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Emilijos Jokūbauskaitės nuotr.

Elektros energijos kaupiklių
naudingumas
Atsinaujinančių elektros gamybos šaltinių nepastovumus būtina kompensuoti elektros energijos kaupikliais, kurių
efektyvumas priklauso nuo įvairių technologinių skirtumų. Šiame straipsnyje nagrinėjamas elektros energijos
kaupiklių naudingumas.
Dr. Stasys Bačkaitis
P.E, CSMP, SAE Fellow (JAV)

Du gerai žinomi anglies dvideginio ir kitų toksinių teršalų
neskleidžiantys energijos ištekliai – vėjas ir saulė, priklauso ne tik nuo oro sąlygų, bet ir nuo sezono ar paros laiko.
Kadangi šių šaltinių generuojamas elektros kiekis nuolat
kinta, elektros tinklų operatoriai turi naudoti strategijas
ir technologijas padedančias tą netolygumą išlyginti bei

kaupti perteklinę energiją, o esant poreikiui nedelsiant pateikti ją elektros vartotojui. Šiuos energijos šaltinius būtų
galima pilnai išnaudoti, jei būtų atrastas būdas ekonomiškai
sukaupti pagamintą elektrą. Jei elektros gamyboje vyraus
alternatyvūs šaltiniai, elektros gamintojams reikės surasti
metodus ne tik kaip aprūpinti klientus elektra, bet ir kaip
palaikyti pastovų tiekimo lygį sistemos tinkluose.
JAV Stanfordo universiteto (Stanford University) tyrinėtojai išvystė metodiką1, kurios dėka galima apskaičiuoti elektros energijos kaupimo technologijų palyginamąsias kainas
(naudingumą), įtraukiant kapitalines investicijas, medžiagų
ir gamybos kainas bei naudingumo laikotarpį2. Metodikos

vystyme buvo naudojamasi Argonos Nacionalinės laboratorijos (Argonne National Laboratory) sukauptais duomenimis.
Buvo vertinamas hidroakumuliacinis kaupimas, suspaustas oras bei įvairūs elektrocheminiai metodai tokie, kaip
pvz., švino-sieros rūgšties, ličio-jonu, natrio-sieros, vanadžio-redokso ir cinko-bromido nuolatinės srovės baterijos.
Stanfordo Universiteto mokslininkai apskaičiavo kiek energijos reikia tokių priemonių įrengimui pagal kaupiklinių
prietaisų arba statinių sukaupiamą energijos vienetą. Buvo
nustatyta, kad cheminės bazės kaupikliai (baterijos) sunaudoja žymiai daugiau energijos, nei pvz., suspausto oro arba
hidroakumuliacinės elektrinės. Pasak profesoriaus Čarlzo
Barnharto (Charles Barnhart), tai šiek tiek intuityvus vertinimas, nes baterijoms pagamintoms iš metalo, o kartais
ir retų metalų, panaudojama gerokai daugiau energijos, lyginant su akumuliacine hidroelektrine, kuri yra vandens,
žemės, gelžbetonio ir plieno statinys.
Kitame įvertinimo etape buvo siekiama nustatyti, kiek iš viso
energijos reikia norint palaikyti prietaisų funkcionavimą
bent 30 metų. Mokslininkai sukūrė matematinę trupmeną - energijos sukaupimas pagal investicijas (angl. Energy
Stored on Investment, ESOI), tai yra energijos kiekis, kurį
prietaisas arba įranga gali sukaupti per savo funkcionavimo amžių, padalintas iš energijos kiekio, reikalingo kaupiklio statybai ir jos integralumui palaikyti. Matematinė trupmena ESOI apima pagrindinius energijos kaupimo matus
vietoje izoliuotų energijos kaupimo savybių kaip našumas
ar energijos tankis (1 pav.). Pagal siūlomą matematinę trupmeną, kuo gamybinio vieneto ESOI indeksas aukštesnis,
tuo jis yra palyginamai naudingesnis.
Suspausto oro ir hidroakumuliacinės energijos kaupyklos
turi atitinkamai 240 ir 210 ESOI indeksus. Tai reiškia, kad
ši sistema gali sukaupti 240/210 kartų daugiau energijos,
nei buvo reikalinga jos statybai. Iš visų elektrocheminių
baterijų aukščiausią ESOI indeksą turi ličio-jono baterijos,
kurių indeksas yra 10. Palyginimui, sieros rūgšties baterijos
turi žemiausią ESOI indeksą – lygų 2.

Šaltinis: Stanford Universitetas
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CAES – Suspausto oro kaupykla;
PHS - Hidroakumuliacinė energijos kaupykla

1 pav. Įvairių elektros kaupiklių palyginimas pagal ESOI indeksą.

Stanfordo tyrinėtojai priėjo išvadą, kad geriausias būdas

padidinti elektrocheminių baterijų ESOI indeksą yra žymiai
padidinant jų funkcinį pakrovimo-iškrovimo ciklų skaičių.
Pavyzdžiui, akumuliacinė hidrosistema gali atlikti daugiau
nei 25 tūkst. ciklų, kas atitiktų virš 30 metų darbą, tuo tarpu ličio-jono baterijų gamybinė trukmė yra apie 6 tūkst.
ciklų. Labiausiai paplitusios sieros rūgšties baterijos išlaiko
tik apie 700 ciklų. Taigi, priešingai dabartiniams siekiams
padidinti baterijos krūvio kiekį ir/arba galią, dauguma baterijų tobulintojų turėtų kreipti dėmesį į baterijų pakrovimo-iškrovimo ciklų skaičiaus ilgaamžiškumą. Nors krūvio
kiekio ir galios savybės yra labai svarbios elektriniams automobiliams ir kilnojamoms komunikacijos priemonėms bei
darbo įrankiams, paminėtos savybės yra antrinės reikšmės
elektros kaupimui. Pagal ESOI indeksą, baterijų taikymas
elektros tinklų poreikiams turėtų orientuotis į mažiausiai
dešimteriopai padidintą pakrovimo-iškrovimo ciklų skaičių.
Stanfordo mokslininkai toliau nagrinėjo medžiagas, reikalingas energijos kaupimo įrenginių statybai. Jie nustatė,

