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Ž urnalas energetikams ir apie energetik ą

Mieli skaitytojai,

Inžinerinė turto priežiūra

Galų gale atėjęs pavasaris pradžiugino ir mokslininkų
išvadomis apie galimas energetikos vystymo perspektyvas. Pradžiugino tuo, kad pirmą kartą energetikos strategiją peržiūrėjo ne politikai, ne teisininkai, o mokslininkai – energetikai. Išvados nebuvo netikėtos – alternatyva
Visagino AE yra, o tuos pačius tikslus galima pasiekti ir
greičiau, ir pigiau, ir saugiau. Tačiau yra gandų, kad kelių
darbai, norint gabenti kažkokį reaktorių, jau prasidėję...
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Inžinerinė turto priežiūra
Bronius A. Rasimas

Projektuojant naują gamyklą, įsigyjant naują technologinę
liniją ar naują įrenginį įmonės administracija yra pasiruošusi skirti nemažai dėmesio turto inžinerinei priežiūrai, tuo
labiau, kad daugeliu atvejų įrengimų gamintojas yra paruošęs įrenginio techninio aptarnavimo, priežiūros ir profilaktinių remontų metodiką, įdiegęs kompiuterinę programą
šiems procesams vykdyti ir prižiūrėti. Visai kitokia situacija
būna tuomet, kai įmonės administracijai pasiūloma jau ilgokai eksploatacijoje esantiems įrenginiams pradėti taikyti
šiuolaikines turto inžinerinės priežiūros priemones. Nors
įrenginyje ir nedidelio guolio subyrėjimas stabdo visą procesą, neša nemažus nuostolius, dažnai svarstoma, kas pigiau – pakeisti guolį nauju, nes tai „daroma jau 15 metų“, ar

kviesti specialistus, kurie naujai pateiktų rekomendacijas,
kaip keisti seniai nusistovėjusią turto priežiūros „rutiną“.
Deja, krizės laikotarpiu daugelis įmonių stengėsi sumažinti
savo išlaidas paprasčiausiu būdu – vien tik mažinant darbuotojų skaičių, o ne diegiant informacinėmis technologijomis pagrįstą įmonės įrengimų inžinerinę priežiūrą, kuri
ateityje leistų efektyviau išnaudoti turimus įrengimus ir optimizuotų reikalingų darbuotojų skaičių. Vargu, ar r asime
įmonę, kuri įdiegusi finansinės priežiūros kompiuterinę
programą, leistų paprastu skaičiuotuvu skaičiuoti darbuotojų atlyginimus, suvedinėti balansą ir pan. Finansinių kompiuterinių programų diegimas nekelia jokių abejonių dėl jų
efektyvumo ir galutiniame rezultate – sąnaudų mažėjimo.
Būtent todėl visiškai logiška būtų informacines technologijas taikyti ne tik prižiūrint įmonės finansus ar įrengimų
techninę priežiūrą, bet ir projektų valdymą, energetinių
resursų taupymą, gamybos procesų kontrolę, inventoriaus
ir statinių priežiūrą, resursų planavimą, produkcijos apskaitą ir panašiai.
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Turto priežiūra pilname aptarnavimo cikle leidžia pasiekti
optimalų įrenginių, įrangos ar statinių panaudojimą minimaliomis sąnaudomis. Turto valdymas remiasi pastatų, įrenginių, energetinių sistemų techniniais duomenimis, eksploatavimo praktika, statistika. Turto priežiūros filosofija nuolat
keičiasi – jau dabar turto valdymas apima ne tik fizinio turto (pvz., pastatų, įrangos) fizinę ir ekonominę priežiūrą, bet
ir mažiau apčiuopiamo turto (pvz., intelektinės nuosavybės,
reputacijos) priežiūrą – čia svarbų vaidmenį atlieka gerai parengta įmonės strategija. Taigi turto priežiūra yra sisteminis
procesas, kurio metu planuojamas, prižiūrimas ir užtikrinamas
maksimalus turto panaudojimas visą jo gyvavimo laikotarpį.

Nors įrenginyje ir nedidelio guolio
subyrėjimas stabdo visą procesą,
neša nemažus nuostolius, dažnai
svarstoma, kas pigiau – pakeisti
guolį nauju, nes tai „daroma jau
15 metų“, ar kviesti specialistus,
kurie naujai pažiūrės bei pateiks
rekomendacijas, kaip keisti seniai
nusistovėjusią turto priežiūros
„rutiną“.
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savybes, gali būti nesunkiai integruotos į norimas ir įmonėje naudojamas ERP sistemas.
Diegiant gamybos resursų, medžiagų poreikio planavimo
sistemas, inventoriaus priežiūros sistemas ar produkcijos
apskaitos sistemas dažniausiai naudojamos papildomos
priemonės – ant reikiamų prekių, gaminių, jų standartizuotų pakų bei savos produkcijos tvirtinamos žymos (etiketės), pagal kuriuos radijo dažnių technologijų dėka galima identifikuoti resursų, medžiagų ar prekių judėjimą, visą
informaciją perduodant į IT sistemą. Žymos būna įvairių
rūšių – nuo įprastų brūkšninių kodų iki žymų, turinčių specialius lustus ir net antenas.
Diegiant energetinių resursų priežiūros sistemas rekomenduojama kurį laiką nagrinėti įrengimų, atskirų gamybos barų,
apšvietimo ir kitų vietų energetinių resursų sunaudojimą,
o vėliau atlikus tyrimus, pagal specialistų rekomendacijas,
įdiegti išmaniosios apskaitos sistemas, kurios leistų matyti atskirų barų energijos sąnaudas ir taip leistų optimizuoti
visas įmonės energetines sąnaudas. Ypač svarbu išnagrinėti atsinaujinančios energetikos pritaikymo įmonėje galimybes bei technologinių procesų metu atsirandančios šilumos
antrinio panaudojimo galimybes.
Į rezultatus orientuota įmonė privalėtų vengti padrikų, nekompleksiškų sprendimų. Tik žiniomis ir patirtimi grįsti
sprendimai, taip pat vertės analize grįsti sprendimai gali
duoti naudą. Inžinerinės priežiūros kompleksinių sistemų
teikiama nauda yra neabejotina. Teisinga ir efektyvi turto
priežiūra šiuolaikinėje globalioje aplinkoje yra būtina, norint išlikti konkurencingiems, taigi be kompiuterizuotos
inžinerinės priežiūros neapsieisime.

Kompleksiškai diegiant įmonėje turto inžinerinę priežiūrą dažnai pasitaiko, kad atskiruose įmonės baruose jau yra
įdiegtos autonomiškai veikiančios sistemos. Įmonės administracijai gali kilti abejonių, ar siūlomi kompleksiniai sprendimai nepareikalaus papildomų išlaidų jau įdiegtiems sprendiniams. Tenka pripažinti, kad sprendinių standartizavimui
vis dar nėra kreipiama pakankamai dėmesio, tačiau esant
poreikiui autonomiškai veikiančios sistemos, įvertinus jų

Broniaus A. Rasimo nuotr.

Kompiuterizuota priežiūros valdymo sistema (angl. Compu
terized Maintenance Management System CMMS) – tai programinės ir techninės priemonės, prižiūrinčios darbuotojų
paskirstymą, užtikrinančios darbo paskyrų paruošimą, įrenginio priežiūros detalios istorijos vedimą, prevencinį remontą ar galimai numatomų gedimų šalinimo ir priežiūros grafikų sudarymą. Į šią sistemą įtraukiamos ir taip vadinamos
verslo resursų sistemos (angl. Enterprice Resource Planning
ERP) – tai produkcijos planavimas, pirkimai ir pardavimai,
sandėlio normatyvų nustatymas, medžiagų reikalingų gamybai planavimas, prekių likučių apskaita, ryšiai su tiekėjais, transportavimo paslaugos ir kita. ERP dažnai apima
finansinių resursų bei darbo resursų priežiūrą ir valdymą,
taip pat ERP dažniausiai užtikrina ir ryšį su kitomis įmonėje naudojamomis duomenų bazėmis, o tai labai svarbu
plečiant įmonėje IT taikymo sritis.
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Höegh nuotr.

Suskystintų dujų terminalo projektas
25 procentų dujų pirkimo iš visų tiekėjų prievolė
Justas Mundeikis
Ekonomikos analitikas

www.lithuanian-economy.net

Seimas 2012 m. birželio 12 d. priėmė Lietuvos Respublikos
suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą. Visgi, skaitant stenogramą, matyti, jog Seime nebuvo aiškumo ir vieningumo ypač dėl 25 procentų pirkimo prievolės. Atėjus į
valdžią naujai vyriausybei, buvo pradėta kalbėti apie galimą įstatymo korekciją, kuria siekiama sumažinti ar net panaikinti 25 procentų gamtinių dujų pirkimo iš visų tiekėjų
prievolę. Kodėl Klaipėdoje statomam suskystintų gamtinių
dujų (toliau – SGD) terminalui Seimas įstatymu įtvirtino
tokią lyg ir rinką iškreipiančią nuostatą? Kodėl buvo nustatyti būtent 25 proc., o ne 15 proc. ar 30 proc.? Ir kodėl
šios nuostatos atsisakymas gali apsunkinti ar net sužlugdyti
SGD terminalo projektą? Kaip vertinti energetikos ministro
siekį pakeisti 25 proc. prievolę, bandant užtikrinti šį kiekį
valstybės valdomų įmonių pirkimais?

Lietuvos vidinis dujų suvartojimas
Norint suprasti prieš tai pasirinktą 25 proc. taisyklę, reikia
pažvelgti į metinį dujų suvartojimą Lietuvoje. Pateiktame
grafike (1 pav.) matomas metinis Lietuvoje suvartojamų
dujų kiekis milijardais kubinių metrų (mlrd. m³).

Bendrosios Lietuvos vidaus sąnaudos pateikiamos stulpelyje ir padalintos į tris pagrindines dalis:
  Galutinis sunaudojimas iš viso (sunaudojimas pramonėje, statyboje, transporte, žemės ūkyje, žvejyboje, paslaugų sektoriuje, bei namų ūkiuose). Matyti, jog
2000-2011m. metinis šios grupės suvartojimo vidurkis
siekė apie 0,6 mlrd. m³.
  Antra stulpelio dalis parodo dujų kiekį transformuotą
šiluminėse elektrinėse, katilinėse bei kituose įrenginiuose (tiek katininėse gaminančiose šilumą, tiek
elektrą). 2000-2011m. metinis šios grupės suvartojimo
vidurkis siekė apie 1,5 mlrd. m³.
Abiejų šių grupių metinis suvartojimų vidurkis 2000-2011m.
siekė apie 2,1 mlrd. m³ ir abiejų šių grupių junginį galima
pavadinti „pirmojo būtinumo“ grupe, kuriai būtina užtikrinti tiekimo saugumą Lietuvoje.
Trečia stulpelio dalis parodo dujų sunaudojimą neenergetiniams tikslams, pagrinde atspindinti AB „Achemos“
sąnaudas.
Iš 1 pav. galima matyti, jog 11 metų 25 proc. bendrų vidaus dujų sąnaudų vidurkis siekė 0,75 mlrd. m³. Taigi,
toks kiekis perkamas iš SGD terminalo, nors ir nėra pakankamas norint užtikrinti „pirmojo būtinumo“ grupės
energetinį saugumą, visgi toks kiekis būtų svarus, nes viršytų galutinį sunaudojimą. O tai reikštų jog pramonė bei
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namų ūkiai galėtų pirkti dujas konkurencinga kaina, net
jeigu dujos vartojamos šiluminėse elektrinėse bei Achemoje
būtų perkamos iš Rusijos.

Techniniai apribojimai SGD terminalui –
dujotiekio pralaidumas
Dar sovietiniais laikais tiesti dujotakiai buvo pritaikyti tiekti dujas iš Rusijos (per Baltarusiją) į vakarus. Norint pilnai
naudotis SGD terminalu, būtinas dujotiekių išplėtimas/nutiesimas. Šiuo metu, remiantis Ūkio ministerijos pateikiamais dokumentais (SGD terminalo verslo planas, 16 psl.),
prijungus SGD prie magistralinio dujotakio, būtų galima
iš Klaipėdos į Šiaulius transportuoti tik 0,6 mlrd. m³/m.
Nutiesus magistralinį dujotakį Jurbarkas – Klaipėda būtų
pasiektas bendras pajėgumas – 2 mlrd. m³/m., o nutiesus
antrą liniją magistraliniam dujotiekiui Klaipėda – Kuršėnai
būtų pasiekta maksimali 4 mlrd. m³/m. dujų transportavimo galia. AB „Lietuvos Dujos“ šiuo metu sėkmingai vykdo
šiuos projektus.
Planuojama, jog iki 0,3 mlrd. m³ per metus gali būti suvartojama Klaipėdos regione, tai reikštų, jog nenutiesus antros
dujotakio linijos Klaipėda – Kuršėnai, ir magistralinio dujotakio Jurbarkas – Klaipėda, SGD bendras terminalo išdujinimo techninis apribojimas siektų apie 0,9 mlrd. m³/metus,
o be Klaipėdos regiono poreikio, tik 0,6 mlrd. m³/metus.
Tad pasirinkta 25 proc. taisyklė atitinka ir minimalaus pralaidumo reikalavimus.

