėtros dydžius, skatinimo kvotų paskirstymas ir paraiškų prijungti elektrines iki 10 kW įrengtosios
galios priėmimas sustabdomas. Sustabdymas tęsiasi tol,
kol įrengtųjų galių dydžiai bus padidinti arba atsiras laisvų skatinimo kvotų (nepastačius elektrinių per leidimus
leidimuose nurodytą laikotarpį).
Trečia, remiantis įstatymo pakeitimais, atsinaujinančių
išteklių energetikos plėtra bus ribojama ir kitais būdais:
ribojant galimybę nemokamai prijungti prie elektros tinklų elektrines iki 30 kW įrengtosios galios bei eliminuojant reikalavimą elektrines, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 350 kW ir ne didesnė kaip skirstomųjų tinklų
artimiausiame prijungimo taške esama leistinoji galia, prijungti prie elektros tinklų nedelsiant.
Ketvirta, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija didžiausius fiksuotus tarifus aukcione perskaičiuos ir
nustatys ne kas metus, kaip buvo anksčiau, o kas ketvirtį.
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimai
yra itin aktualūs asmenims, kurie dar iki įstatymo pakeitimo pradėjo vystyti saulės elektrines, kurių įrengtoji galia
neviršijo 30 kW. Pagal naujausius įstatymo pakeitimus, šie
asmenys neturėtų galimybės vystyti tokio projekto ir siekti, kad jų pagaminama elektros energija būtų superkama
fiksuotu tarifu nerengiant aukciono. Tačiau atskiru įstatymu yra sukurtas mechanizmas, kaip asmenys, gali tokius
projektus pabaigti.
Daugiau informacijos: www.triniti.lt
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Konferencijų atgarsiai
2013 metų vasaris buvo aktyvių diskusijų energetikos perspektyvos temomis mėnuo – įvyko net keturios konferencijos*. Nors visose konferencijose jautėsi nenoras aptarinėti
praėjusio referendumo dėl atominės elektrinės, vis tik pora
lektorių tiesmukai gynė Visagino AE projektą. Visagino AE
„statytojų“ argumentai atrodo lyg ir paprasti – jeigu Lietuva
turėtų branduolinę jėgainę Visagine, nei rusai, nei baltarusiai
savo jėgainių nestatytų, o jei ir statytų – patirtų daug nuostolių. Taigi siūloma lenktyniauti su Rusija, nors akivaizdu, kad
nei ekonominiai, nei techniniai, nei diplomatiniai abiejų varžovų resursai net nėra palyginami. Negalima kaltinti ir mūsų
pragmatikų kaimynų – latvių ir estų, vaidinančių nustebusius,
kad mes delsiame su savo „atominiu“ projektu. Latvija ir Estija,
turėdamos teigiamus savo šalių energetinius balansus, iš tiesų
nelabai nori prisidėti prie atominio projekto kūrimo, kol nėra
aišku, ar šis projektas tikrai yra komerciškai patrauklus. O komercinį patrauklumą suprasti ir objektyviai įvertinti galima tik
atlikus projektavimo darbus maždaug už 800-900 mln. litų.
Tuo tarpu Rusijai komerciniai reikalai – nė motais, jie turi
kitą strategiją. Jie nuosekliai ant Lietuvos žemėlapio piešia
savo energetines trasas bei tyliai derasi su Europos Sąjunga
dėl BRELL sutarties pratesimo bent jau iki 2030 m. Visa tai
reikštų, kad mūsų elektros energetinės sistemos sinchronizacija su kontinentinės ES sistema taip pat būtų atidedama.
Nors derybos jau vyksta Briuselyje, deja, ten Lietuvos atstovų
nėra, kaip nėra ir jokių oficialių protestų, notų dėl šalia Lietuvos
sienų planuojamų statyti branduolinių jėgainių. Kita vertus,
Rosatom atstovai jau slaptai lankosi pas aukštus Lietuvos
Unikali Baltijos elektros rinkos situacija 2016 – sankryža tarp skirtingų sistemų ir rinkų.