ENGLISH SUMMARY

Efficiency of Electric
Energy Storages
Dr. Stasys Backaitis
P.E, CSMP, SAE Fellow (JAV)
Storage of electric energy to fill shortfalls, intermittencies, or emergencies is an essential part of a reliable energy supply. Wind and sun
generated energies are subject to large fluctuations and discontinuities
in generation of electrical power. Accordingly, large capacity power
supplies must be instantly available to assure uninterrupted continuity of energy flow to the consumers. To measure the most cost ef-

fective method of storing energy, Stanford University and Stanford’s
Global Climate and Energy Project (GCEP) has quantified the energetic costs of 7 different grid-scale energy storage technologies over
time. The study included energy and material resource requirements
for currently available energy storage technologies: lithium ion (Liion), sodium sulfur (NaS) and lead-acid (PbA) batteries; vanadium
redox (VRB) and zinc-bromine (ZnBr) flow batteries; and geologic
pumped hydroelectric storage (PHS) and compressed air energy
storage (CAES). Using a new metric—“Energy Stored on Invested,
ESOI”—they concluded that batteries were the worst performers, while
compressed air energy storage (CAES) performed the best, followed
by pumped hydro storage (PHS). Inasmuch as PHS and CAES are
less energy intensive by 100 fold, using ESOI can be shown that an
increase in electrochemical storage cycle life by tenfold would greatly
relax energetic constraints for grid-storage and improve their cost
competitiveness against PHS and CAES storage systems. However
tight resource limits on Li-ion VRB and PHS would favor the development of NaS and CAES based storage methods.
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Šaltinis: General Compression
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A – Vėjo elektrinių parkas
B – Suslėgto oro pumpavimo į kaupyklą siurblinė
C – Gamtinė ar po naudingų iškasenų
išgavimo atsiradusi ertmė
D – Elektros energijos perdavimo tinklas
E – Kompresoriaus/plėstuvo (ekspanderio) sistema

Šaltinis: Alternative Energy News

2a pav. Suspausto oro kaupyklos schema.

Suslėgtas oras

Oras

4
Dujos

1

3
Dujos
Suslėgtas oras
2

1- Kompresorinė
2- Suspausto oro
kaupykla
3- Dujų turbina
4- Plėstuvų
(ekspanderių)
blokas

2b pav. Elektros energijos gamybos schema panaudojant suslėgtą orą.

kad pačios medžiagos nebuvo tokios brangios kaip energija
reikalinga jų iškasimui, apdirbimui bei paruošimui, išskyrus kobaltą ličio - jono baterijoms ir vanadį būtiną vanadžio-redokso baterijoms. Šie metalai yra reti, palyginamai
brangūs, bei jų ištekliai labai riboti. Šie du faktoriai kelia
dideles abejones apie šių dvejų metalų tinkamumą ateities
baterijų vystymui.
Buvo nagrinėjamas ir energijos kaupimas suspaudžiant orą į
natūralias ar dirbtines talpas. Šiuo procesu perteklinė saule
ir vėju sugeneruota elektra spaudžia orą į dideles požeminių olų ertmes arba tuštumas, o po to, esant poreikiui, šis
suslėgtas oras panaudojamas tiesiogiai arba kaip priedėlis
turbinose generuoti elektrą (2a ir 2b pav.). Suspausto oro
kaupimo metodas natūraliose požeminėse ertmėse turi
aukščiausią ESOI indeksą, lygų 240. Taip yra dėl nedidelių
investicinių lėšų. Tačiau, panašiai kaip ir su akumuliacinėmis hidroelektrinėmis, jų skaičius tinkamas suspausto oro
laikymui iš geologinių ir geografinių perspektyvų yra labai
ribotas. Šiuo metu labai intensyviai ieškoma naujų metodų
sukurti didelio tūrio ar aukšto slėgio oro ir vandens rezervuarus, nesinaudojant požeminėmis olomis ir kalnuotuose
kraštuose esančiomis geografinėmis sąlygomis3.