AB „Klaipėdos nafta“ nori sudaryti ilgalaikę dujų
tiekimo sutartį – 0,75 mlrd. m³ per metus
Planuojama, baigus SGD statybos darbus, SGD terminalą
ir dujotiekį perleisti valstybės kontroliuojamam perdavimo
sistemos operatoriui (SGD terminalo infrastruktūros įmonei), o AB „Klaipėdos nafta“ turėtų užsiimti dujų importo

1 pav. Gamtinių dujų vartojimas Lietuvoje mlrd. m3 per metus

veikla - taip įgyvendinant trečiąjį ES energetikos paketą ir
atskiriant abi veiklas.
AB „Klaipėdos nafta“ per FinancialTimes buvo paskelbusi viešą konkursą dujų tiekimui, kurio apimtis turėjo siekti
0,75 mlrd. m³/metus ir būti 10 metų trukmės. Nedvejotinai
iškyla klausimas, ar nebus puolama nuo ilgalaikių sutarčių su OAO „Gazprom“ prie AB „Klaipėdos nafta“? Visgi,
SGD terminalo maksimalus išdujinimo pajėgumas yra
4 mlrd. m³/m. Tad 0,75 mlrd. m³ tesiekia vos 19 proc. maksimalaus terminalo pajėgumo. Nutiesus magistralinius dujotiekius, bus įmanoma išnaudoti visą terminalo pajėgumą.
Nors dujų tiekimo sutartis ir yra komercinė paslaptis, manoma, SGD terminalui tiekiamų dujų kainą bus bandoma
susieti su neatidėliotinų (ang. spot) sandorių kaina vienoje iš
gamtinių dujų biržų (kuriose gamtinių dujų kainos formuojasi pasiūlos ir paklausos principu bei įprastai būna gerokai
žemesnės nei numatytos ilgalaikėse sutartyse). Tad ji būtų
žemesnė nei dabartinė rusiškų dujų kaina. Likusį terminalo

ENGLISH SUMMARY

Draft Law on the Liquefied Natural Gas
Terminal: an obligation to purchase
25% of natural gas from all suppliers
by Justas Mundeikis
On 12 June 2012 the Parliament of the Republic of Lithuania (the
Seimas) adopted the Law on the Liquefied Natural Gas Terminal of
the Republic of Lithuania. After the new Government took office,
the talks on the possible correction of the Law, which aims to reduce
or even annul the obligation to purchase 25% of natural gas from all
suppliers, has started. Why has the Parliament incorporated such a
sort of market-distorting provision applied to the liquefied natural
gas (LNG) terminal under construction in Klaipėda? Why was it set
precisely 25%, and not 15% or 30%? And why the refusal of this provision could complicate or even undermine the LNG terminal project?
How could the willingness to change the obligatory 25% consumption rule be judged, while the attempt to ensure this amount is made
by purchases from the state-owned enterprises?

After the construction of additional main pipelines is completed,
it will be possible to exploit the full capacity of the terminal. Even
though the gas supply contract is a trade secret, it is assumed that
the price of gas supplied to the LNG terminal will be tied to the
price of spot transaction in one of the natural gas stock exchanges,
where the prices for natural gas is set under the principle of supply and demand and they are usually quite lower than provided
in long-term contracts. So this price would be lower than the current price of Russian gas. It is expected to exploit the spare capacity of the terminal by purchasing gas on demand in spot gas markets and thus benefit from the low and market-regulated prices.
Therefore, after Lithuania “gets accustomed to” using the LNG
terminal, its usage rate would increase and the long-term contract of AB “Klaipėdos Nafta” would ensure the basic economic
activity of the terminal.
But if the LNG terminal does not function as part of the regional
infrastructure network supplying natural gas not only to Lithuania,
but also to Latvia, Estonia and Poland, then the problems regarding
the sound operation of the terminal will arise. Then the obligatory
25% consumption rule would be a tangible guarantee for the development of the LNG terminal.
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pajėgumą tikimasi panaudoti tiesiog pagal poreikį perkant dujas spot dujų rinkose ir taip pasinaudoti žemomis
ir rinkos veikimo dėsniais nusistačiusiomis kainomis. Tad
Lietuvoje „įpratus“ naudotis SGD terminalu, jo panaudojimo koeficientas augtų, o ilgalaikė „Klaipėdos nafta“ sutartis tik garantuotų bazinę terminalo ekonominę veiklą.

25 proc. importo prievolės būtinybė
Šis klausimas kėlė daugiausiai diskusijų Seime, priimant
SGD terminalo įstatymą. Juk skamba logiškai, jeigu SGD
terminalo kaina bus žemesnė negu OAO „Gazprom“ tiekiamų dujų, tai kam kokie nors rinkos varžymai?
Kaip galima matyti 2 pav., 2010 m. ir 2011 m. AB „Lietuvos
Dujoms“ atiteko atitinkamai 50 proc. ir 40 proc. viso dujų importo. 2012 metais atsigaunant ekonomikai bei AB „Achema“
veiklai – importo kiekis siekė tik vos 35 proc. Šuo metu viešai prieinama informacija byloja, jog AB „Lietuvos Dujos“
ir AOA „Gazprom“ sutartis baigsis 2015 m. gruodžio 31 d.,
taigi metai po to, kai turėtų pradėti veikti SGD terminalas. Tad matyti, jog su 25 proc. taisykle bandyta jėga įsilaužti į dujų importo rinką, kurioje visur nagus susmeigęs
AOA „Gazprom“ ir kur Lietuvos įtaka silpsta. Tad nestebina, jog ginčai pasiekė net Europos Komisiją ir yra vedami
„Achemos“ kuri linkus sudaryt ilgalaikius kontraktus dėl
dujų pirkimo su AOA „Gazprom“ ir kuriai 25 proc. taisyklė
yra tiesiog kišimasis į jos ekonominę veiklą, mat jai tektų
irgi 25 proc. jos dujų importo pirkti per SGD terminalą.

2 pav.

Beje, 2011m. vidutinė importuotų dujų kaina siekė
1081 Lt/tūkst.m³ (pagal VKEKK metinės gamtinių dujų
rinkos stebėsenos ataskaitos už 2011 metus duomenis ),
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kol tuo tarpu rinkos kaina (Nationalbalancingpoint biržoje)
siekė tik 926 Lt (SGD terminalo verslo planas, 31 psl.). Tad
rinkos kaina buvo 14 proc. žemesnė. Jeigu nebeegzistuotų
25 proc. prievolė, tada OAO „Gazprom“ pavyktų pasiūlyti
AB „Lietuvos Dujoms“ ir kitiems importuotojams atitinkamai 14 procentų ar kiek žemesnę kainą ir susitarti dėl
ilgalaikių tiekimo sutarčių, tokiu būdu OAO „Gazprom“
dempinguotų SGD terminalo siūlomą SGD kainą, išstumtų
SGD terminalą iš rinkos ir ilgalaikėje perspektyvoje išlaikytų kainos diktato svertus savo rankose.
Be to, dabartinė teisinė situacija garantuoja, jog bus panaudotos visas ilgalaikėje sutartyje numatytas importuojamų dujų kiekis, o tai mažina įsipareigojimų nevykdymo
riziką ir gerina AB „Klaipėdos nafta“ galimybes išsiderėti
žemesnę kainą.
Kokia tikimybė, jog OAO „Gazprom“ bandytų dempinguoti
kainą? Jau dabar galima pajusti norą stabdyti SGD terminalo projekto vystymą (pakartotiniai konkursai, teismai). O
prisiminus, jog Vokietija moka net 30 proc. mažesnę kainą
už tas pačias kaip ir Lietuvai tiekiamas dujas, tampa aišku
jog prisidengdama „lygybe“ ir „atsiprašydama už padarytą
skriaudą“ OAO „Gazprom“ galėtų drąsiai sumažinti kainą
ir daugiau negu 14 procentų.
Tad kaip vertinti energetikos ministerijos pasiūlymą atsisakyti šios prievolės, o SGD terminalo ekonominę veiklą garantuoti tik per valstybės kontroliuojamas įmones? Džiugu,
jog energetikos ministerija nesėdi tik su vienu planu, o
ruošia ir alternatyvius scenarijus. Visgi, toks kardinalus
keitimas, nors galbūt ir užtikrintų SGD terminalo bazinę
veiklą trumpalaikėje perspektyvoje, visgi yra gana rizikingas: jeigu SGD terminalas nefunkcionuos kaip regioninės
infrastruktūros dalis, aprūpinanti dujomis ne tik Lietuvą,

bet ir Latviją, Estiją, Lenkiją – kyla grėsmė artimoje ateityje negalėti jo panaudoti ir projektas taptų plaukiojančiu
metalo laužu. Tai tiesiogiai susiję su Lietuvos siekiu didinti
biokuro dalį šilumos tiekime bei bandymus išjudinti daugiabučių renovacijas.
Kaip matyti 1 pav., 2011 m. šiluminėse elektrinėse bei katilinėse buvo transformuota 1,4 mlrd. m³ dujų. Dalis šių
įmonių nėra pavaldžios energetikos ministerijai, o didinant biokuro dalį iki 60 proc. suvartojamo kuro šilumos
katilinėse bei didinant energetinį efektyvumą – vargu ar
pakaktų išlaikyti SGD ekonomiškai efektyviu.
Apibendrinant galima teigti, kad džiugu jog Energetikos
ministerija turi alternatyvius planus. Reikia tikėtis, jog tokie planai bus įgyvendinami tik sulaukus neigiamo Europos
komisijos atsakymo dėl 25 proc. taisyklės.
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Klimato kaita ir CO2 geologinis
saugojimas: perspektyvos Lietuvoje
Habil.m.dr. Saulius Šliaupa
Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo
darbuotojas
VU Geologijos ir mineralogijos katedros profesorius
Rasa Šliaupienė
Gamtos tyrimų centro jaunesnioji
mokslo darbuotoja

Anglies dvideginio išmetimas į atmosferą yra viena aštriausių žmogaus intensyvios gamybinės veiklos ekologinių problemų. Didžiuliai šio cheminio junginio kiekiai išmetami
į atmosferą gali sukelti katastrofišką klimato šiltėjimą ir
su tuo susijusias skaudžias pasekmes, kurias jaučiame jau

dabar. Per pastaruosius 150 metų anglies dvideginio koncentracija atmosferoje padidėjo beveik trečdaliu, daugiausia – dėl kuro deginimo. Tiesa, negalime vienareikšmiškai
teigti, jog XX a. fiksuotas 0,4-0,60C klimato atšilimas susijęs išimtinai su žmogaus veikla, čia gali veikti ir gamtiniai
procesai. Tačiau negalima ignoruoti fakto, kad per paskutinius 250 metų į atmosferą buvo išmesta 227 mlrd.t anglies.
Maždaug pusė šio žmonijos sukelto pertekliaus kiekio yra
sugeriama augmenijos ir ištirpsta okeanuose. Likusi jo dalis kaupiasi atmosferoje, įtakodamas klimato kaitą, kadangi
CO2 yra šiltnamio dujos, kurios sulaiko dalį saulės šilumos,
taip skatindamos Žemės paviršiaus įšilimą. Štai kodėl yra
būtini skubūs radikalūs veiksmai, siekiant sustabdyti CO2
koncentracijos atmosferoje augimą iki kritinio 450 ppm
lygio artimiausiais dešimtmečiais. Mokslininkai ekspertai pripažįsta, kad viršijus šitą lygį, nebus galima išvengti
dramatiškų pasekmių. 2013 m. vasarį CO2 koncentracija
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Stacionarus CO2 šaltinis / CO2 sugavimas
Transportavimas

Injekcija

atmosferoje pasiekė 396,8 ppm, o metinis prieaugis per
pastarąjį dešimtmetį siekia 2,1 ppm! 2012 m. pasaulyje pasiektas CO2 emisijų rekordas. Lietuva yra pasirašiusi Kioto
protokolą, įpareigojantį mažinti CO2 emisijas. Tačiau dar
didesniu akstinu tampa Europos Sąjungos bendras požiūris į problemą. Europos Parlamentas dar 2009 m. išleido direktyvą dėl CO2 geologinio saugojimo, skatinant
šios technologijos diegimą ir saugų naudojimą. Direktyvą
Lietuva adaptavo 2012 m.

Grąžinti anglį atgal į žemę
Mūsų pasaulis tapo itin priklausomas nuo iškasamojo kuro
pradedant 1750-aisiais, prasidėjus pramonės augimui, todėl
nieko keisto, kad perėjimas prie klimatą tausojančių energijos šaltinių mūsų visuomenėje užtruks ir kainuos nemažai lėšų. Visų pirma, yra būtina skubiai priimti sprendimus,
kurie sumažintų mūsų priklausomybę nuo iškasamo kuro
energijos šaltinių. CO2 emisijų mažinimo portfolio yra gana
platus – atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas,
energijos gamybos ir naudojimo efektyvumo didinimas,
energijos šaltinių, turinčių mažesnę CO2 priemaišą naudojimas (pvz., skalūninės dujos gerokai sumažino JAV emisijas), natūralių CO2 talpyklų didinimas (pvz., biologinių).
Tačiau šių priemonių įgyvendinimui reikalingas pakankamai ilgas laikas, o problema aštri jau dabar, tad reikalingos
technologijos, kurios leistų efektyviai spręsti šį klausimą
neatidėliojant, taip laimint laiko atsinaujinančių energijos
šaltinių ir kitų ilgalaikių priemonių vystymui.
Vienas iš tokių pasirinkimų – energijos gavybos uždaro
ciklo sukūrimas, kuomet iš Žemės gelmių išgauta anglis
pirmine gamtinių dujų, naftos ar akmens anglies forma
yra grąžinama į Žemę kaip CO2. Šių dujų saugojimas nėra
žmonių išradimas, o plačiai paplitęs gamtinis reiškinys požeminiai CO2 telkiniai egzistuoja tūkstančius ir milijonus metų. Tai įrodo, kad geologiniai sluoksniai yra tinkami
saugiai ir efektyviai izoliuoti CO2 itin ilgą laiką.