Šaltinis: InterRao

Bronius A.Rasimas

Braižymai ant Lietuvos žemėlapio
pareigūnus, greičiausiai bandydami išsiaiškinti naujosios vyriausybės poziciją dėl Baltijsko AE būsimos elektros energijos
tranzito per Lietuvos teritoriją, domisi BRELL sutarties išsaugojimo galimybėmis, Kruonio hidroelektrinės panaudojimu saviems tikslams, o gal net siūlosi perimti Visagino AE projektą. Pagal anksčiau spaudoje pasirodžiusias žinutes pasiūlymų
gali būti įvairių, pavyzdžiui, statyti Visagine paruoštoje statybų aikštelėje rusiško tipo reaktorių, tokio tipo, kaip ir planuojami statyti Karaliaučiuje ir Baltarusijoje bei įgyvendinti taip
pavadintą „Tripolio“ projektą, kur tie patys specialistai diegia
kartotinius projektus visose trijose šalyse. Žiniasklaidoje buvo
svarstoma net perimti visą Ignalinos AE teritoriją, kompensuojant tą praradimą kita teritorija iš Baltarusijos. Pastarasis
tariamas pasiūlymas gal ir būtų patrauklus, jei jie pasiimtų ir
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Šiaurės šalys
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ES
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3-iosios šalys
0,6 GW
3-iosios šalys
0,6 GW
2012 Baltijos poreikis ir tarpsisteminiai pralaidumai 4,5 vs 3 GW
Baltijos šalių elektros energijos rinkos prognozės

Lenkija (central dispatch)
0,5 GW
2016 Baltijos poreikis ir tarpsisteminiai pralaidumai 4,9 vs 4,8 GW
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Suskystintų gamtinių dujų terminalo išdėstymas
visas branduolinio kuro atliekas ir nebūtų statomos Astravo
ir Baltijsko AE. Vis tik, ko gero, realiausia Rosatom lankymosi mūsų šalyje priežastis yra bet kokia kaina įkalbėti Lietuvą
pačiai statyti Visagino AE, juk jiems reikia pigiausiu keliu atstatyti trūkstamą grandį (uždarytą Ignalinos AE) savo Šiaurės
vakarų elektros energetinėje sistemoje. Taip tvirtinti galima
todėl, nes kai buvusi vyriausybė aktyviai ruošė visus planus
statyti Visagino AE, Rosatom tylėjo, o dabar, po tautos referendumo, Rosatom pradeda lyg ir atvirą agitaciją.
Informacija apie numanomus energetinius Rusijos interesus
Lietuvoje nėra nauja. Stebina tai, kad mūsų politikai, užuot aktyviai dirbę Briuselyje, apsiriboja tik, ko gero, studentų paruoštų
komentarų publikavimu interneto portaluose. Akivaizdu, kad
be Lietuvos infrastruktūros Baltijsko AE net negalėtų veikti,
tačiau Lietuva, lyg ir turėdama derybinių privalumų, iki šiol
neturi tvirtų susitarimų su Latvija, Estija bei Europos Sąjunga.
Tai gerokai apsunkina situaciją, nes, kaip rodo NUKEM (kaip
galutinai paaiškėjo – NUKEM yra Rosatom dukterinė įmonė)
pavyzdžiai, rusų lobizmas Briuselyje yra labai aktyvus, tad akivaizdūs bei realistiški Lietuvos (o kartu ir visų Baltijos šalių)
poreikiai gali būti beatodairiškai iškreipti.
Konferencijose specialistai pakankamai išsamiai nagrinėjo visus galimus energetinės perspektyvos scenarijus. Pirmiausiai
buvo pabrėžta, kad norint sukurti stabilią energijos rinką, reikia jungtis visoms trims Baltijos šalims, su tolimesne perspektyva įsilieti į ES atvirą elektros energijos rinką. Tokiu atveju
optimistiškiausia ir realiausia perspektyva būtų atviros Šiaurės
šalių ir Baltijos šalių elektros energijos rinkos sukūrimas. Tai