Pagal ESOI metodologiją Stanfordo mokslininkai parodo,
kad elektrocheminių baterijų pakrovimo iškrovimo ciklų
skaičiaus dešimteriopas padidinimas labai pagerintų elektros energijos tinklų darbo režimus, taip pat pagerintų jų
konkurencingumą. Mokslininkų studijoje nustatyta, kad
energijos kaupimas gali suteikti energijos tinklams pakankamą lankstumą, tačiau energijos kaupimo sistemų
diegimas plačiu mastu vis tik gali užtrukti dešimtmečius.
Atsinaujinančios energijos šaltinių generavimui ir jų pagamintos energijos kaupimo infrastruktūrai sukurti neužtenka tik kaupiklių kainų sumažinimo. Ateityje planuojant
maksimaliai išnaudoti alternatyviąją energiją, sėkmė bus
pasiekta tik tada, kai bus žymiai pagerintas elektros energijos kaupiklių įkrovimo - iškrovimo ciklų skaičius. Kadangi
šioje srityje dar nenumatomi itin greiti didelio efektyvumo
proveržiai, reikės pereinamajame laikotarpyje papildomai
pasitelkti kitas technologijas, pvz., išmaniąją vadybą iš
energijos vartojimo pusės, bazinės apkrovos lankstumą ir
efektyviai įsijungiančius kitokio pobūdžio rezervus (pvz.,
importuotą elektrą, rezervinius generatorius ir t.t.).
Nagrinėjamos studijos autoriai pereinamuoju laikotarpiu
siūlo išnaudoti visas galimas priemones, kai reikia kompensuoti atsirandančius poreikio pikus – tam siūloma pritaikyti ir nedideles užtvankas, hidroakumuliacines elektrines
ar net cheminius elektros energijos kaupiklius. Pasigaminti
elektros energiją saulės ir vėjo pagalba tampa vis pigiau, o
po poros dešimtmečių, pagal EU prognozes, šiuo būdu jau
bus generuojama daugiau nei 50 proc. visų elektros energijos poreikių. Pasiekus 80 proc. lygį, tam tikrais laikotarpiais saule ir vėju pagamintos elektros bus žymiai daugiau
nei reiktų padengti pikinį elektros energijos vartojimą. Tam
puikiai pasitarnaus didelės talpos kaupikliai.
Vienas iš neįvertintų energijos šaltinių yra vandenilis H2
formate4. Jis gali būti nebrangiai pagaminimas iš perteklinės saulės ir vėjo energijos bei persiunčiamas vamzdžiais
į požeminius talpintuvus, kuriuose palaikomas 5-10 MPa
slėgis. Esant poreikiui, H2 gali būti panaudojamas maišant
dujas gautas iš biomasės ir vandenilio5. Taip išgaunama
dvigubai ir net trigubai didesnė šiluminė vertė elektros generavimui, palyginus su paprastu biomasės arba biodujų
deginimu. Kitas vandenilio panaudojimas elektros gamybai yra įdiegiamas Italijoje, specialiai tam tikslui pritaikytose turbinose6 (4 pav.).
Nors patys našiausi elektros energijos kaupimo metodai
yra hidroakumuliacinėse elektrinėse ar suslegiant orą, dėl
geografinių bei geologinių ribotumų šie metodai ateityje
neturi didelių perspektyvų. Todėl šiuo metu perteklinės
elektros kaupimo galimybės dažniausiai nagrinėjamos tiriant ir tobulinant elektrocheminius procesus arba ieškoma
naujų technologijų7. Deja, viena iš daug žadančių didelės
inercijos smagračių technologija neseniai iš dalies sužlugo,
kai dideliu greičiu besisukantys smagračiai aukštų inercinių
jėgų poveikyje subyrėjo. Kito pobūdžio elektros kaupiklių
vystymas eina keliolikos naujų technologijų krytimis, tai hibridiniai ultra kondensatoriai, oro-metalo baterijos, nanotechnologijų8 pritaikymas elektros energijos kaupime ir t.t.

1 - Ištaka
2 - Pagrindinis jungiamasis tunelis
3 - Transformatorių salė
4 - Stabilizavimo kamera
5 - Energijos generavimo blokas
6 - Lankytojų centras
7 - Liftas
8 - Įsiurbimas
9 - Vandens rezervuaras
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Šaltinis: Dominion Resources
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3 pav. 3003 MW hidroakumuliacinė jegainė, Bath, Virginia, JAV
(pirma stadija – 140 m aukštis).

4 pav. Vandeniliu varoma 16MW elektrinė, Fusina, Italija. Kuras gaunamas 4 km
vamzdynu iš petrochemikalų gamyklos.

Reikia pažymėti, kad nė viena iš čia išvardintų technologijų
dar nepasiekė savo brandos amžiaus ir nesitikima, jog tai
bus pasiekta artimiausioje ateityje.

Šaltiniai:

Energijos kaupimo technologijų vystymas yra labai reikalingas norint užtikrinti didėjantį energijos poreikį, sudarant palankias sąlygas atsinaujinančių šaltinių panaudojimo plėtrai ir jų gaminamos elektros energijos nepastovumų kompensavimui. Efektyvių ir plataus masto elektros
kaupimo technologijų išvystymas ir įdiegimas padės ne tik
sumažinti priklausomybę nuo energetinių žaliavų importo, bet ir leis konkurencingomis kainomis pateikti vartotojams pakankamus elektros energijos kiekius pagamintus
su žymiai mažesne oro tarša.

1.http://machinedesign.com/batteriespower-supplies/
measuring-costs-electrical-storage;
2.http://woods.stanford.edu/news-events/news/
new-way-measure-carbon-footprint-grid-scale-batteries;
3.http://www.youtube.com/watch?v=ktup6CAvfGo (alternative storage bags);
4.http://energy.ruc.dk/HstoreMerida07.pdf (hydrogen storage);
5.http://insidecostarica.com/2013/06/06/ad-astra-and-cummins-successfullyuse-hydrogenbiogas-mix-to-power-electric-generator/;
6.http://www.alternative-energy-news.info/
first-hydrogen-power-plant-in-italy/;
7.http://energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/
AdvancedMaterials_12-30-10_FINAL_lowres.pdf;
8.http://nanophotonics.spiedigitallibrary.org/article.aspx?articleid=1225486;
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Giedriaus Bičkausko nuotr.

Skalūnų nafta – nauja grėsmė
ar galima nauda Lietuvai?
Ar yra naftos skalūnų Lietuvoje?
Kokios perspektyvos pasaulyje ir mūsų šalyje?
Habil. m. dr. Saulius Šliaupa,
Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo
darbuotojas, VU Geologijos ir mineralogijos
katedros profesorius
Vis dar netyla karštos diskusijos, kurias sukėlė planai pradėti skalūnų dujų paieškas Lietuvoje. O iš už Atlanto mus
jau pasiekia žinios apie kitą kylančią naują bangą – vieniems naujos grėsmės šauklį, kitiems – viltį stiprinti šalies
energetinę nepriklausomybę ir gerinti ekonominę padėtį.
Šios bangos (kitų dar vadinama burbulu) pavadinimas –
skalūnų nafta. Deja, o gal laimei, gyvename nenumaldomai

greitai besikeičiančiame pasaulyje, kur nauji iššūkiai seka
vienas kitą kaip kaleidoskope. Tad ir vėl, kaip dujų skalūnų
atveju, iškyla kausimas, ar būsime pasyvūs naujo energijos
šaltinio įsisavinimo proceso stebėtojai ar aktyviai prie jo
prisidėsime. Sprendimas priklauso ne tik nuo dažniausiai
visuomenėje pabrėžiamų ekologinių problemų, bet ir nuo
kitų, gerokai svarbesnių rodiklių – geologinių, ekonominių, infrastruktūros ir pan.