1 pav. Principinė CO2 saugojimo sūriame vandeningame sluoksnyje schema

Tarp daugelio kitų priemonių, kurios skubiai turėtų būti
įgyvendintos siekiant sušvelninti klimato kaitą, CO2 sugavimas ir saugojimas (tarptautinis trumpinys – CCS) galėtų atlikti lemiamą vaidmenį, kadangi prisidėtų prie CO2
sumažinimo 33 proc., kaip yra numatoma ES strategijoje
iki 2050 m. Turint omenyje žmonių populiacijos augimą ir
energijos poreikių didėjimą besivystančiose šalyse, o taip
pat ir didesnių alternatyvių energijos šaltinių trūkumą, artimiausiu laiku iškasamo kuro naudojimas yra neišvengiamas. Tačiau taikydama CCS metodą, žmonija galėtų progresuoti nekenkdama aplinkai, tuo pat metu sukurdama
prielaidas pasaulinei ekonomikai, pagrįstai atsinaujinančios energijos gamyba.

CO2 geologinio saugojimo technologinė grandinė
Geologinio anglies dvideginio CCS procesas susideda iš
kelių grandžių – (1) dujų sugavimas, (2) transportavimas,
(3) injekcija į geologinį sluoksnį ir saugojimas (1 pav.).
CO2 sugavimas ir separacija. Prieš įpumpuojant į geologinį sluoksnį CO2, jį reikia išgryninti. Dabar pasaulyje veikia ne viena įmonė, kurioje išmetamos dujos yra

ENGLISH SUMMARY

Climate change and geological
disposal of Carbon Dioxide:
perspectives in Lithuania
Dr. Saulius Šliaupa
Rasa Šliaupienė
Since 1750s, the start of industry growth, our world became very
dependent on fossil fuel, so there is no surprise that a transition to
eco-friendly renewable sources of energy in our society will be time
and money consuming. First of all, it is necessary to take prompt
decisions to reduce our dependence on fossil fuel energy sources.
There is a wide range of possibilities to reduce CO2 emission: the use
of renewable sources of energy, the increase of efficiency in energy

production and consumption, the use of energy sources that have
smaller carbon footprint (for example, shale gas has significantly reduced CO2 emissions in the USA), expansion of natural CO2 storage (for example, biological). Still considerable time needs to be
taken for implementation of these methods, although the problem
is acute today. That is why technologies which could help tackle this
issue effectively and immediately should be applied in order to gain
time for the development of renewable sources of energy and other
long-term methods.
Among many other methods, which have to be implemented with
no time to lose in order to mitigate climate change, CO2 capture and
storage (international abbreviation is CCS) could play a crucial role
in decreasing CO2 emission by 33%, as defined in the EU strategy by
2050. With the growth of a human population, increased energy consumption in developing countries and with the lack of major alternative sources of energy, the use of fossil fuel in the near future is inevitable. Whereas, by applying CCS methods, humankind could achieve
progress while preserving the environment and, at the same time,
developing a world economy based on renewable sources of energy.
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kaupiamos ir vėliau panaudojamos gaminant įvairius produktus (pvz., sausą ledą, vulkanizuotą gumą, polikarbonatus ir pan.). Sugavimas gali būti vykdomas prieš kuro
sudeginimą, po sudeginimo, taip pat gali būti vykdomas
vadinamasis kuro oksidavimas. Technologijos pasirinkimas
priklauso nuo kuro tipo. Žinomi įvairūs separacijos būdai:
absorbcija (cheminė ir fizinė), adsorbcija (fizinė ir cheminė), žematemperatūrinė distiliacija, dujų separacijos membranos, mineralizacija ir biomineralizacija. Vertinant CCS
grandinės kaštus, ši proceso grandis sudaro apie 90 proc.
išlaidų (25-45 eurų 1 t CO2 priklausomai nuo technologijos
ir kuro tipo), tad būtent čia siekiama kuo greitesnio technologijos vystymo progreso mažinant sugavimo sąnaudas.
CO2 transportavimas. Dažniausiai taršos židiniai yra nutolę nuo potencialių geologinių saugyklų, todėl CO2 reikia
transportuoti. CO2 gali būti gabenamas laivais arba vamzdynais. Įprastinis plukdymas laivais dabartiniu metu vykdomas
tik mažais kiekiais (10 000-15000 m3) pramonės reikmėms.
Tuo tarpu talpos, naudojamos suskystintų naftos dujų (LPG)
transportavimui, yra taip pat tinkamos ir CO2 transportuoti.
Modernūs LPG laivai turi didesnes nei 200 000 m3 talpas
ir yra pajėgūs transportuoti 230 tūkst. t CO2 (apie 5 proc.
metinių emisijų iš stambių Lietuvos stacionarių taršos židinių). Transportavimas vamzdynais plačiai naudojamas naftos kompanijų, kurios CO2 naudoja siekiant pagerinti naftos
išgavimą (trumpinys – EOR). Skaičiuojama apie 3000 km
CO2 vamzdynų, daugiausia JAV. Tai rentabilesnis ir pranašesnis būdas, nei gabenimas laivais. CO2 vamzdynai veikia
aukšto slėgio sąlygomis superkritinei CO2 būklei išlaikyti.
CO2 srauto sudėtis ir grynumas, priklausantys nuo sugavimo proceso, turi žymią įtaką visiems kitiems CO2 saugojimo aspektams. 100 km transportavimas vamzdynu kainuoja 1-6 eurus 1 t CO2 (priklauso nuo vamzdyno našumo).
CO2 injekcija į sluoksnį. Dujos yra įpumpuojamos į tinkamą geologinį sluoksnį. Anglies dvideginis gali būti saugojamas įvairaus tipo geologinėse formacijose – išeksploatuotuose dujų ir naftos telkiniuose, sūriuose vandeninguose
sluoksniuose, anglies kloduose.
1. Naftos ir dujų telkiniai. Šis tipas turi nemažai privalumų. Svarbiausia - geras geologinis ir geofizinis ištyrimas.
Baigus naftos ar dujų eksploataciją, telkiniai gali būti pertvarkyti į CO2 saugyklas. Išsekintų telkinių panaudojimas
CO2 laidojimui yra pats efektyviausias. Šis metodas duoda
ir dvigubą naudą – padidinamas angliavandenilių išgavimas ir izoliuojamas CO2.
2. Saugojimas sūriuose vandeninguose horizontuose. Gilūs
Žemės sluoksniai talpina sūrų vandenį, mažai tinkamą
praktiniam panaudojimui. Tad čia galima kaupti ir saugoti
didžiulius CO2 kiekius. Ši technologija laikoma pagrindine dėl milžiniškų tokių saugyklų apimčių. Būtina sąlyga –
patikima CO2 sankaupos izoliacija, pvz., struktūriniuose
sluoksnio išlankstymuose (pakilumose).
3. Akmens anglies klodai. Akmens anglies klodai talpina
didžiulius metano dujų, absorbuotų ant anglies paviršiaus,
kiekius. Metanas išgaunamas mažinant slėgį, dažniausia

išpumpuojant požeminį vandenį. Alternatyvus metodas –
anglies dvideginio injekcija į sluoksnį. CO2 absorbcinė galia yra dvigubai didesnė nei metano, tad jis keičia metaną
ir yra surišamas akmens anglies sluoksnyje. Tai yra perspektyvus metodas, duodantis dvigubą efektą: palaidojamas
CO2 ir gaunama naudinga žaliava – metanas.
Saugojimo kaštai sudaro tik nedidelę CCS grandinės dalį –
apie 2 eurus 1 t. CO2 1 km gylio vandeningame sluoksnyje
sausumoje ir 5 eurus jūroje.

Geologinės saugyklos pasaulyje
Dauguma CCS tiriamųjų programų vykdoma Europoje,
JAV, Kanadoje, Australijoje, Kinijoje. Nuo 1990 m. daug
žinių buvo sukaupta vykdant didelio masto demonstracinius objektus, kai CO2 yra talpinamas gelmėse. Tuo tarpu tėra tik keli komercinės paskirties objektai (be minėtų
gausių naftos telkinių, kur naudojamas CO2). Tai Sleipner
saugykla Norvegijoje (apie 1 Mt/per metus nuo 1996 m.),
Weyburn saugykla Kanadoje (apie 1,8 Mt/per metus nuo
2000 m.) ir In Salah saugykla Alžyre (apie 1 Mt/per metus
nuo 2004 m.). Europoje šiuo metu vykdomi 12 demonstracinių projektų.

Saugojimo geologiniame sluoksnyje
saugumas ir patikimumas
Kalbant apie CO2 geologinį saugojimą dažnai klausiama –
ar tai saugu? Ar dujos gali išsiveržti iš saugyklos į paviršių
ir paveikti aplinką, tame tarp ir žmogaus sveikatą?
CO2 mes įkvepiame visą laiką. Tačiau žmogaus sveikatai
jis pavojingas tada, kai jo koncentracija yra itin didelė,
viršijanti 5000 ppm (5 proc.). Dar didesnė koncentracija
gali būti mirties priežastimi, tačiau tai įmanoma tik uždaros patalpos sąlygomis. Jei CO2 nuteka atviroje vietovėje, jis greitai išsklaidomas. Gamtoje nemažai žmonių
gyvena vietovėse su kasdienine gamtinių dujų emanacija. Pavyzdžiui, Ciampino vietovėje Italijoje, netoli Romos,
namai stovi tik 30 m nuo dujų išėjimo gamtinės angos,
CO2 koncentracija dirvoje siekia 90 proc., o į atmosferą
kasdien išmetama apie 7 tonos CO2. Vietiniai gyventojai
nekreipia dėmesio į perspėjimus nemiegoti pusrūsiuose
ir gerai vėdinti namus.
Galima įtaka ekosistemoms priklauso nuo to, kur yra saugojimo vieta – sausuminėje dalyje ar jūroje. Jūrinėse ekosistemose pagrindinė CO2 nuotėkio pasekmė yra vandens
pH rodiklio sumažėjimas ir su tuo susijusi įtaka jūros dugno faunai ir florai.
Galimas poveikis sausumoje:
Augalija – padidėjusi CO2 koncentracija dirvos dujose gali
pagerinti augalų tręšimą ir padidinti tam tikrų rūšių augimą, tačiau didesnės CO2 koncentracijos yra pavojingos
kai kuriems augalams.
Požeminio vandens kokybė – cheminė gruntinio vandens
sudėtis gali pasikeisti dėl CO2, kadangi vanduo tampa
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rūgštesnis ir kai kurie cheminiai elementai gali būti atpalaiduojami iš talpinančių uolienų.
Uolienos vientisumas – požeminio vandens rūgštėjimas
gali įtakoti uolienos tirpimą, struktūrinio vientisumo sumažėjimą ir karstinių tuštumų formavimąsi. Toks poveikis
atsiranda tik itin specifinėmis geologinėmis ir hidrogeologinėmis sąlygomis.
Dujų nutekėjimas galimas arba dėl žmogaus sukeltų priežasčių (pvz., nesandarūs gilieji gręžiniai) arba dėl gamtinių
sąlygų (lūžiai). Eksploatuojami ir nebenaudojami gręžiniai
gali būti migracijos keliais, jie turi tiesioginį ryšį tarp paviršiaus ir saugyklos. Ne visi gręžiniai išgręžti, naudojant tas
pačias technologijas, o naujesni gręžiniai daugumoje yra
saugesni už senesnius. Nuotėkis išilgai gamtinių lūžių, kurių gali būti dengiančiose uolienose, yra daug sudėtingesnis ir mažai kontroliuojamas. Tad rengiant saugyklą būtina atlikti labai detalius tyrimus vengiant komplikuojančių
struktūrų. Nors nuotėkio galimybė yra itin maža, susiję
procesai ir potencialiai galimi efektai turi būti suvokiami
pilna apimtimi, siekiant parinkti, suprojektuoti ir eksploatuoti pačias saugiausias CO2 saugojimui vietas.

Geologinių procesų kontrolė
Monitoringo atlikimas galimose saugojimo vietose yra labai svarbi sąlyga. Tiek pradinės aplinkos būklės monitoringas, tiek vėlesnis vietovės stebėjimas yra svarbi saugyklos
vystymo ir naudojimo dalis, ypač atsižvelgiant į Europos
Sąjungos CCS direktyvoje paskelbtus kontrolės reikalavimus. Įvairios monitoringo technologijos yra vystomos demonstraciniuose ir tyrimų projektuose. Tarp jų yra metodai, kuriais CO2 stebimas tiesiogiai, ir tokie, kur matuojama
dujų įtaka uolienoms, vandeniui, aplinkai. Tiesioginiams
metodams priklauso giliųjų gręžinių vandens analizė ir
dujų koncentracijos dirvoje bei atmosferoje matavimai.
Netiesioginius metodus sudaro geofiziniai tyrimai, slėgio
pasikeitimo gręžiniuose kontrolė ir pH pokytis požeminiame vandenyje.