pilnai įmanoma įvykdyti iki 2016 m., įrengus elektros jungtis
su Švedija ir Lenkija (2015 m. gruodis), taip pat jau 2014 m.
įrengus antrąją elektros energijos Estija – Suomija jungtį. Beje,
Latvija į Baltijos šalių rinką žada įsijungti jau 2013 m. liepos
mėnesį. Nerimą galėtų kelti ir tai, kad vidinių Latvijos ir Estijos
jungčių pralaidumas šiuo metu yra vis dar nepakankamas, o
derybos tarp Latvijos ir Estijos vis dar vyksta vangiai. Vis dėlto
matomai šalys bus priverstos susitarti, nes pradėjus funkcionuoti Nord-Balt jungčiai jos abi patirtų nuostolių.
2012 m. Baltijos šalių energijos poreikis buvo 4,5 GW, o
tarpsisteminiai pralaidumai tik 3 GW. Padėjus funkcionuoti
2016 m. minėtai rinkai ir veikiant visoms energetinėms jungtims, tarpsisteminiai pralaidumai būtų 4,8 GW, o Baltijos šalių elektros energijos poreikis būtų ne didesnis kaip 4,9 GW.
Taigi elektros energijos prekybai būtų sudarytos pakankamai
palankios sąlygos.
Valstietiška patirtis moko – nedėk visų turimų kiaušinių į
vieną pintinę, nes jei duš, tai visi. Tą galima pasakyti ir apie
prigesusį Visagino AE projektą, t.y. vieno galingo generatoriaus
įrengimą. Bet juk kuo daugiau įrengtų decentralizuotų energijos generavimo šaltinių, tuo didesnis energetinis saugumas. Tą
minėtose konferencijose pabrėžė tiek vietiniai, tiek užsienio
specialistai. Net ir vertinant pagal investicijas vienam projektuojamos jėgainės kilovatui, branduolinė energetika pralošia
dėl projekto įgyvendinimo trukmės ir pastovių darbo vietų
sukūrimo. Kad branduolinė energetika yra nekonkurencinga,
nustatė ir Anglijos valdžia, tačiau įvertinę savo pramoninį ir
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Kita vertus, tiek akmens anglį ar skalūnus naudojančių jėgainių
jau niekas negalvoja atsisakyti, nes surastos naujos technologijos, leidžiančios ženkliai sumažinti jų CO2 emisiją. Šio tipo
jėgainės taip pat turi nenuginčijamų privalumų – jų degimo
kameras lengva pritaikyti tiek akmens anglies, tiek durpių,
tiek biokuro ar šiaudų granulių ir kitų panašių komponentų,
bei jų mišinių panaudojimui. Tai labai svarbus argumentas,
nes kuro diversifikavimas yra taip pat energetinio saugumo
stiprinimas. Lietuvai, turinčiai pakankamus biokuro resursus, taip pat labiau apsimoka statyti kogeneracines jėgaines,
gaminančias tiek elektrą, tiek šilumą ir naudojančias biokurą ar net kitas panašias kuro rūšis (priklausomai, koks kuras
tuo metu būtų pigiausias). Kogeneracinė jėgainė pastatoma
per 3-4 metus, tuo tarpu branduolinė jėgainė – per 10-12 ar
net daugiau metų. Siūloma didžiausiuose Lietuvos miestuose,
turinčiuose gerus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, pastatyti apie 10-14 kogeneracinių jėgainių, naudojančių įvairų
biokurą bei gaminančių tiek šilumą, tiek elektrą. Turimomis
žiniomis, Latvija jau planuoja statyti modernią akmens anglimi kūrenamą kogeneracinę jėgainę su galimais kuro diversifikavimo modeliais – tai naujo energetinio mastymo pavyzdys.
Vasaros metu (vienas iš variantų) elektros energijos poreikius
pilnai galėtų patenkinti 9-tasis (naujasis) Lietuvos elektrinės
Elektrėnuose blokas, juolab, kad tuoj pradės veikti (2014 m.
pabaigoje) suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas – dar
viena galimybė užtikrinti šalies energetinį saugumą. Yra daug
argumentų „už“, kodėl SGD terminalas statomas Lietuvoje.
Pirmiausia dėl sunaudojamų dujų kiekių: Lietuvoje – 3,4 mlrd. m3,
Latvijoje – 1,6 mlrd. m3, Estijoje – 0,6 mlrd. m3. Taigi esame
didžiausi dujų vartotojai tarp trijų Baltijos šalių. Antra – tik
Klaipėdos uostas yra visiškai neužšąlantis, ko negalima tvirtinti apie šiauriau esančius uostus, ir trečia – Lietuvos dujotiekių darbinis slėgis didesnis nei Latvijoje ir Estijoje, kas sudaro
palankias sąlygas tiekti dujas į kitas Baltijos šalis. Planuojamas
SGD terminalo pajėgumas būtų 4 mlrd. m3 arba 11 mln. m3
per dieną, taigi tvirtinti, kad terminalo galia per didelė taip pat
nėra pagrindo. Nors čia ką tik išdėstyti argumentai yra svarūs,
vis tik dar nesutariama, kad minėtas terminalas taptų regioniniu. Kita vertus labai svarbu sujungti Lietuvos dujotiekio
vamzdžius su Lenkija, tai yra įrengti dujotakį, jungiantį Vilnių
su Varšuva. Taigi ateities energetikoje gamtinės dujos taip pat
išliks, problema bus tik teisingas kainų sureguliavimas, kuris
ir atsiras, naudojant energetikoje įvairias kuro rūšis.
Dar dvi svarbios temos buvo plačiai aptartos vasario mėnesio energetinėse konferencijose – atsinaujinanti energetika ir
energijos naudojimo efektyvumas. Nenorėdamas plačiai aptarinėti šių temų, pateiksiu UAB „Aconitum“, įsikūrusios Kauno
ekonominėje zonoje, prisistatymo fragmentą. Įmonė 70 proc.
reikiamos gamybai energijos pasigamina pati, naudodama
atsinaujinančius energijos šaltinius, arba sutaupanti energiją
naudodama antrinį šilumos panaudojimą. Paklausus, ar sunku buvo visa tai įdiegti, įmonės projektų vadovas L. Akramas
atsakė, kad sunkiausia buvo įtikinti... projektuotojus, nes jų
teigimu privaloma laikytis begalės normų, normatyvų! Gal čia
ir glūdi mūsų visų energetinių „klajonių“ prasmė – matome
tik normatyvus, kainas, o nematome esmės – atsinaujinanti
energetika ateina!