Netradiciniai naftos ir dujų ištekliai
Skalūninė nafta ir dujos nėra vieninteliai eksploatuojami
netradiciniai naftos ir dujų šaltiniai. Jų dalis energijos gamyboje kol kas nėra labai didelė, tačiau ateityje neabejotinai
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augs. JAV Nju Kastlo (New Castlo) universiteto mokslininkų
S.Mohr‘o ir G.Evans‘o nuomone netradicinės naftos gavybos
pikas pasaulyje pasieks 49 mln.barelių per dieną 2076 metais ir 88 mln.barelių 2084 metais (2010 metų prognozė).
Žemiau pateikiama trumpa netradicinių telkinių apžvalga,
kuri leidžia geriau suprasti skalūnų vietą bendrame iškastinių netradicinių energijos šaltinių balanse.
Ekstra sunki nafta. Venesueloje Orinoko juostoje per dieną išgaunama apie 600 tūkst. barelių labai sunkios naftos.
Eksploatuojama horizontaliais gręžiniais sluoksnį pakaitinus karštais garais, taip sumažinant naftos klampumą,
kad ji iš uolienos galėtų sutekėti į gręžinį. Sunkios naftos
telkinys prieš kelis dešimtmečius surastas ir Lietuvoje silūro rife, netoli Kudirkos Naumiesčio. Kol kas jis neeksploatuojamas. Tokio tipo telkinių naftos gavybos savikaina yra
8-20 $/GJ. Palyginimui – tradicinės naftos gavybos savikaina yra 1,5-6,5 $/GJ. Pasauliniai naftos ištekliai milžiniški –
2484 mlrd. barelių, tačiau „tik“ 60 mlrd. iš jų priskiriami
prie išgaunamų išteklių. (IEA ETSAP, 2010). Pagrindiniai
telkiniai surasti Venesueloje (apie 90 proc.).
Bitumingi smėliai. Kanada yra vienintelė šalis, eksploatuojanti bitumingus smėlius. Eksploatacijos apimtys siekia 1,3 mln. barelių per dieną. Smėliai yra kasami milžiniškuose karjeruose – iki 75 m gylio. Išgaunamos naftos
ištekliai – 3272 mlrd. barelių. Kanados smėliuose yra apie
10 proc. bitumo. Apie 90 proc. jo atskiriama nuo smėlio
naudojant karštą vandenį ir chemikalus. Iš išgauto bitumo
dažniausiai gaminama sintetinė nafta.
Degieji skalūnai. Degieji skalūnai yra gerai žinomi Baltijos
regione. Estijos šiaurėje slūgso didžiuliai molio ir klinčių
sluoksniai, turintys iki 60 proc. organinės medžiagos. Jie
sudaro šalies energetikos pagrindą. Degieji skalūnai taip pat
kasami JAV, Kinijoje. Kaitinant degiuosius skalūnus 5000C
temperatūroje bedeguoninėje aplinkoje išgaunama aukštos kokybės nafta. Kitas panaudojimo būdas – tiesioginis

skalūnų deginimas jėgainėse (kaip tai daroma Estijoje).
Šios uolienos niekada nebuvo nugramzdintos į didelį gylį,
priešingu atveju jos būtų generavusios naftą arba dujas.
Pasaulinė metinė naftos gavyba iš degiųjų skalūnų siekia
apie 5 mln. barelių, o naftos ištekliai vertinami 2826 mlrd.
barelių (246 mlrd. barelių išgaunamų išteklių).
Dujos mažai laidžiose uolienose. Pagrindiniai telkiniai
yra surasti JAV. Metinė dujų gavybos apimtis siekia apie
160 mlrd. m3. Eksploatacijos savikaina – 2,5-6,5 $/GJ.
Palyginimui – įprastinių dujų telkinių eksploatacijos savikaina yra 0,5-5,7 $/GJ. Dujų gavybos procesas yra analogiškas dujų skalūnų eksploatacijai.
Anglies klodų metanas. Kai kuriose šalyse šios dujos sudaro nemažą dujų gavybos dalį. JAV iš anglies klodų išgaunama apie 50 mlrd. m3 per metus. Eksploatacijos savikaina – 4-8 $/GJ. Didžiausi ištekliai yra Rusijoje. Anglies
kloduose yra metano „įkalinto“ porose. Norint jį išgauti,
anglies klodai džaniausiai yra hidrauliškai skaldomi, gręžiniais įpumpuojamas vanduo, kuris vėliau yra išsiurbiamas
su jame jau ištirpusiomis dujomis.
Gamtinių dujų hidratai. Kol kas dujų hidratai nėra eksploatuojami, nors jie plačiai paplitę gilių jūrų ir okeanų
dugno nuosėdose. Dujų hidratai yra kietos dujų molekulės, kurias gaubia vandens plėvelė ir kurios formuojasi
dideliame slėgyje bei žemoje temperatūroje. Iš išvaizdos
hidratai primena ledo gabaliukus išsibarsčiusius dugno
nuosėdose. Siūlomi trys gamtinių dujų hidratų gavybos
būdai: slėgio mažinimas, kaitinimas, inhibitorių injekcija. Suradus optimalius techninius sprendimus atsivertų
didžiulės dujų gavybos galimybės. Eksploatacijos savikaina vertinama 4,5-8,5 $/GJ, tačiau kol kas trūksta gavybos praktinio patyrimo. Čia būtina pastebėti, kad dideles pastangas šioje srityje deda Japonijos kompanijos,
kurios jau dabar atlieka realaus mastelio eksperimentus
išgaunant metaną.