Lietuvos ir gretimų šalių CO2 geologinio
saugojimo potencialas
Lietuvos CO2 geologinio saugojimo potencialo tyrimai vykdomi jau nuo 2005 m. Lietuva yra stambioje geologinėje
struktūroje, vadinamoje Baltijos sedimentaciniu baseinu.
Jis gerokai viršija šalies ribas, apimdamas gretimų šalių teritorijas (Latvija, Estija, Kaliningrado sritis, Lenkija, Baltijos
jūra) (2 pav.). Tai labai sena įduba, užpildyta nuosėdinių
uolienų sluoksniais, primindama tortą. Žemės pluta pradėjo sistemiškai grimzti prieš daugiau kaip 500 mln.m. Tas
grimzdimas tęsiasi iki naujausio geologinio laikotarpio, jį
žymi jaunos Baltijos jūros įduba, kurios prigimtis yra dalinai tektoninė (grimzdimas) ir erozinė (ledynų „ekskavatoriaus“ veikla). Per milijonus metų susikaupė labai skirtingos
sudėties sluoksniai. Vieni sluoksniai skiriami kaip vandeningi, kiti – vandenspariniai (vandeniui nelaidūs). Būtent
vandeningi sluoksniai, kuriuose yra sūrus nenaudojamas

2 pav. Kambro nuogulų gylis (izolinijos, m). Paveikslėlyje parodyti pagrindiniai lūžiai
(taškinės linijos). Geltona spalva žymimas plotas, kur CO2 yra superkritinės būklės, t.y.
perspektyvus. Mėlyna linija rodo geologinio profilio (žr. žemiau) liniją

vanduo yra tyrimų objektas, tyrinėjant CO2 geologinio
saugojimo galimybes. Vieno ar kito vandeningo sluoksnio
perspektyvas lemia keli pagrindiniai faktoriai – (1) sluoksnis turi būti pakankamai storas ir gerų kolektorinių savybių (didelis poringumas ir skvarbumas), (2) jis turi slūgsoti
pakankamai giliai, t.y. temperatūra ir slėgis turi atitikti superkritinės CO2 būklės sąlygas (~800 m gylis, 31oC temperatūra), (3) sluoksnis turi būti gerai izoliuotas nuo aukščiau
slūgsančių geriamo vandens sluoksnių, (4) jame turi būti
stambios gaudyklės (pvz., struktūrinės pakilumos, kuriose
CO2, būdamas lengvesnis už vandenį, galės kauptis, panašiai į požeminę gamtinių dujų saugyklą).
Baltijos sedimentaciniame baseine yra keli stambūs bei
gausesni smulkūs vandeningi sluoksniai. Stambiausi yra
kambro, apatinio ir vidurinio-viršutinio devono kolektoriai
(2 pav.). Geologiniai duomenys rodo, kad visi trys sluoksniai tam tikruose plotuose atitinka slėgio-temperatūros
sąlygas, yra gerai geologiškai izoliuoti. Tuo tarpu gaudyklių įvertinimas parodė, kad du viršutiniai sluoksniai neturi bent kiek stambesnių pakilumų (gaudyklių), kuriose
būtų galima laikyti CO2 sankaupas. Struktūrų amplitudės
ir plotas yra maži, tokios struktūros gali talpinti tik labai
nedidelius CO2 kiekius, nesiekiančius net 100 tūkst.t. dujų.
Tad, nežiūrint kitų labai palankių parametrų šie sluoksniai
yra išbraukti iš potencialių geologinių formacijų sąrašo.
Vienintelis sluoksnis, kuris tenkina visas aukščiau minėtas
sąlygas yra pats seniausias kambro sluoksnis. Jis patyrė intensyviausias tektonines deformacijas, kurios pasireiškė dar
prieš klostantis dviem likusiems minėtiems vandeningiems
sluoksniams. Kambro sluoksnis yra ir plačiausiai paplitęs
Baltijos regione (2 pav.). Šio amžiaus uolienos randamos
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Kaliningrado srityje, Lenkijoje, Baltijos jūroje. Vandeningą sluoksnį sudaro
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3 pav. Geologinis pjūvis vakarai-rytai.
Mėlyna spalva pavaizduoti pagrindiniai
vandeningi sluoksniai, žalia – pagrindinės
vandensparos. Raudona linija pažymėta
apytikslė riba skirianti dujinės ir
superkritinės būklės CO2

kvarco smiltainiai susiklostę seklioje jūroje. Jų storis siekia 40-70 m, gylis kinta nuo atodangų Estijoje iki kelių kilometrų vakaruose (2,3 pav.), temperatūra vietomis siekia
90-100oC. Kambro kolektorius yra gerai izoliuotas nuo geriamo vandens sluoksnių – juos skiria 1-2 km nuosėdinių
sluoksnių storymė. Pagal šiuos parametrus buvo išskirtas
perspektyvus CO2 geologiniam saugojimui 225 tūkst. km2
plotas (2 pav.). Į jį patenka ir vakarinė Lietuvos teritorijos pusė. Tad pagrindinis klausimas, vertinant CO2 geologinio saugojimo perspektyvas, yra geologinių gaudyklių
(struktūrinių pakilumų) dydis. Minimalus reikalaujamas
saugojamo CO2 kiekis – 1 mln.t. Deja, pagal šį parametrą
visos struktūros, išskirtos kambro sluoksnyje Lietuvos teritorijoje yra per mažos, tad netinkamos saugojimui. Tik
dvi struktūrinės pakilumos, t.y. Syderių (Telšių rajonas) ir
Vaškų (Pasvalio rajonas) gaudyklės (2 pav.) viršija šią ribą
ir siekia, atitinkamai, 20 ir 8 mln.t. CO2. Lietuvos didžiųjų
įmonių išmetamų CO2 kiekis yra apie 4,5 mln.t., tad šios
struktūros potencialiai galėtų padengti apie 6 metų emisijas. Tai - nedidelis kiekis. Be to, Syderių struktūra yra numatyta gamtinių dujų požeminės saugyklos įrengimui, o
Vaškų struktūros saugumu dėl ribojančių lūžių buvo suabejota. Todėl Lietuvos teritorija vertinama kaip praktiškai
netinkama CO2 geologiniam saugojimui.

Vertintinas alternatyvius variantas, kuris, tačiau, yra gerokai rizikingesnis geologinio saugumo požiūriu. Vakarų
Lietuvoje kambro sluoksnyje yra surasta keliolika naftos telkinių. Pietinė jų grupė yra susijusi su Gargždų volu
(4 pav.). Rytuose ir pietuose jis remiasi į stambią Gargždų
lūžių zoną. Šiame vole galima būtų patalpinti labai didelius
CO2 kiekius kambro vandeningame sluoksnyje, tačiau pagrindinė rizika siejama su minėta lūžių zona. Kol kas diskutuojama dėl jos laidumo dujų ištekėjimui. Norint įsitikinti lūžių uždarumu, reikėtų atlikti labai daug geologinio
stebėjimo darbų. Be to, vole yra gausu senų giliųjų gręžinių,
kurių sandarumą taip pat reikėtų patikrinti. Tad šiuo metu
vargu ar galime rimtai nagrinėti šį scenarijų, nors anksčiau
ar vėliau prie jo greičiausia bus grįžta.
Apibendrinant bendrą Lietuvos geologinę situaciją, turime
pripažinti, kad saugojimas sūriuose vandeninguose sluoksniuose Lietuvoje nėra CO2 emisijų mažinimo išeitis, todėl
reikalingi kiti sprendimai.

Kaimynų pagalba
Vienas iš galimų sprendimo būdų yra CO2 sugavimas Lietuvos
stambiuose stacionariuose CO2 emisijos židiniuose (pvz.,
Akmens cementas, Mažeikių nafta) ir dujų transportavimas
į kitas šalis. Galimi du scenarijai – artimasis ir tolimasis.
Artimo transportavimo scenarijus
Kaip minėta, be Lietuvos, yra nemažai valstybių, kurių teritorijos yra Baltijos sedimentaciniame baseine. Detalūs
pastarųjų metų tyrimai parodė, kad realiomis geologinėmis
perspektyvomis pasižymi tik viena šalis – Latvija. Galimai
perspektyvi ir Švedijos Baltijos jūros teritorija, geologiniai
duomenys kol kas dar tik renkami.

4 pav. Kambro kraigo struktūrinis žemėlapis. Parodyti kraigo gyliai (izolinijos, m) ir lūžiai
(štrichuotė). Taškai – gilieji gręžiniai. Pilka spalva apibrėžia uždarą Gargždų volo kontūrą.

Sausuminėje Latvijos dalyje buvo išskirta 15 struktūrų (gaudyklių), kurių CO2 saugojimo potencialas viršija 1 mln.t.
(2, 5 pav.). Keliolika struktūrų išskirta ir Baltijos šelfinėje
dalyje. Kaip ir Lietuvoje, perspektyvi geologinė formacija
yra kambro sūrus vandeningas sluoksnis, kurio storis čia
yra 40-60 m, gylis – kiek didesnis nei 1 km. Atskirų struktūrų sausumoje saugojimo potencialas kinta nuo 2 mln.t.
(Usmos pakiluma) iki 132 mln.t. (Blidenės dviguba pakiluma). Bendras sausumos struktūrų potencialas įvertintas 400 mln.t.CO2. Panašiai vertinamas ir jūros struktūrų
potencialas. Didžiausia E6 struktūra gali talpinti net iki
600 mln. t CO2. Tad šalies bendras saugojimo potencialas
viršija 800 mln.t. Tai atitinka 400 metų šalies CO2 išmetimų
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5 pav. Degolės struktūra kambro sluoksnyje (Latvija). Pakiluma yra apie 12 km ilgio ir
4 km pločio, 50 m amplitudės. Struktūros saugojimo potencialas yra 21 mln. t CO2.

6 pav. Artimojo CO2 transportavimo per valstybinę sieną vienas iš scenarijų

iš šalies stambių emisijos židinių! Tokios apimtys skatintų
tarpvalstybinę CO2 geologinio saugojimo iniciatyvą, kai gretima šalis transportuoja ir saugo dujas kitos šalies teritorijoje (6 pav.). Be abejo – už tam tikrą mokestį. Pavyzdžiui,
didžiausi CO2 teršėjai „Mažeikių nafta“ ir „Akmenės cementas“ yra nutolę tik kelias dešimtis kilometrų nuo stambių
struktūrų Kalvenėje, Luku, Duku, Blidenėje (pati stambiausia Latvijoje). Šios pakilumos gali talpinti ir saugoti CO2
dujas, išmetamas per kelias dešimtis metų.

padidina naftos išgavimą telkinyje. Ši technologija, vadinama EOR, daugiausia naudojama JAV. Dėl šios priežasties yra statomi vamzdynai, besitęsiantys šimtus kilometrų,
kad patiekti CO2 iš šaltinio (dažniausiai gamtinio, rečiau
separuoto iš gamtinių dujų) į naftingą regioną. Europoje
komercine apimtimi ji jau seniai taikoma Vengrijoje (gamtiniai CO2 šaltiniai).

Nežiūrint labai palankių geologinių sąlygų, toks scenarijus taip pat traktuojamas su didele dalimi pesimizmo. Šiuo
metu Latvijos vyriausybė neigiamai žiūri ne tik į tarpvalstybinį bendradarbiavimą CO2 dujų saugojimo klausimais,
bet ir savo šalies CCS grandinės steigimą. Tą lemia kelios
priežastys - susirūpinimas ekologija, finansinė našta (CCS
gerokai padidina išlaidas įmonėse, kurios taiko šią technologiją), teisinė aplinka (skirtingai nuo kitų Europos šalių,
Latvijos geologinių išteklių teisinis pagrindas yra artimas
JAV, kur gamtos turtai priklauso žemės savininkui).
Tolimo transportavimo scenarijus
Didžiausios Europos geologinės gaudyklės yra Šiaurės jūros regione (Norvegija, Jungtinė Karalystė, mažiau - Danija,
Olandija). Šios šalys labai aktyviai vysto CCS technologiją.
Pagrindinė priežastis – turimos saugojimo apimtys tenkina
ne tik tų šalių emisijos apimtis, bet gali padengti ir daugelio Europos šalių, tame tarpe ir Lietuvos, poreikius. Šalia
ekologinio akstino, čia akivaizdus šalių-saugotojų ekonominės naudos siekimas. Kaip rodo JAV patirtis, CO2 tolimas perdavimas šimtais kilometrų iš vienos vietos į kitą
vamzdynais nėra nei technologinė, nei ekologinė problema, tad jį galima diegti ir Europoje. Vamzdynų scenarijaus
sąlyginį pigumą lemia tai, kad saugojimo išteklių neturi
dauguma Baltijos regiono šalių, ypatingai Suomija, Estija,
Švedija, tad transportavimo sistema turėtų būti vieninga.
Be to, neatmetamas transportavimas laivais, panašiai kaip
dabar planuojamas suskystintų dujų terminalas Klaipėdoje.

CO2 ir ekonominė nauda
CO2 naftos pramonėje naudojama jau 40 m. stimuliuojant naftos išgavimą. Kartu su vandeniu šios dujos gerokai

Lietuvoje bei kitose Baltijos regiono valstybėse yra surasta
kelios dešimtys naftos telkinių, Lenkijos šelfe taip pat rasta gamtinių dujų (7 pav.). Surasti telkiniai yra klasifikuojami kaip maži. Lietuvoje jie eksploatuojami nuo 1990ųjų. Pagrindiniai telkiniai randami kambro smiltainiuose.
EOR technologija gali duoti žymią ekonominę naudą,
vystant naftos telkinius, juo labiau, kad dauguma telkinių
yra arti išsekimo ir CO2 panaudojimas galėtų prailginti jų
„gyvenimą“. Tuo tarpu CO2 emisijos požiūriu ši technologija nėra praktiškas problemos sprendimas. Skaičiavimai
rodo, kad visuose Lietuvos telkiniuose galima saugoti tik
5-6 mln.t. CO2 – tai kiek daugiau, nei vienerių metų emisijos iš stambių stacionarių šaltinių apimtis. Tad CO2 panaudojimo klausimas lieka pačių naftos kompanijų prerogatyva ir EOR taikymo Lietuvoje lemiamas faktorius bus
ekonominis atsipirkimas (EOR reikalauja nemažai papildomų investicijų). Visuotinai pripažįstama, kad EOR geologinės sąlygos Europoje gerokai nusileidžia JAV sąlygoms,
tai paaiškina EOR sąstingį Europoje iki šiol. Nėra šios sąlygos išskirtinės ir Lietuvoje.