Sutartiniai žymėjimai
Suprojektuotas magistralinis
aukšto slėgio vamzdynas
Esamas magistralinis
vamzdynas
Skirstomieji tinklai
Skirstomieji tinklai
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ekonominį potencialą jie atvirai nutarė, kad esant būtinumui
ją rems, panašiai kaip atsinaujinančią energetiką.

Lietuvos dujų perdavimo sistema
Apie labai svarbią namų renovaciją minėtose konferencijose
nebuvo daug diskutuojama, manant, kad problema jau išspręsta. Apie namų renovaciją keliais etapais (dalinę renovaciją,
pvz., apšiltinant tik stogą ar šiaurines namo sienas, keičiant
tik šilumos vamzdynus ar langus ir t.t.) kalbėti buvo vengiama, nors tokia dalinė namų renovacija yra atliekama visose
kaimyninėse šalyse. Kita nepaliesta tema – kartu su renovacija diegiama ir atsinaujinančios energetikos įranga – šilumos
siurbliai ir saulės kolektoriai karšto vandens ruošimui. Įtraukus
tai į bendrą taikomų renovacijai nuolaidų sąrašą, daugiabučių
namų renovacija taptų žymiai patrauklesnė.
Truputį nuvylė Lietuvos Energetikos instituto prezentacija.
Buvo tikėtasi, kad bus pateikti mažiausiai keli šalies energetinio
ūkio vystymosi scenarijai, ar kita profesionali ir aktuali informacija. Deja, buvo pateikta tik energijos naudojimo statistiniai
duomenys, lengvai surandami atviruose interneto šaltiniuose.
Taip pat stebino tai, kad nors ir yra premjero sudaryta speciali
komisija energetikos perspektyvoms nagrinėti, mano žiniomis
tik vienas minėtos komisijos narys epizodiškai dalyvavo viename iš čia aptartų renginių. Negi ir vėl – specialistai diskutuoja
tarpusavyje viešai ir atvirai, o komisijos – slaptai ir uždarai?**
O dabar apie pinigus. Aptartiems būtiniems ir užtikrinantiems
energetinį saugumą projektams įgyvendinti prireiktų apie
5-6 mlrd. litų. Dalį investicijų (ypač šilumos ūkio) galėtų dengti
privatus kapitalas, ar net ES fondai. Kadangi tai greitai įgyvendinami (iki 5 metų) projektai, galimas ir bankų finansavimas.
Taigi, optimistiškai mąstant, Lietuva pajėgi visa tai įgyvendinti.
Bet jei bus bandoma prie visų šių būtinų projektų pridėti dar
ir ilgalaikį Visagino AE projektą, tik pseudoekonomistai galėtų tvirtinti, jog Lietuvos ekonominis potencialas tai patemptų.
* 1. Energetikos ministerijos apvalaus stalo diskusija „Užbaigiant ES vidaus
rinkos kūrimą iki 2014 metų – Lietuvos atvejis“ vyko 2013 m. vasario 7 d.
2. Žurnalo „Valstybė“ konferencija „Lietuvos ekonomika 2013“ vyko 2013 m.
vasario mėn. 14 d.
3. „Verslo žinių“ ir AB „Lesto“ konferencija „Energetinio efektyvumo
sprendimai – kelias verslo konkurencingumui“ vyko 2013 m. vasario 19 d.
4. Advokatų bendrijos „Glimstedt“ konferencija „Naujoji Lietuvos
energetikos strategija – interesų konfliktai ir jų sprendimai“ vyko 2013 m.
vasario mėn. 22 d.
** Vis tik atviros diskusijos prasidėjo – 2013 m. kovo 14 d. Energetikos
ministras susitiko su atsinaujinančios energetikos asociacijų atstovais, VU ir
KTU mokslininkais ir studentais.