ENGLISH SUMMARY

Shale Oil ― A New Threat Or A
Possible Benefit To Lithuania?
Prof. Saulius Šliaupa
The heated discussions provoked by the plans to start the exploration of shale gas in Lithuania are still going on. And we have already
received news about the other new rising wave from the other side
of the Atlantic – for some it is the herald of the new threat, for others – the hope to strengthen country’s energetic independence and
improvement of the economic situation. The name of this wave (by
some also called the “soap bubble”) is the shale oil. Unfortunately,
or maybe fortunately, we live in a rapidly changing world where the
new challenges emerge one after another just like in a kaleidoscope.
Yet again, same as in case of the shale gas, the question is whether
we are going to be the passive observers of the process of assimilation of the new source of energy or will we actively contribute to
this process. The decision depends not only on the environmental

problems that are usually stressed by the society, but also on other
more significant indices – geological, economical, infrastructural, etc.
The history of shale oil extraction has hardly begun. The shale has
so far been used in the USA only and first of all due to the extremely
favourable conditions – favourable geographical, social, legislative,
infrastructural and other conditions that are not characteristic to the
majority of other countries in the world, including Europe. So far,
even the USA has no solid opinion to which direction the extraction
of shale oil will develop – whether it is a temporary “soap-bubble”,
which will soon burst after exhausting the areas of the best quality,
or will it grow further. The volumes of growth are also very limited
even in the best case scenario of development. On the other hand,
the technology of shale gas extraction is closely linked to the shale
oil, thus, if the forecasts of the gas extraction are confirmed, these
countries will inevitably look for the shale oil. This, however, will depend on the economic situation. In Lithuania, the prospects of shale
oil should also be associated with the exploration of shale gas as they
are characterised by many similarities. The geological conditions of
the country can already be qualified as favourable.
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1 pav. Schema, iliustruojanti tradicinių naftos telkinių, skalūnų
naftos bei dujų susidarymą ir jų eksploataciją

Netradicinių dujų ir naftos telkinių eksploatacija reikalauja
nemažų energijos sąnaudų, pirmiausiai – šilumos gamybai. Pavyzdžiui, ekstra sunkios naftos išgavimui sunaudojama 20-25 proc. išgaunamos energijos, bituminguose
smėliuose – 30 proc., degiuose skalūnuose – apie 30 proc.
Palyginimui – įprastinių telkinių eksploatacijos energijos
sąnaudos vidutiniškai siekia 6 proc.

Naftos skalūnai
Aukščiau pateikta trumpa netradicinių dujų ir naftos šaltinių apžvalga paneigia pesimistines prognozes apie greitai
senkančius energijos išteklius pasaulyje ir su tuo susijusią
galimą energetinę krizę. Skalūninės dujos neabejotinai tampa vienu iš svarbių energijos šaltinių, jų vaidmuo ateityje
augs, ypač kitoms šalims perėmus gavybos technologijas iš
JAV. Tačiau skalūnų, kaip dujų šaltinio panaudojimas, tuo
neapsiriboja. Moliuose gali būti ne tik dujų, bet ir naftos,
tad JAV geologų dėmesys neišvengiamai nukrypo ir į šią
žaliavą. Pagrindinis didėjančio susidomėjimo akstinas yra
sparčiai tobulinamos skalūnų technologijos. Norint išgauti
tiek dujas, tiek naftą naudojamas tas pats principinis technologinis sprendimas – horizontalių gręžinių gręžimas ir
skalūnų hidraulinis skaldymas.
Kaip ir skalūnų dujos, nafta formuojasi molingoms nuoguloms, kuriose yra gausu organinės medžiagos, grimztant į
didelį gylį. Tam tikroje temperatūroje (60-80oC) iš įkaitusios organinės medžiagos pradeda formuotis nafta (dujoms
susidaryti reikia aukštesnės temperatūros >120oC), kuri
užpildo molio poras. Daugėjant naftos kiekiui yra išspaudžiama į gretimus vandeningus sluoksnius, kuriais nafta
migruoja sluoksnio seklėjimo kryptimi. Sutikusi kliūtį (dažniausiai tai yra sluoksnio išlinkimas), lengvesnė už vandenį
nafta kaupiasi sluoksnio viršutinėje dalyje – taip susidaro
telkinys (1 pav.). Visgi didžiuliai naftos kiekiai lieka įkalinti
skalūnų porose. Skirtingai nuo įprastinio telkinio, skalūnuose nafta yra paplitusi visame sluoksnyje, kuris patyrė
pakankamai aukštas temperatūras.

Skalūnų naftos paieškos kriterijus – pakankamai didelis organinės medžiagos kiekis molingoje uolienoje. Jei organinės
medžiagos koncentracija neviršija 2 proc., toks sluoksnis
traktuojamas kaip neperspektyvus. Be to, sluoksnis turi
būti pakankamai storas (mažiausiai 5 m). Labai svarbus
parametras vertinant sluoksnio eksploatacijos perspektyvas yra ekonominis efektyvumas. Skalūnų naftos, kaip ir
dujų išgavimas yra gerokai brangesnis, lyginant su tradiciniais telkiniais, tad reikalingos ypatingai palankios geologinės sąlygos, kurios leistų konkuruoti su pigesne įprastine technologija. Todėl eksploatuojamas ne visas sluoksnio
paplitimo plotas, kuriame yra naftos (ar dujų), bet ieškoma
geriausių vietų. Tokie plotai turi pasižymėti daugeliu šių
savybių – optimaliu sluoksnio gyliu, dideliu storiu, aukšta
temperatūra, geromis eksploatacinėmis uolienų savybėmis,
išvystyta infrastruktūra, palankios ekologinės sąlygos ir t.t.
Tad, skalūnų naftos (ir dujų) paieška vis dar yra pakankamai sudėtingas uždavinys.
Pagrindinis skalūnų naftos gavybos uždavinys – išlaisvinti porose įkalintą naftą. Molis yra mažai laidus skysčiams,
todėl būtina suformuoti dirbtinius takus, kuriais nafta galėtų tekėti į gręžinį. Kaip ir skalūnų dujų eksploatacijoje
gręžiami horizontalūs gręžiniai ir vykdomas uolienų hidraulinis skaldymas. Pirmiausia, išgręžus gręžinį iki naftingo skalūno, toliau gręžiama horizontali sekcija, kuri gali
siekti iki kelių kilometrų ilgio. Kadangi molis nėra laidus,
nafta netekės į gręžinį, todėl į gręžinį dideliu slėgiu yra
pumpuojamas vanduo, kad skalūnas suskeldėtų. Kuo slėgis didesnis, tuo daugiau plyšių susidaro, tuo jie ilgesni,
apimdami didesnį sluoksnio plotą apie gręžinį. Kad plyšiai neužsivertų, į techninį vandenį primaišoma šiek tiek
smėlio, kuris užpildo plyšius ir jie ilgą laiką išlieka laidūs
fluido tekėjimui. Be to, siekiant kuo efektyvesnio skalūno
skeldėjimo į vandenį primaišoma (iki 5 proc.) cheminių
elementų (pvz., guaro pupelių guma), kurie daro vandenį
mažiau klampų, gerina kitas eksploatacines savybes. Galų
gale gręžinys yra paruoštas naftos išgavimui. Išjungiami
injekciniai siurbliai. Naujai suformuoti plyšiai prisipildo
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naftos. Tolimesnė gavyba primena tradicinę eksploataciją – su techniniu vandeniu į paviršių kyla nafta, dažniausiai tam prireikia įprastinių naftos išgavimo siurblių, ypač
kai dėl ilgesnės eksploatacijos sluoksnyje krenta spaudimas
(tokius siurblius galime matyti vykstant į Klaipėdą, netoli
Palangos). Skirtingai nuo įprastinio telkinio gręžinių, kurių produktyvumas išlieka aukštas ilgą laikotarpį, skalūnų
naftos gręžiniuose naftos išgavimo apimtys greitai krenta.
Būtina pabrėžti, kad gręžinyje išgaunamos naftos procentinė dalis yra gerokai mažesnė, nei dujų. Paprastai gręžinyje
išgaunama 20-30 proc. skalūno porose esančių dujų, tuo
tarpu naftos – tik 3-7 proc. (išimtinais atvejais – 10 proc).
Tad iš skalūnų išsiurbiama tik labai nedidelė sluoksnyje
esančios naftos dalis (Bakken skalūnų porų prisotinimas
nafta yra apie 70 proc.), didžioji dalis lieka Žemės gelmėse.