CO2 saugojimo alternatyvios technologijos
Ne tik Lietuva neturi kiek žymesnių CO2 geologinio saugojimo galimybių. Kitos šalys dėl geologinės specifikos taip
pat neturi sąlygų požeminiam dujų saugojimui. Ryškiausi
tokių šalių pavyzdžiai – Švedija ir ypatingai Suomija – čia
kristalinio pamato uolienos („granitai“) atsidengia paviršiuje, jas dengia tik plonas nuosėdinių uolienų sluoksnis. Visgi
šios šalys nenuleidžia rankų. CO2 geologiniam saugojimui
galima panaudoti ne tik vandeningus ar anglies sluoksnius,
bet ir specifinės sudėties kristalines uolienas. Paraleliai
saugojimui giliuose sluoksniuose jau kelis dešimtmečius
vystoma alternatyvi CO2 karbonizacijos technologija. Ji
remiasi principu, kad kai kurios uolienos gali reaguoti su

15

16

Energijos erdvė 2013-2 (17) | GAMTOSAUGA
Pagrindinė priežastis – abejotinas ekonominis efektas. Taip
pat kilo nemažai ekologinių klausimų. Tuo tarpu geležies
rūdos eksploatacija, kombinuojant ją su serpentinito išgavimu, gerokai padidintų projekto ekonominį ir ekologinį
efektą. Be to, derinant su geležies išgavimu sumažėtų išlaidos serpentinito išgavimui ir malimui (tai – dalis geležies
išgavimo grandinės).
Pagrindinis šios technologijos stabdis – proceso brangumas. Teoriniai-eksperimentiniai tyrimai vykdomi Lietuvoje,
aktyviai ši technologija vystoma Suomijoje ir kitose šalyse. Tikėtina, kad ateityje bus atrasti reikalingi technologiniai sprendimai ir šis metodas taps pramoniniu. Vertinant
Lietuvos perspektyvas, vien tik Varėnos telkinio serpentinitai galėtų užtikrinti saugų CO2 geologinį saugojimą keliems šimtams metų emisijų (~500 mln.t.).
7 pav. Naftos telkiniai Baltijos regione. Melsva spalva parodytas Baltijos
sedimentacinis baseinas

CO2, taip nukenksminant emisijas. Labiausiai reaktyvios
yra ultrabazinės sudėties kristalinės uolienos. Plačiausiai
pasaulyje paplitęs tokių uolienų tipas – serpentinėtai. Jie
taip pat randami ir Baltijos regiono kristaliniame pamate.
Uoliena yra sumalama, kaitinama, apdorojama reagentu ir reaguojama su CO2 dujomis. Reakcijos produktas
yra magnezitas – jis ne tik nekenksmingas sveikatai ir
aplinkai, bet ir turi nemažą paklausą rinkoje kaip naudinga iškasena.
Vykdant geležies rūdos paieškas Varėnos rajone kelių šimtų metrų gylyje buvo surastas ne vienas magnetito telkinys, susijęs su serpentinitais (8 pav.). Didžiausias telkinys
rastas Varėnos miesto paribyje, jo kraigas yra apie 360 m
gylyje. Nežiūrint labai aukštos geležies rūdos telkinių kokybės, jų įsisavinimas buvo atidėtas neapibrėžtai ateičiai.

8 pav. Geležies rūdos telkiniai Varėnos rajono kristaliniame pamate

Apibendrinimai
Geologinis saugojimas laikomas viena iš efektyvių technologijų artimiausiu metu žymiai mažinant CO2 emisijas.
Ji traktuojama kaip pereinamas laikotarpis, būtinas sukuriant modernesnes ekonomiškai efektyvias technologijas,
panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, didinant
energetinį efektyvumą ir pan. Ši idėja ypač aktyviai palaikoma Europos Sąjungoje. Visgi užsitęsus ekonominei krizei, šios technologijos galimybės vertinamos vis kritiškiau.
Pagrindinė priežastis – įtaka ekonominiams energijos gamybos rodikliams. CCS grandinės steigimas didina energijos kaštus apie 30 proc., ypač dėl papildomų kuro sąnaudų.
Todėl vargu, ar ši technologija bus diegiama mažiau ekonomiškai išvystytose šalyse, kaip Kinija, Indija. Rusija laikosi akivaizdžiai priešiškos nuostatos CCS technologijos
diegimo klausimu. Šis metodas taip pat neranda palaikymo
ir žaliųjų partijose, daugiausia dėl to, kad jis leidžia pratęsti iškasamo kuro naudojimą, nors dažniausiai nurodomas
šios technologijos aplinkosauginis aspektas. Ekonominio
skatinimo sistemos nebuvimas gerokai stabdo Europos ir
kitų šalių tyrimų iniciatyvas. CO2 taršos rinkos kaina per
pastaruosius metus nukrito iki 6-8 eurų už toną. Tuo tarpu CO2 tonos geologinio saugojimo kaina yra keleriopai
didesnė (40-50 eurų vandeningame sūriame sluoksnyje).
Esant tokioms sąlygoms mažai tikėtinas žymesnis postūmis kuriant CCS sistemą. Tačiau reikia turėti omenyje ir
politinius svertus, kurie gali pakeisti situaciją.
Lietuvos teritorija turi labai ribotas geologines galimybes
gelmėse saugoti CO2. Visgi, geologinio saugojimo problema
nesumažėja, kadangi ateities sprendimai labai priklausys
nuo bendros Europos Sąjungos šalių pozicijos šiuo klausimu. Tokiu atveju realiausias kelias – artimas (mažiau
tikėtina) arba tolimas (realesnis) CO2 transportavimas į
regionines geologines saugyklas. Baltijos regiono mokslininkai šiuo metu deda pastangas bendros koncepcijos
formulavimui, geologinių sprendimų paieškoms. Patraukli
sprendimo alternatyva Lietuvai – serpentinitų karbonizacija, kuri yra labai draugiška aplinkai ir suteikia didžiules
saugojimo apimtis, tačiau efektyvūs technologiniai sprendimai dar nėra surasti.
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Durpės – ignoruojamas
ar pamirštas kuras?
Kuro durpės galėtų sudaryti reikšmingą dalį šilumos gamybai reikalingo kuro balanse, o kartu leistų
taupyti vis plačiau pradedamą naudoti biokurą bei mažinti gamtinių dujų vartojimą. Tyrimo, atlikto Kauno
technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedroje, duomenimis yra daug neišnaudotų
galimybių naudoti durpių kurą energetikoje ir taip gauti papildomą ekonominę bei socialinę naudą.
Dr. doc. Antanas Sudintas
Kauno Technologijos Universiteto Šilumos ir atomo
energetikos katedra

Pastaraisiais metais šio vietinio kuro naudojimas buvo neleistinai ignoruojamas, platinamos nepagrįstos spekuliacijos
apie durpių deginimo sunkumus ir aplinkos taršą. Durpių
kuras iš tiesų yra pigus vietinis kuras, kurio kaina yra apie
450 Lt/tne, tuo tarpu medienos kaina - apie 680 Lt/tne,
anglies – 816 Lt/tne, skalūnų alyvos – 2005 Lt/tne, gamtinių dujų, mazuto, dyzelino – 1700-2800 Lt/tne. Būtent
dėl šių priežasčių durpių gavyba ir platesnis panaudojimas
leistų sumažinti energijos gamybos kainą, sukurti naujas

darbo vietas Lietuvos kaime, mažinti priklausomybę nuo
importinio kuro.
Didžiulius durpių kiekius energijos gamybai sudegina Airija
(0,7 mln. Tne per metus), Suomija (1,8 mln. Tne/m.), Švedija
(0,344 mln. Tne/m.) ir netgi Estija (0,058 mln. Tne/m.).
Matant tokius didelius vietinio kuro suvartojimo kiekius galima teigti, kad šiose šalyse yra surasti sprendimai
dėl aplinkosaugos reikalavimų atitikimo, CO2 išmetimo į
atmosferą reguliavimu bei kitais iškastinio kuro panaudojimo klausimais.
Iki 1975 m. durpės buvo gana plačiai naudojamos ir Lietuvos
energetikoje, jų buvo sudeginama apie 1,2-1,5 mln. tonų per
metus. Šiuo metu sudeginama tik apie 40-50 tūkst. tonų (apie
10 tūkst. tne/m.). Dar 1993-94 metais Lietuvos Vyriausybė,
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Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Alytus

Marijampolė

Utena

Tauragė

Telšiai

Apskritys
Vilnius

18

Bendra
katilų
galia, MW

152,7

47,7

170,4

27

81,1

64,1

38,2

47,1

35,9

83,5

PΣ= 747,7 MW

Durpių
ištekliai,
mln.t

1,274

0,272

1,659

3,876

1,863

0,469

2,559

0,937

1,695

1,178

BΣ= 15,78
mln.t*)

Iš viso:

*) Pastaba. Į šį kuro durpių išteklių energetinį ir masės kiekį neįtraukti nedidelių naudojamų durpynų ištekliai, kurių kuro durpių kiekiai neviršija 50 tūkst. t
1 lentelė. Biokuro katilinių apskrityse galia ir durpių ištekliai

vadovaujama premjero Bronislovo Lubio, buvo susidomėjusi durpių naudojimu energetikos ūkyje, tuo tikslu buvo
parengti atitinkami Vyriausybės nutarimai bei numatytos
priemonės durpių panaudojimui plėtoti energijos gamybos
tikslams, tačiau šios iniciatyvos buvo nuslopintos dėl kitų
kuro rūšių aktyvaus protegavimo – tuo metu pigių gamtinių
dujų ar kitų priežasčių. Būtina paminėti ir tai, kad Lietuvoje
iš visų egzistuojančių pelkių (durpynų), durpių pramonė
eksploatuoja tik 2,16 proc. bendro jų užimamo ploto.
Lietuvoje veikiančiose katilinėse yra pakankamos techninės sąlygos naudoti durpes šilumos gamybai – gaminami
ir sėkmingai naudojami vietinės gamybos katilai, galintys
deginti durpes. Siekiant, kad durpių kuras būtų plačiau
naudojamas, reikėtų sudaryti palankesnes finansinės paramos sąlygas ir tiems investuotojams, kurie numato modernizuoti ar statyti naujus katilus, naudojančius ir vietinį
kurą, šiuo atveju durpes. Yra ir daugiau alternatyvų – kuro

durpes racionalu deginti jau įrengtuose biokuro katiluose, maišant jas su biokuru 30/70 proporcija. Išnaudojant
visų biokuro katilinių potencialą, durpių išteklių Lietuvoje
iš dabar naudojamų durpynų pakaktų apie 60-čiai metų.
Lietuvoje, be išžvalgytų ir dabar naudojamų durpynų
(15,78 mln.t) resursų, yra gana dideli durpių kiekiai nenaudojamuose ir draudžiamuose naudoti išžvalgytuose
durpynuose. Tačiau ypač perspektyvūs panaudoti yra dar
tik parengtinai išžvalgyti durpynai, kuriuose preliminarūs
kuro durpių kiekiai siekia apie 360 mln. tonų. Šių durpynų
įsisavinimui reikalingi baigiamieji geologiniai, aplinkosauginiai ir energetiniai tyrimai – tai klausimai, kuriais turėtų
būti suinteresuotos Ūkio, Aplinkos bei Energetikos ministerijos. Tam tikslui turėtų būti parengtos reikiamų atlikti
darbų ir mokslinių tyrimų programos, skirtas finansavimas.
Durpynų panaudojimo plėtros tyrimų programa (ar tema)
galėtų būti įtraukta į atitinkamą Lietuvos Mokslo tarybos
finansuojamą Nacionalinę mokslo programą.
Durpės yra ištekliai, turintys savybę atsinaujinti. Remiantis
įvairių šalių mokslo duomenimis durpių klodai dėl biomasės skaidymosi per metus pastorėja nuo 0,5 iki 20-30 mm,
priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Laikoma, kad Lietuvoje
durpių prieaugis sudaro apie 0,5-1 mm per metus. Durpių
telkiniai užima apie 6 proc. Lietuvos teritorijos, arba
3,9 tūkst. km2. Natūralus metinis durpių prieaugis gali
siekti iki 2-3,5 mln. m3 durpių. Aišku, šie faktai dar turėtų
būti patikslinti specializuotais tyrimais. Nustačius faktinį
durpių biomasės metinį prieaugį, būtų galima argumentuotai pagrįsti durpių kaip atsinaujinančio kuro statusą ir
nustatyti metinį jo panaudojimo kiekį. Suomijoje durpės
jau yra įteisintos kaip atsinaujinančio kuro rūšis, jų naudojimui yra sudarytos tam tikros lengvatos. Taigi, yra pagrindo teigti, kad ir Lietuvoje durpės galėtų būti pripažintos atsinaujinančiu kuru.
Durpių platesnio panaudojimo šilumos gamybai ekonominė ir socialinė nauda
  Galimybė įsisavinti kuro durpių išteklius iš detaliai
išžvalgytų dabar naudojamų durpynų – apie 16 mln.
tonų, vertė – apie 2 mlrd. Lt.
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1 pav. Biokuro jėgainių instaliuota galia 2012 m. pagal apskritis

2 pav. Gaminant šilumą ir naudojant 30 proc. durpių bei 70 proc. kito biokuro, durpių
resursų apskrityse išnaudojimo galimybės

  Įvertinus poreikį ir gavybos plėtros galimybes, metinė gavyba per 3-4 metus galėtų padidėti iki 340 tūkst.
tonų. Tam būtų pritrauktos investicijos gavybos pajėgumams užtikrinti ir sukurta papildomai iki 150 darbo
vietų įvairiose kaimo vietovėse.

sėkmingai deginti tiek vien durpes, tiek durpių – biokuro mišinius. Todėl praktiškai nebelieka jokių priežasčių,
dėl kurių būtų galima stabdyti kuro durpių panaudojimą
kaip tinkamą ir ekonomišką kurą šilumai gaminti. Kadangi
durpes yra palanku ir naudinga vartoti šilumai gaminti
nedidelės galios (iki 20 MW) katiluose, atpuola dar viena
galimai neigiama aplinkybė dėl šio kuro naudojimo – deginant durpes šio galios diapazono katiluose nereikia įsigyti taršos leidimų.