Technologijos nestovi vietoje. Ankstyvojoje skalūnų naftos išgavimo stadijoje vieno gręžinio gręžimas trukdavo
40-60 dienų. 2010 m. – vidutiniškai tik 8 dienas (gręžinio
gylis – apie 2 km). 2013 m. daugiau kaip 5 km gylio gręžiniui išgręžti teprireikė 9 dienų! Greitai tobulėja hidraulinis
skaldymas, ypač mažinant skaldymo trukmę. Labai svarbu,
kad technologiškai sekasi didinti gręžinių produktyvumą.
Nuo 2007m. iki 2011 m. vidutinis gręžinio naftos gavybos
produktyvumas padvigubėjo. Per 2010-2012 m. gręžimo
kaštai sumažėjo trečdaliu – dabar gręžinio kaina siekia
4,5-8,5 mln. dolerių. Kol kas nei viena šalis negali priartėti
prie JAV gręžimo industrijos lygio - net 60 proc. pasaulio
gilaus gręžimo agregatų yra JAV, 95 proc. iš jų gali gręžti
horizontalias sekcijas, 2012 m. JAV išgręžta 45 tūkst. naftos ir dujų gręžinių, kai pasaulyje – tik 4 tūkst.

Skalūnų naftos gavybos istorija

Matydamos tokį milžinišką šuolį naftos gavyboje susidomėjimą netradicine nafta rodo ir kitos šalys. JAV kaimynė
Meksika suskato inventorizuoti savo šalies skalūnų naftos
ir dujų išteklius. Kai kurie skalūnų sluoksniai eksploatuojami JAV (pvz., garsusis Eagle Ford sluoksnis) tęsiasi ir į gretimą valstybę. Specialiai išgręžti gręžiniai atskleidė rimtas
problemas – gręžinių produktyvumas yra tik patenkinamo
lygio (greitai krenta naftos išgavimas) esant dideliems gręžimo kaštams. Visgi, pramoninę eksploataciją Meksikoje
tikimasi pradėti 2015 m.

Skalūnų naftos gavyba JAV prasidėjo kartu su skalūnų dujų
eksploatacija taikant horizontalų gręžimą ir uolienų hidraulinį skaldymą. 2004 m. gavybos apimtys buvo mažos
(110 tūkst. barelių per dieną), eksploatacija buvo eksperimentinio pobūdžio. Menkas bendro susidomėjimo netradicine nafta ir žemas gavybos lygis išsilaikė iki 2006 m.
(150 tūkst. barelių per dieną), kai įvyko persilaužimas, kurį
paskatino teigiami bandomojo etapo rezultatai Šiaurės
Dakotoje, JAV. Prasidėjo intensyvi skalūnų naftos gavyba,
kuri netrukus persimetė ir į kitus JAV regionus.
Nuo 2007 iki 2011 m. skalūnų naftos gavybos apimtys padidėjo 5 kartus. Tai nustebino net ekspertus. Tokį šuolį
lėmė akivaizdi ekonominė nauda. Naftos išgavimo kaina,
priklausomai nuo geologinių ir kitų sąlygų siekia 50-80$
už barelį. Tikimasi, kad netolimoje ateityje barelio savikaina kris iki 30-40$.
Pagrindiniai naftos skalūnų sluoksniai yra paplitę pietvakarinėje ir šiaurinėje JAV dalyje. Vadinama didžioji trijulė - Bakken, Eagle Ford ir Permo baseino skalūnai tiekia
pagrindinę skalūnų naftos produkciją. Didžiausią dalį sudaro Šiaurės Dakotoje eksploatuojama nafta (apie 80 proc.
skalūnų naftos). Išgaunami skalūnų naftos ištekliai JAV
vertinami 48 mlrd. barelių.