  Pakeitus biokurą katilinėse į durpes, pagamintos šilumos kaina sumažėtų 0,5-1 ct/kWh.
  Išlaidos, skiriamos importiniam kurui įsigyti, Valstybės
mastu būtų sumažintos apie 100-150 mln. Lt kasmet
(kai kuro durpių būtų išgaunama ir sudeginama apie
340 tūkst. t per metus).
  Valstybės mokesčių surinkimas padidėtų apie 7-8 mln. Lt
kasmet (aplinkosaugos mokesčiai, gyventojų SODRA
ir GPM, kuro akcizas).
Nagrinėjant pozityvias kuro durpių naudojimo aplinkybes,
reikia paminėti ir tai, kad pastaraisiais metais Lietuvos
inžinieriai-šilumininkai sukūrė naujus katilus, galinčius

Apibendrinant galima teigti, kad jei kas nenori naudoti kuro
durpių šilumai gaminti, vadinasi tas nenori mažinti šilumos
kainos, mažinti importinio kuro įvežimą ir išlaidas jam įsigyti, arba apskritai nenori šalies mastu spręsti nors santykinai ir nedideles energetikos problemas. Vis dėlto, bet koks
statinys kaip ir energetikos klausimai turi būi sprendžiami
kompleksiškai, turi būti nagrinėjamos įvairios galimybės.
Nepasinaudoti esamomis galimybėmis, t.y. nepasinaudoti
durpių panaudojimo galimybėmis šilumos gamybai ir taip
atpinginti šilumos energijos kainą, tiesiog nevalia.

ENGLISH SUMMARY

Is Peat the Ignored or
Forgotten Fuel?
Dr. Antanas Sudintas
Fuel peat could constitute a significant part in fuel for heat production, thereby it would save biofuel, which is extensively used, and reduce natural gas consumption. According to findings of the research
conducted at the Department of Thermal and Nuclear Energy at
Kaunas University of Technology, there are a lot of untapped possibilities to use peat in energy production and thus receive additional
economic and social benefits.
In recent years the use of this domestic fuel has been needlessly ignored and unfounded rumours of difficulties in combusting peat and
environmental contamination have been spread. Actually, fuel peat

is cheap domestic fuel, which costs about LTL 450/ton; meanwhile
the price for wood is about LTL 680/ton, the price for coal is LTL
816/ton, shale oil costs about LTL 2005/ton and natural gas, fuel oil
or diesel fuel costs about LTL 1700-2800/ton. Exactly for these reasons peat excavation and wider usage could reduce energy production costs, create new jobs in Lithuanian rural areas and reduce dependence on imported fuels.
Lithuania has huge prospected peat deposits where the amount of
peat is about 360 million tons. For reclamation of these peat deposits
additional geological, environmental and energy researches should
be undertaken; these issues should be a field of interest to the Ministries of Economy, Environment and Energy. For this purpose the
programme of requisite work to be done as well as the research programme should be drawn up and financing allocated. The research
programme (or the subject) on the development of exploitation of
peat deposits could be incorporated in the National Research Programme financed by the Research Council of Lithuania.
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Nauja testavimo įranga jau Lietuvoje
b2electronic – tai pasaulyje pripažintas
Austrijos gamintojas savo asortimente
turintis aukštos įtampos bandymo, diagnostikos bei diaelektrinio tepalo testavimo įrangą. Daugiau nei prieš dešimt metų
sukurta b2highvoltage technologija ir įranga neturi lygių dėl savo inovatyvumo, nedidelio įrenginių
svorio, matmenų bei funkcionalumo. Tvirta ir priežiūros
nereikalaujanti įrangos konstrukcija, ilgas tarnavimo laikas, itin didelis dėmesys darbuotojų saugumui – visa tai
leidžia b2highvoltage HVA (VLF) technologijoms pirmauti aukštos klasės įrengimų rinkoje. Kompanijos produkciją sėkmingai naudoja daugelis elektros tiekimo kompanijų
visame pasaulyje.
UAB Gerhard Pertri Vilnius klientams pristato ypač žemo
dažnio aukštos įtampos AC/DC (angl. Very Low frequency,
VLF ), jėgos faktoriaus (Tan Delta) ir dalinės iškrovos (angl.
Partial Discharge, PD) testavimo įrangą. Testavimas šiais
įrenginiais visiškai atitinka šiuos standartus:

Dauguma kabelių gamintojų rekomenduoja naudoti būtent
ypač žemo dažnio AC kabelių bandymų diagnostiką, kuri
leidžia operatoriui nustatyti rimtus kabelio izoliacijos gedimus, nepažeidžiant likusios sveikos izoliacijos.
HVA (VLF) įrenginių, veikiančių ypač žemu dažniu
(AC - 0,1Hz) panaudojimas itin platus – jais galima bandyti

Mažiausias HVA serijos
įrenginys HVA28 TD
sveria vos 14 kg

  IEEE 400 & IEEE 400:2 – Atnaujinta 2001 (JAV)
  IEC 60060-3 (Europa ir kitos šalys)
  CENELEC HD 620 & 621 (Europa ir kitos šalys)
  VDE 0276 Part 620
Testavimas šia įranga taip pat atitinka LitGrid ir Lesto nustatytus reikalavimus.
Yra žinoma, kad testuojant kabelius DC būdu XLPE ir EPR
kabelių izoliacija gali būti pažeidžiama, kabeliai sugadinami. Taip pat nustatyta, kad kabelius testuojant DC būdu
negalima aptikti esminių kabelio defektų. Kadangi kabelio
defektų išankstinis nustatymas yra pagrindinė kabelių diagnostikos užduotis, šiuo metu DC bandymų atsisakoma.

Kompaktiško ir universalaus VLF aukštos įtampos testavimo įrenginio HVA28 TD
techniniai duomenys pateikti 1 lentelėje.

INŽINERIJA | Energijos erdvė 2013-2 (17)

Tipas

HVA28 TD

Gaminio numeris

SH0216

Įėjimo įtampa

100 - 240 V 50/60 Hz /400 (VA)
Sinusinė

Išėjimo įtampa

0-28 kV įtampos piko, 20 kV rms

DC

± 0-28 kV

stačiakampės
bangos

0-28 kV

Tikslumas

± 1%

Skiriamoji
geba

0,1 kV
0 - 20 mA (skiriamoji geba 1 mA),
tikslumas ± 1%

Išėjimo srovės
Atsparumo ribos

0,1 MΩ ... 5 GΩ

Išėjimo dažnis

0,01 ... 0,1 Hz žingsneliu kas 0,01 Hz,
(numatytas 0,1 Hz) - automatinio dažnio

Išėjimo apkrova

0.5 μF @ 0.1 Hz @ 20kV rms
5.0 μF @ 0.01 Hz @ 20 kV rms
10.0 μF didžiausios talpos1

Apvalkalo testas

Maksimali
bandymo
įtampa
Klaidžiojančios
srovės

Apvalkalo
gedimo lokacija2

10 kV
0,1 mA - 5,0 mA

Maksimali
bandymo
įtampa

10 kV

Pulsacijos /
Laikotarpis

1:3/4 s; 1:5/4 s; 1:5/6 s; 1:9/6 s
AC (VLF) simetriškas ir nepriklausomas
įkrovimas per visą spektrą,
DC (teigiamas arba neigiamas poliariškumas),
veikimo/klaidos režimas arba
klaidos paieškos režimas,
gaubto/apvalkalo testavimas

Išvesties režimai

Sauga

50Hz 12kV grįžtamojo efekto apsauga
/ dvigubo išlydžio įtaisas (vidinis)

Atmintis

Išsaugoma 50-ties paskutiniųjų
bandymų įrašų
Įtampa ir srovė (tikrasis RMS ir/ar pikas),
Tan Delta (tg δ), talpinė varža, skiriamoji
geba, laikas, kibirkščiavimo įtampa

Matavimai
Tan Delta (tg δ) tikslumo
apkrova > 10 nF ± 1 x 10-4
Tarnavimo laikas

Nelimituotas

HV kabelis

4 m su Aligator gnybtais

Programinė įranga
Kompiuterinės
sąsajos

± 1 x 10-4

“HVA Control Center”
Bluetooth

Standartinė

USB

Standartinė

Aplinkos sąlygos
Gabaritai (ilgis, plotis, aukštis)
Svoris
Atnaujinimai (neprivalomi)

Laikymas: nuo -25 °C iki +
70 °C temperatūroje,
Operacinė: -5 °C iki + 45 °C
Drėgnumas: 5-85% be kondensacijos
430 x 240 x 340 mm (Pelican krepšys 1430)
14 kg
dalinio iškrovimo sistema

1 mažesniems dažniams ir įtampoms, 2 dirbant kartu su papildomu įtaisu (komplektuojamas atskirai)

XLPE, PE, EPR, PILC kabelius, taip pat kondensatorius,
perjungiklius, transformatorius, izoliatorius bei šynas.
b2electronic siūlo įvairiapusišką VLF įrangos, galinčios dirbti
iki 200kV, asortimentą. Naudojant b2electronic HVA serijos įrenginius, galima tikrinti įvairią įrangą iki 138 kV. Ypač
žemo dažnio technologija yra išskirtinė alternatyva daug
sveriančiai ir brangiai rezonansinei aukštos įtampos kabelių
testavimo įrangai, veikiančiai 50 Hz dažniu ir eikvojančiai
net 500 kartų daugiau energijos, lyginant su VLF įranga.
HVA28 TD įrangos operatorius gali keisti veikimo dažnį,
taip pat pasirinkti dvipolišką nuolatinę srovę. Šios serijos
įrenginiai yra „sauso“ tipo – juose nenaudojami alyva užpildomi komponentai, o tai sumažina aktyvios priežiūros
poreikį. Įrangos darbo laikas yra neribojamas.
HVA28 TD turi integruotą Tan Delta jėgos faktoriaus bandymo funkciją. Tai nesudėtingas ir patikimas bandymų metodas, kuriuo galima nustatyti dielektrinę kabelio ar kitos
elektros infrastruktūros būklę. Tinka XLPE, PE, EPR, PILC
kabeliams, kondensatoriams, perjungikliams, transformatoriams tikrinti. Vadinamieji „vandens medžiai”, susidarantys kabelio izoliacijoje, naudojantis šiuo metodu gali būti
lengvai ir aiškiai identifikuoti.
HVA28 TD serijos įranga valdoma naudojantis dideliu
LCD ekranu ir gali būti programuojama taip, kad atitiktų
kiekvieno vartotojo poreikius. LCD ekranas nuolat informuoja operatorių apie kabelio bandymo duomenis – išeinančiąją įtampą ir srovę, izoliacijos varžą, bandymo laiką.
Kartu yra integruota unikali osciloskopo funkcija, kuri parodo aukštos įtampos iškrovos bangos sinusoidę, taip pat
bangos pertrūkius bandymo metu. HVA įrenginiuose taip
pat sumontuota gausybė darbo saugą užtikrinančių priemonių, tokių kaip Dual Discharge Device (DDD®), iškrovos
ir įžeminimo sistemos.
Kabelių bandymų rezultatai gali būti išsaugomi ir gali būti
perkelti į kompiuterį naudojant nešiojamą USB laikmeną
arba Bluetooth bevielį ryšį. Planinis kabelių tikrinimas ir
gautų rezultatų palyginimas su ankstesniais bandymais
leidžia efektyviai įgyvendinti nuolatinę kabelių priežiūrą.
Kartu su matavimo prietaisais pateikiama specialia programinė įranga skirta bandymų protokolų peržiūrai ir analizei.
HVA28 TD gali būti komplektuojamas su dalinės iškrovos
(angl. Partial Discharge) priedu. Dalinės iškrovos matavimas
praeityje atliktas tik kontroliuojamoje erdvėje. Anksčiau šis
reikalavimas reiškė, kad dalinės iškrovos metodo taikymas
buvo negalimas lauko sąlygomis. Dabar modernių elektroninių filtrų ir valdymo sistemų dėka tai tapo įmanoma.
Dalinės iškrovos testas leidžia nustatyti pažeidimo kabelio
izoliacijoje vietą ir imtis atitinkamų prevencinių veiksmų,
taip išvengiant nuostolių ir elektros tiekimo sutrikimų.
Papildomos techninės informacijos teirautis:
Lietuvos – Vokietijos UAB „Gerhard Petri Vilnius“
Naugarduko g. 96, LT-03011 Vilnius
Tel. +3705 239 5209
Faks. +3705 213 3306
El. p. gerpetri@gph.lt
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Pluoštinių kanapių įteisinimo galima nauda
augalu – grietai augančiais gluosniais (karklais). Pateikiame
šių augalų energetinių savybių palyginimą. Duomenys surinkti iš viešai spausdintų publikacijų.

Ieva Rasimaitė

Iš lentelės matome, kad tiek pluoštinių kanapių, tiek gluosnių biomasės prieauglis yra panašus, tačiau apie 30 proc.
pluoštinių kanapių biomasės sudaro pluoštas, iš kurio galima pagaminti daug kitų naudingų gaminių, todėl 1 ha
energijos kiekis, lyginant su gluosniais, yra mažesnis.

Žodis „kanapės“ dažnam iš mūsų asocijuojasi su nelegaliais
kvaišalais. Retas iš mūsų žino, jog tam tikros kanapių rūšys
gali būti naudojamos nelegaliems tikslams, o štai pluoštines kanapes augina visa Europa, o šie augalai priskiriami
taip vadinamų energetinių augalų grupei.

Tačiau, jeigu lyginsime šalutinius gluosnio ir pluoštinių
kanapių produktus, pluoštinių kanapių spalių energetinė
vertė lenkia daugelio medžio rūšių skiedras. Todėl ekonomiškai patraukliau yra auginti pluoštines kanapes, nei greitai augančius gluosnius. Lyginant tik techniką, reikalingą
apdoroti tiek pluoštines kanapes, tiek gluosnius, nežymus
ekonominis privalumas vėl tektų pluoštinių kanapių augintojams, o įvertinus tai, kad gluosnių apdorojimo kombainai
atsiperka apdorojant tik didelius šio augalo plantacijų masyvus, vėl privalumai atitenka pluoštinių kanapių augintojams. Kanapes galima auginti ir nedideliuose plotuose, o
juos apdorojanti technika yra pakankamai judri. Kita vertus, Lietuvoje dabar dar vis dirvonuoja apie 500 tūkst. ha
tinkamų žemdirbystei žemių, taigi pluoštinių kanapių auginimas galėtų sukurti ir jų apdirbimo pramonę su nemažu kiekiu naujų darbo vietų.

Pagal dabar galiojančius įstatymus Lietuvoje draudžiama
auginti bet kokios rūšies kanapes. Tokiu griežtu reguliavimu yra draudžiamas ir pluoštinių kanapių auginimas,
kurių sudėtyje psichiką paveikių medžiagų yra itin maža.
Įstatyminiu draudimu užsikertame kelią dar vienai galimybei – išplėsti biomasės gamybą. Tokia gamyba leistų kurti
ne tik verslus, darbo vietas, plėstų regionų galimybes, bet
ir atpigintų šilumą.
Mūsų krašte kanapės buvo auginamos nuo seniausių laikų, tačiau naujos šio augalo rūšys bei sukurtos naujos
technologijos pluoštines kanapes gali paversti patrauklia
verslo rūšimi.
Pluoštinės kanapės pasižymi labai geromis energetinėmis savybėmis, ypač kai jas palygini su kitu energetiniu

Vienų metų sausos biomasės prieauglis t
Energijos kiekis iš 10 t pirminės biomasės MWh
Sutaupoma dujų nm3
Produkto realizavimas
Produktai
Vidutinės pajamos Lt/m.
Vieno hektaro energetinių augalų naudos palyginimai

Deginant tik pluoštinių kanapių spalius, jų pelenai yra

1 ha pluoštinių kanapių

1 ha greitai augančių gluosnių

5-12

8-10

30-35 (tik spaliai ir kitos atliekos)

Apie 40

3300

4255

kasmetinis

kas 3-5 metai

Spaliai, plius pluoštas, sėklos ir t.t.

medžio skiedros

3000

1000
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vertinga trąša daugeliui kitų augalų. Šiose trąšose yra apie
4,2 proc. fosforo, 2,6 proc. kalio ir net 27 proc. kalcio.
Besiplečiančiuose ekologiniuose ūkiuose tokios trąšos galėtų būti itin naudingos.
Pluoštinės kanapės taip pat yra rimtas konkurentas naftos
produktams – energetine verte vienas hektaras šio augalo
prilyginamas 2,5 t naftos. Taip pat pluoštinės kanapės turi
ir didelį ekologinį pranašumą – iš 1 ha pluoštinių kanapių
biomasės galima pagaminti popieriaus tiek pat, kiek iš medienos, iškirtus net 4 ha miško.
Dar vienas pluoštinių kanapių pritaikymas – izoliacinių ir
triukšmą mažinančių medžiagų gamyba. Kadangi jų gamybai nereikia didelių energijos sąnaudų, jos galėtų pakeisti
apšiltinimui dabar naudojamas mineralines medžiagas.
Pluoštinės kanapės vėl atkreipė tiek politikų, tiek ir žemdirbių dėmesį. Karts nuo karto pasigirsta iniciatyvos keisti teisinį reguliavimą ir leisti auginti pluoštines kanapes
Lietuvoje, tuo labiau, kad Europos Sąjungos šalyse už jų
auginimą yra skiriama parama. Tad belieka tikėtis, kad
Lietuva pagaliau ryšis ir, įstatymu nustačius adekvačią šių
augalų auginimo kontrolę, pagaliau įteisins dar vieną alternatyvaus kuro šaltinį bei taip suskubs pasinaudoti jo
teikiama nauda.

NAUJIENA

Į MP registrą jau
įtrauktas naujas iki
2,5 kV izoliacijos matuoklis!
Naujieji METREL izoliacijos matuokliai
MI3121 (iki 1000 V) ir MI3121H (iki 2,5 kV),
skirti izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų matavimui, jau įtraukti į LR matavimo priemonių
registrą (Nr. 2-2430:2013). Prietaisai patogūs naudotis, nes intuityvus valdymas, didelis ekranas. MI312H
izoliacijos matavimui įtampa yra iki 2,5 kV. Izoliacijos varžos
matavimo diapazonas – iki 99 GΩm. Prietaisas MI3121H
pateikia PI ir DAR (poliarizacijos indekso ir dielektriko absorbsijos santykio) reikšmes, kurios padeda nustatyti izoliacijos būklę (pažeista ar užteršta). Abiejuose modeliuose
yra automatinis poliarumo keitimas atliekant pereinamųjų
kontaktų varžos matavimą. Prietaisai taip pat matuoja dažnį
ir įtampą bei atlieka grandinių tęstinumo patikrinimo funkciją. Matavimo rezultatai gali būti įrašyti į atmintį ir vėliau
perkelti į kompiuterį per USB sąsają.
Daugiau informacijos www.elintosms.lt
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Energijos vartojimo efektyvumo
direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje
Mindaugas Jablonskis
Advokatų kontoros Bernotas ir
Dominas GLIMSTEDT asocijuotas
partneris, advokatas

Lietuva įgyvendina projektą „Lietuvos ES reikalų sistemos
efektyvumo didinimas“, pagal kurį bus atliekamas tyrimas
„Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos,
2012/27/ES Direktyvos kontekste, sudarymas“. Tyrimo užsakovė yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Remiantis šio tyrimo rezultatais ir pateikiamomis rekomendacijomis turėtų būti sukurta energijos vartojimo
efektyvumo įpareigojimų sistema atitinkanti Direktyvos
reikalavimus. Tikimasi, kad energijos skirstytojai ir mažmeninės prekybos energija įmonės, įskaitant ir nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, rems ar pačios įgyvendins energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones
galutinio suvartojimo sektoriuje, tačiau bus pasiūlytos ir
konkrečios įmonės bei optimalūs energijos kiekiai, kuriuos
šios įmonės turės sutaupyti. Tokiu būdu kiekvienais metais
tikimasi sutaupyti apie 1,5 proc. galutiniams vartotojams
parduodamos energijos kiekio ir pasiekti nustatytą energijos sutaupymo rodiklį.
Tyrėjai išanalizuos ir pasiūlys vartojimo efektyvumo didinimo įpareigojimų sistemos elementus ir kontrolės mechanizmą, kad būtų užtikrintas energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių diegimas ir pasiektas nustatytas
galutinės energijos sutaupymas. Bus apskaičiuotas orientacinis energijos vartojimo Lietuvoje efektyvumo tikslas ir

taupymo rodikliai. Išanalizavus elektros energijos skirstytojo
ir tiekėjų finansines bei kitas galimybes, siekiant vartotojams užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą didinančių
priemonių diegimą, bus atlikta jų kiekio ir kainos analizė.
Pavyzdžiui, energijos tiekėjui gamyboje ar administracinėse
patalpose pasikeitus apšvietimo sistemą į taupesnę (LED
produktais) galimi sutaupymai, tačiau tik po šio tyrimo turėtų paaiškėti nacionaliniai taupymo priemonių prioritetai
bei investicijų poreikis ir įtaka energijos kainoms.
Be kita ko, turės būti nustatyta prioritetų eilė tarp šių efektyvumo didinimo priemonių: pastatų renovavimas, pavyzdinis viešųjų organizacijų pastatų vaidmuo, viešųjų organizacijų vykdomi pirkimai, šildymo ir vėsinimo efektyvumo
skatinimas, individualūs skaitikliai, sąskaitose pateikiama
informacija, prieigos prie matavimo informacijos ir sąskaitose pateikiamos informacijos kaštai, vartotojų informavimo ir teisių stiprinimo programa, energijos transformavimas, perdavimas ir skirstymas.
Vėliau bus tikslinami statybos techniniai reglamentai, apšvietimo, šildymo ir kiti dokumentai, kurie apims ir energijos apskaitos sistemų modernizavimą, o Valstybinė kainų
ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinė energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos ar kitos institucijos
gali būti įgaliotos vykdyti energijos vartojimo efektyvumo
įpareigojimų priežiūrą pagal kuriamas energijos sutaupymų skaičiavimo metodikas, vertinimo ir kontrolės sistemą.
Turės būti atliekamas energijos vartojimo auditas ir energijos naudojimo vadybos sistemų vertinimas. Už įpareigojimų
neįvykdymą teisės aktuose turės būti numatytos baudos.
Preliminariai teigiama, kad iki 2020 m. Lietuva galėtų sutaupyti iki 7,8 TWh energijos, kas vidutinėmis 2013 m. elektros energijos kainomis (40,32 ct/kWh be PVM) sudarytų
po 540 milijonų litų kasmet 2014-2020 metų laikotarpiu.
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Apie terminus ir emocijas
Bronius A.Rasimas
Nagrinėjant energetikos problemas viešumoje dažnai naudojami terminai: energetinis patikimumas, energetinis saugumas,
energetinės sistemos stabilumas, energetinė nepriklausomybė
ar net dabar pradėtas naudoti sinonimas – energetinis savarankiškumas. Kadangi minėti terminai kartais gana išradingai
painiojami (ypač televizijų laidose, kuriose apie energetiką diskutuoja „emocijų“ ekspertai), nutariau kiek įmanoma paprasčiau parašyti ir šia tema.
Vienas iš pagrindinių dalykų, kalbant apie energetiką, yra patikimas energijos tiekimas vartotojui. Yra net atskiros vartotojų
kategorijos, kurioms elektros energijos netikėtas nutraukimas
gali sukelti didelius ekonominius nuostolius arba net katastrofines pasekmes atskiram regionui. Užtikrinti energijos tiekimo patikimumą naudojamos įvairios priemonės: naudojami
atsarginiai (rezerviniai, baziniai) energijos generavimo šaltiniai, energijos kaupimo sistemos, sužiedinami elektros energijos perdavimo, skirstymo tinklai, leidžiantys gauti elektros
energiją iš įvairių tiekėjų per visus galimus elektros energijos
tiekimo tinklus. Tuo tikslu yra numatyta įrengti ir visų trijų
Baltijos šalių elektros energijos perdavimo tinklų žiedą „Baltic
Ring“. Vienas iš energijos patikimo tiekimo sutrikimų pavyzdžių galėtų būti ir Fukušimos AE avarija, kurią iš esmės sukėlė
panaudoto kuro saugyklos aušinimo siurblių elektros energijos
tiekimo nutraukimas. Pasekmės – jūrinio šelfo ir pakrantės ilgalaikis užteršimas radioaktyviomis medžiagomis.
Planuojamos įrengti „LitPol link“ ir „NordBalt“ elektros energijos jungtys žymiai padidins mūsų regionui elektros energijos
tiekimo patikimumą. Egzistuojančios energetinės jungtys su
Rusija bei Baltarusija patikimumo atžvilgiu irgi nėra blogai.
Tačiau čia priartėjame prie kito termino – energetinio saugumo. Tiekimo patikimumo užtikrinimas ir yra energetinio
saugumo pagrindinė dedamoji. Taigi yra svarbu, kad energijos tiekimo linijos būtų techniškai tvarkingos ir tinkamai prižiūrimos, atsparios gamtiniams ir fiziniams pažeidimams, taip
pat saugios gamtosaugos (ypač galimos radiacijos išplitimo) ir
žmogaus atžvilgiu. Taip pat svarbu, kad sutartys su tiekėjais
nebūtų naudojamos politinių tikslų įgyvendinimui (ypač kai
yra vienintelis tiekėjas). Energiją generuojančių jėgainių kuras turi turėti galimybę diversifikavimui, pavyzdžiui: dujos –
biodujos – mazutas, biokuras – durpės – šiaudų granulės ir
t.t. Svarbu suvokti ir įvertinti energetikos decentralizavimo
svarbą, nes tik energetinių objektų išskaidymas leidžia užtikrinti didesnį energetinį saugumą, tuo tarpu itin didelės galios
energetikos objektai nedidelėse energetinėse sistemose žymiai
mažina energetinį saugumą bei gali privesti prie sistemos nestabilumo ar net iki visos sistemos griūties (angl. blackout),
visiškai nutraukiant elektros energijos gamybą.
Energetinės sistemos stabilumo užtikrinimas reikalingas tam,
kad staiga sustojus vienai ar kelioms jėgainėms (sugedus, įvykus ekstremaliems gamtos atvejams ar diversijai), nedelsiant
būtų įjungti kiti generuojantys šaltiniai, galintys kompensuoti trūkstamą energijos kiekį. Kad neįvyktų sistemos griūtis,
rezervinės galios turi būti įjungtos per kelias sekundes. Esant
decentralizuotai sistemai, tai yra kai nėra išskirtinės galios
jėgainių, Lietuvos elektros energetinė sistema, o atskirais atvejais visų trijų Baltijos šalių elektros energetinės sistemos, pirmomis generavimo sutrikimo sekundėmis ir minutėmis galėtų