Skalūnų naftos gavybos plėtros tendencijos
Skalūnų nafta kol kas eksploatuojama tik JAV. Tarptautinės
energetikos asociacijos (IAE) skaičiavimu naftos gavybos
apimtys JAV iki 2020 m. aplenks išgaunamos naftos kiekius Rusijoje ir Saudo Arabijoje. 2012 m. naftos gavybos
augimas JAV (790 tūkst. barelių per dieną augimas) sudarė
97 proc. pasaulinio naftos gavybos augimo! Tais metais išgręžta daugiau kaip 4 tūkst. naujų gręžinių. Palyginimui –
2008 m. buvo išgręžta tik 400 naujų gręžinių. Tikimasi,
kad skalūnų naftos išgavimas ateityje kompensuos gavybos
apimčių kritimą OPEC šalyse. Visgi nesitikima, kad skalūnų naftos gavybos apimtys 2020 m. viršys 2 mln. barelių
per dieną. Priežastis – gana greitas skalūnų naftos gręžinių produktyvumo kritimas reikalaujantis naujų gręžinių
įrengimo, kompensuojančio šį mažėjimą.

Investicines programas pradėjo ir Kinijos valstybinės naftos įmonės. Dabartinę būklę galima apibūdinti kaip ankstyvąją paieškų stadiją – kartu su JAV kompanijomis išgręžta
virš 100 paieškinių gręžinių (vertikalių ir horizontalių). Kol
kas pagrindinės viltys siejamos su dujų skalūnais. Situaciją
komplikuoja rimti geologiniai barjerai, kuriuos reikia įveikti – nedidelė dujų (ir naftos) išeiga gręžiniuose, dideli gręžimo kaštai. Visgi apetitą skatina tai, kad Kinija yra trečia
šalis turinti didžiausius pasaulyje skalūnų naftos išteklius.
Japonija paskelbė pradėsianti skalūnų naftos gavybą šiaurinėje šalies dalyje 2014 m. Pirmoji eksperimentinė nafta Akita plote išgauta 2012 m. Šiais metais Japonija skyrė
10 mln. dolerių tiriamiesiems darbams. Be to, šalies kompanijos įsigijo licencinius plotus skalūnų eksploatacijai
Kanadoje, Indonezijoje ir Irake.
Australija taip pat turi nemažus tradicinės naftos ir dujų
išteklius. Dabar keliamas ir alternatyvių šaltinių eksploatacijos klausimas. Kol kas pagrindinis dėmesys skiriamas
dujų skalūnams. Kuperio baseine buvo atliktas pilnas dujų
skalūnų testavimo ciklas, rezultatai šiuo metu analizuojami.
Alžyre vykdomi skalūnų dujų ir naftos vertinamieji darbai.
Licencijavimą numatoma pradėti šiais metais. Rusija pradėjo horizontalių gręžinių hidraulinį skaldymą išgaunant
netradicinę naftą. Taip vyriausybė siekia išlaikyti 10 mln.
barelių per dieną naftos gavybos apimtis šalyje.
Nežiūrint vyraujančio optimizmo, nemažai ekspertų, tame
tarpe ir JAV, dėl skalūnų naftos gavybos raidos yra nusiteikę ir pakankamai kritiškai. Pagrindinis argumentas –
dabar nuimama grietinėlė, tai yra eksploatuojami plotai turintys geriausias geologines sąlygas. Juose gręžinių
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patyrimas tokios baimės yra gerokai perdėtos ir nepateisinamai eskaluojamos.

2 pav. Naftos (juodi taškai) ir dujų (raudoni taškai) telkiniai Baltijos regione

produktyvumas greitai krenta, reikalingi vis nauji ir nauji
gręžiniai, tad netrukus šie plotai bus išsekinti, o kituose
plotuose laukia prastesnės sąlygos, kurios neišvengiamai
pareikalaus didesnių gavybos kaštų. Žvelgiant į šias viena
kitai oponuojančias stovyklas reikia pripažinti, kad situacija
yra gerokai sudėtingesnė. Pirmiausia pabrėžtini milžiniški
skalūnų naftos ištekliai, gerokai viršijantys tradicinius. Tad
naftos skalūnų „burbulas“ ne taip greitai ir lengvai sprogs.
Ar gali kitos šalys, tame tarpe ir Lietuva, pasekti JAV pavyzdžiu? Yra nemažai aplinkybių ir rodiklių, kuriais kitos
šalys gerokai nusileidžia JAV. Pirmiausiai – privačios nuosavybės teisės į Žemės gelmių turtus nebuvimas daugelyje
šalių – žemės gelmės priklauso išimtinai valstybei. Kitose
vastybėse nėra tokios gausos nepriklausomų gręžimo kompanijų, kurios taip pat pasižymi ir itin mobiliu darbo stiliumi - sugebėjimas greit persikelti į naują vietą, reaguojant į
menkiausias galimybes. Kita labai svarbi kitų šalių problema – ribotas gręžimo agregatų parkas – JAV turi apie 2000
gilaus gręžimo agregatų. Palyginimui – visoje Europoje (be
Rusijos) 2012 m. buvo tik 119 gilaus gręžimo agregatų ir
tik trečdalis jų gali gręžti horizontalias sekcijas. Tad vargu ar artimoje ateityje matysime bent kiek žymesnę konkurenciją JAV skalūnų naftos pramonei. Išimtis – Rusija.
Pažymėtini Baženovo skalūnai Vakarų Sibire, kurie užima
milžinišką plotą. Tai paskatino bendros įmonės (Rosneft,
ExxonMobil, Statoil) steigimą. Kitas realus kandidatas į
naftos skalūnų „klubą“ yra Kinija, kuri žinoma savo sugebėjimais siekti įspūdingų pramonės vystymo rezultatų – čia
surasti perspektyvūs naftos ir dujų skalūnų baseinai, taip
pat turinti galingą industriją potencialiai gebančią pagaminti didžiulius gręžimo agregatų kiekius.