kompensuoti iki 800 MW prarastų galių. Išsijungus didesnės
galios generavimo šaltiniui (pavyzdžiui, sustojus planuojamos
statyti 1350 MW generatoriui), pirminį rezervą, deja, gali užtikrinti tik Rusijos šiaurės vakarų elektros energijos sistema, taigi
sistemos stabilumas ir tuo pačiu energetinis saugumas tuomet
taptų priklausomas nuo mūsų rytų kaimyno geranoriškumo
ar net ir nuo kaimyno objektyvių techninių galimybių. Čia ir
prasideda jau minėtų emocijų ekspertų samprotavimai – kas
labiau ką myli, kam kas dirba, tačiau nutylima apie technines
sistemos galimybes, o pradedama kalbėti apie energetinę nepriklausomybę. Net ir įrengtos per nuolatinės srovės intarpus
tarpsisteminės jungtys su Lenkija ir Švedija neužtikrins taip
vadinamojo pirmojo rezervo, jos galėtų užtikrinti taip vadinamąjį antrąjį ir tečiajį rezervą, tai yra užtikrinti elektros energijos trūkumo padengimą, praėjus trims-penkioms ar net dešimčiai minučių nuo avarinio įvykio atsiradimo pradžios. Beje,
per čia paminėtas minutes generacijos trūkumą jau galėtų užtikrinti ir Kruonio HAE ar kiti vietinės sistemos generatoriai.
Energetinės nepriklausomybės terminas turi labai aiškų anglišką atitikmenį – „Off Grid“ (ne tinkle). Taigi iš ties galime
įsirengti didelės galios generatorių, atjungti visas jungtis su
kaimyninėmis šalimis ir tikrai būsime nepriklausomi, bet čia
pat iškils problemos, apie kurias ką tik kalbėjome. Kita vertus,
„Off Grid“ tendencijos pradeda plisti atsinaujinančios energetikos ir mikroenergetikos srityse, ypač kai atskirų šalių norminiai aktai vis dar riboja šios energijos atidavimą į centralizuotus tinklus. Štai mūsų kaimynai lenkai jau gamina ir įrenginėja
mažas kogeneracines jėgaines, naudojančias dujas, mazutą ar
net biodujas ir biokurą, kurios maždaug 30/ 70 santykiu gamina elektrą ir šilumą, naudojamą tiek namų ūkių, tiek daugiabučių namų vidinėms reikmėms patenkinti. Panaši tendencija pradeda plisti ir Skandinavijos šalyse, o tai labai neramina
centralizuotų ir monopolizuotų sistemų atstovus.
Daug kas domisi, kaip teisingai prognozuoti (strateguoti) mūsų
energetikos perspektyvas, jeigu reikia atsižvelgti į tiek daug
svarbių faktorių. Dažniausiai tokiems uždaviniams spręsti
naudojami matematiniai modeliai (matricos), besiremiantys
kombinatorika (matematikos sritimi, nagrinėjančia tam tikros
baigtinės elementų ar jų kombinacijų, tenkinančių tam tikrus
kriterijus, sudarymo principus). Matomai, naudojant panašius
į paminėtus principus, Lietuvos Energetikos instituto mokslininkai, naudodami net apie 70 matematinių modelių, bandė
peržiūrėti mūsų energetinę strategiją, perspektyvinius projektus
ir savo įžvalgas neseniai pristatė Seime. Daug kas neatkreipė
dėmesio į labai svarbią aplinkybę – ko gero šį kartą energetikos strategiją peržiūrėjo ne politikai, ne teisininkai, ne audito
kompanijos, o MOKSLININKAI. Ir dar viena gana šokiruojanti
detalė – už visas ankstesnes „energetines galimybių“ studijas
buvo dosniai atsiskaitoma, o Energetikos instituto mokslininkams už jų darbą dar vis neatsiskaityta! Gal politikai laukė svaresnių „už“, kalbant apie Visagino AE, o štai atsirado ir moksliškai pagrįsta alternatyva – tą patį rezultatą galima pasiekti
žymiai greičiau ir, ko gero, net pigiau bei su mažesne rizika.
Deja, praėjus dienai, kitai po mokslininkų išvadų paskelbimo,
vėl atgijo Visagino AE projekto idėjos, o emocijų ekspertai,
painiodami terminus, vėl kartoja: pigiau, saugiau, nepriklausomiau... Hitachi atstovai yra pareiškę – projektą tęsime! Tas
ko gero ir vyksta. O kokia čia nauda mums, jei po 40 metų,
išsimurgdę skolose ir nepritekliuose, gal ir turėsime tą pigią
elektrą? Kokį terminą čia pritaikyti aš vis dar nedrįstu.
www.delfi.lt
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Biomasės perdirbimo gamykla.

Darniosios namų ūkio energetikos gairės
Povilas Venciūnas
Energetika – esminė tiek ekonomikos, tiek ir namų ūkio dalis.
Siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti kainas, yra tik vienas kelias – perkelti energetikos problemų sprendimą iš stambių monopolinių energetikos kompanijų į pramonės įmones, savivaldybes ir net į eilinį namų ūkį.
Visas šis procesas apibūdinamas kaip energetikos decentralizavimas. Apie tai ir buvo kalbama tarptautinėje konferencijoje „Darnioji namų ūkio energetika 2013“ balandžio 17 d.
Klaipėdoje. Vienas iš pagrindinių konferencijos organizatorių – Klaipėdos Strateginės savivaldos institutas, kuris dalyvauja Europos Sąjungos Pietų Baltijos bendradarbiavimo per
sieną programos projekte „RES-Chains - Darniosios atsinaujinančių energijos išteklių grandinės“. Projekto įgyvendinimo
eigoje vykdoma plati švietimo ir mokymo renginių programa,
kurios tikslas yra padėti vietos savivaldybėms ir gyventojams
pasirinkti pažangius energijos šaltinius, kurti jų pramonę ir
darbo vietas.

Konferencijos „Darnioji namų ūkio energetika“ dalyviai.

Konferencijoje pasisakę Danijos ir Švedijos atstovai pabrėžė ypatingą savivaldybių vaidmenį. Šiose Skandinavų šalyse
kiekviena savivaldybė turi aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos ir energetikos specialistus, kurie ne tik sukuria efektyvius
energetikos plėtojimo planus, bet ir sugeba juos nuosekliai
įgyvendinti. Dauguma savivaldybių, turinčių apie 80 tūkst.
gyventojų, turi biodujų gamyklas (1 pav.). Viskas yra prasidėję nuo atliekų ir šiukšlių surinkimo sistemos sutvarkymo –
atskiriamos antriniam panaudojimui tinkamos atliekos, o likusios atliekos saugiai deginamos arba siunčiamos į biokuro gamyklas. Į šias gamyklas pristatomos ir maisto atliekos,
gyvulių mėšlas, energetinių augalų, tokių kaip kukurūzų ar
cukrinių runkelių perdirbimo atliekos, organinis dumblas,
alaus gamyklų ir popieriaus gamyklų bioatliekos ir net nupjauta miesto žaliųjų plotų žolė. Taip išvengiama aplinkos
taršos ir gaunamos dujos, generuojama elektros energija arba
gaminama šiluma, o atlikus higienizaciją iš likusių komponentų gaminamos trąšos. Dujos ne visada atitinka tuos parametrus, kurie būtini centralizuotam dujų tiekimui, todėl
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1 – Maišytuvas
2 – Buferis
3 – Kogeneracija
4 – Pūdymo rezervuaras
5 	– Nusierintuvas
6 – Nukenksmintuvas
7 – Pūdymo liekanos
8 – Biometanas
9 – Dujų sodrinimas
10 – Atskirtuvas
11 – Skystos pūdymo liekanos
12 – Sausos pūdymo liekanos
13 – Pastatų šildymas
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Biomasės perdirbimo gamyklos maketas.
jos naudojamos šilumos gamybai, elektros gamybai arba kaip
kuras miestų visuomeniniam transportui, o tai leidžia net sumažinti transporto tarifus.
Švedijos Kristianstad savivaldybė yra išsikėlusi dar ambicingesnius planus – siekiama, kad visoje jos teritorijoje nebūtų
naudojamas joks iškastinis kuras. Per mokyklas, vietines įmones ir organizacijas skleidžiama aplinkosauginė informacija,
propaguojamas gamtos neteršiantis gyvenimo būdas. Nuo
2009 m. jau yra pastatyti 9 parodomieji pasyvieji namai, kur
panaudotos visos galimos atsinaujinančios energijos technologijos, nenaudojančios jokių centralizuotų energetinių resursų.
12 namų valdų pradėjo pilotinį projektą „Gyventojai laikosi
CO2 dietos“ ir per įvairias programas, apimančias atsinaujinančią energetiką, maistą, transportą, vandens naudojimą jau
yra sumažinę savo CO2 emisiją net 25 tonomis. Savivaldybės
žinioje yra ir vėjo bei saulės elektros gamybos parkų, skatinama

ir pramonės įmonėms ir namų ūkiams pereiti prie biokuro
naudojimo ir net įsirengti lokalius atsinaujinančios energetikos šaltinius, apimančius apie 50 proc. objekto elektros energijos poreikio. Manoma, kad toks procentas pereinamuoju
laikotarpiu yra pats efektyviausias, nes užtikrina ūkio objekto bazinius poreikius, ekonomiškai lengviausiai atsiperka, o
pereinamuoju laikotarpiu mažiausiai konfrontuojama su centralizuotais elektros energijos tiekėjais dėl perteklinės elektros
energijos pardavimo.
Buvo ir kitokių pranešimų, pavyzdžiui Lenkijos atstovai informavo, kad nesant palankių teisinių aktų energetikos srityje,
plinta nejungiamų į centralizuotą tinklą (angl. Off Grid) elektrą ir šilumą generuojančių įrengimų plėtra. Prognozuojama,
kad esant tokiai padėčiai greitai atsiras „spaudimas iš apačios“
dėl decentralizuotos energetikos pripažinimo ir perteklinės
energijos supirkimo.

Branduolinės naujienos
Kaip jau buvo skelbta žiniasklaidoje JAV prezidentas Barakas
Obama 2012 m. lapkritį pasirašė potvarkį dėl paramos naujos kartos mažųjų branduolinių reaktorių (trumpinys – SMR)
vystytojams. Amerikiečių kompanija Barcock and Wilcox
jau yra pasirašiusi sutartį su JAV administracija dėl paramos
konkrečiam SMR projektui. Numatomas komercinio projekto demonstravimas – 2022 m. Taip pat jau šių metų vasario
mėnesį pasirašytas susitarimas su JAV Branduolinio reguliavimo komisija įrengti mažąjį modulinį reaktorių TVA (angl.
Tennessee Valley Authority) Clinch upės pakrantėje. Apie SMR
privalumus jau buvo daug kur rašyta, esminiai jų bruožai –
pilnai sukomplektuoti reaktoriai bus gaminami gamyklose ir
dėl mažų gabaritų transportuojami į paskyrimo vietą įprastu
transportu, skirtingai nuo didžiųjų reaktorių, mažuosiuose
branduoliniuose reaktoriuose vietoje vandens aušinimui bus

naudojami skystieji metalai, branduolinės atliekos grąžinamos
gamintojui, nedidelė reaktoriaus galia (apie 180 MW) leis juos
įrenginėti atskiruose regionuose ar nedidelėse valstybėse.
Pietų Prancūzijoje Cadarache regione jau statomas ITER suprojektuotas termobranduolinis reaktorius, kuriame bus bandoma atkurti termobranduolines reakcijas, vykstančias žvaigždėse, ir pajungti jas saugios energijos išgavimui. Apčiuopiamų
rezultatų galima būtų tikėtis apie 2050 m. Šiame projekte dalyvauja Europos Sąjungos šalys, Rusija, JAV, Kinija, Indija,
Japonija ir Pietų Korėja. Pagal gyventojų skaičių išvardintų
šalių gyventojai sudaro apie 80 proc. pasaulio gyventojų – tai
rodo, kad saugios energijos problemos pasaulyje vis dar nėra
išspręstos. Minėtame projekte šiuo metu dalyvauja ir vienas
mokslininkas iš Lietuvos.
Info „Nefas“

Lengva naudoti
Push-in technologija
Sukurta PHOENIX CONTACT

Relių sistema RIFLINE complete
Pramoninių relių sistema RIFLINE complete
tinka bet kuriam standartiniam relių
taikymui.
Šios relės naudojamos signalų lygių
derinimui. Jas galima naudoti kaip laiko
reles ar net jomis pakeisti mažus galios
kontaktorius.
Lengvo naudojimo privalumai:
• Paprasta prijungti,
• Paprasta paskirstyti potencialus,
• Paprasta paversti laiko rele
Visus norinčius sužinoti daugiau apie minėtus
gaminius prašome kreiptis į PHOENIX C
 ONTACT,
UAB - Švitrigailos 11 B, LT-03228, Vilnius,
tel. 8 5 2106321 arba
el. paštu balticinfo@phoenixcontact.com.

Užs.

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