Skalūnų naftos gavybos rizika
Pagrindinė skalūnų naftos gavybos plėtojimo rizika yra
siejama su ekonominiais rodikliais. Ribinė gavybos kaina
yra 85$ už barelį – žemiau šios ribos eksploatacija tampa
nuostolinga.
Kalbant apie skalūnų dujų ar naftos gavybą dažnai pabrėžiamas galimas aplinkos teršimas. Visgi, kaip rodo JAV

Vienas iš neišvengiamų svarbiausių neigiamų skalūnų technologijos aspektų yra labai intensyvus gręžimas, reikalaujantis nemažų žemės plotų ir lemiantis žymią landšafto
apkrovą. Skalūnų naftos, kaip ir dujų gavyba reikalauja
tankaus gręžinių tinklo. Intensyviausiai nafta išgaunama
per pirmąsias 30 dienų. Pirmų metų pabaigoje produktyvumas krenta 40-50 proc., antraisiais – 30-40 proc., o
vėliau nusistovi apie 10-15 proc. metinis produktyvumo
mažėjimas. Todėl norint išlaikyti tam tikrą naftos gavybos
lygį reikia gręžti vis naujus gręžinius – kuo gavybos kritimas greitesnis, tuo daugiau naujų gręžinių reikia išgręžti.
Pvz., Bakken-Free Forks plote 2012 m. buvo išgręžta 1600
naujų gręžinių (į darbą „įkinkyta“ 190 gręžimo agregatų,
tai daugiau nei yra visoje Europoje). O JAV tais metais išgręžta daugiau kaip 4000 gręžinių. Kol kas gavybos istorija
yra gana trumpa, todėl nėra žinomas optimalus gręžinių
tankumas viename ar kitame baseine. Tad kyla natūralus
klausimas – kiek toli gali nueiti toks intensyvus gręžimas.
Šiaurės Dakotoje ir Teksase gyventojų tankumas yra nedidelis, todėl šis klausimas čia nėra toks aštrus, kaip kituose tankiau apgyvendintuose regionuose. Šiaurės Dakotoje
dabar taikoma 1 gręžinio 640 akruose (2,6 km2) schema.
Lygiagrečiai vykdomi vieno gręžinio 320 ir 160 akrų (0,6 km2)
plote schemos bandomieji darbai. Teksase naudojama dar
intensyvesnė technologija – 1 gręžinys 65 akrų (0,26 km2)
plote. Europos sąlygomis tai būtų vienas pagrindinių stabdžių skalūnų technologijos diegimui. Skirtingai nuo JAV,
čia nėra intensyvaus gręžimo tradicijų. Krūminis gręžimas
(tai yra kelių gręžinių gręžimas iš vienos aikštelės) gali kiek
sušvelninti situaciją.
Plačiau apie kitas galimas aplinkos užteršimo grėsmes susijusias su hidrauliniu skaldymu rašyta Energijos erdvė žurnale 2013 Nr.1(16). Kalbant apie galimą gruntinio vandens
taršą reikėtų paminėti kelis svarbius faktus. Teksase irigacijos tikslams sunaudojama 56 proc. viso naudojamo vandens, tuo tarpu kai visa kalnakasyba (tame tarpe ir naftos
bei dujų gavyba) tesunaudoja 1,6 proc. vandens. Per visą
tą laiką nebuvo konstatuota nė vieno (!) gruntinio vandens teršimo fakto susijusio su giliais gręžiniais, nežiūrint
to, kad hidraulinis skaldymas šioje valstijoje taikomas jau
60 metų – o juk tai labiausiai išgręžiota JAV teritorijos dalis.
Neretai teigiama, kad hidraulinis skaldymas gali sukelti silpnus Žemės drebėjimus. Detalūs tyrimai parodė, kad hidraulinis skaldymas nesukėlė nė vieno Žemės drebėjimo.
Pavieniai gręžinių sukelti Žemės drebėjimai visais atvejais
buvo susiję su techninio ar atskirto (nuo naftos) vandens
įpumpavimu į sūrų vandeningą sluoksnį. Tačiau už šiuos
seisminius įvykius buvo atsakingi tiek tradicinių naftos telkinių operatoriai, tiek skalūnų dujų gavybininkai. Iš 144 tūkstančių injekcinių gręžinių tik 6 galimai sukėlė nežymius
Žemės drebėjimus, dažniausiai dėl prasto geologinių sąlygų
pažinimo (pvz., vandens įpumpavimo lūžio zonoje). Tad
dokumentai reglamentuojantys Žemės drebėjimų prevenciją turi apibrėžti reikalavimus ne hidrauliniam skaldymui,
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3 pav. Geologinis pjūvis vakarai-rytai (pjūvio linija
parodyta 4 pav.). Juodas sluoksnis - apatinio silūro
naftos skalūnai. Brūkšninė linija pjūvio viršutinėje dalyje
žymi geriamo požeminio vandens apatinę ribą. Ruda
spalva parodyti naftos telkiniai (nemasteliniai)

o techninio vandens įpumpavimui, o tai taikoma tiek tradiciniam, tiek netradiciniam naftos (ar dujų) išgavimui.

Lietuvos perspektyvos – nauja
grėsmė ar naujos galimybės?
2013 m. JAV specialistai (Energijos informacijos administracija) atliko 42 Pasaulio šalių skalūnų naftos gavybos galimybes. Analizuoti 95 skalūnų baseinai (137 geologiniai
sluoksniai). Tarp kitų šalių įvertintas ir Baltijos naftingo
baseino potencialas. Apskaičiuotas Lietuvos teritorijos
potencialas - 300 mln. barelių (48 mln.m3) techniškai išgaunamos skalūnų naftos. Tai dešimt kartų viršija tradicinių naftos telkinių išteklius šalyje. Didžioji tradicinių naftos telkinių dalis - jau išsemta. Tad skalūnų technologija
sudaro prielaidas naujam naftos išgavimo etapui, jo apimtys potencialiai gerokai viršija „tradicinio“ etapo mastus.
Kiek realu, kad Lietuvoje yra skalūnų nafta ir kokios jos išgavimo perspektyvos? Ar negali pasikartoti dujų skalūnų
istorija? Juk prieš kelis metus JAV specialistai prognozavo didžiulius skalūnų dujų kiekius mūsų šalyje, o 2013 m.
ataskaitoje vietoj šių skaičių lentelėje atsirado nulis. Beje,
Lietuvos geologai atsižvelgdami į turimus geologinius duomenis ir anksčiau išreiškė abejones tokiomis galimybėmis,
tačiau, visgi, priėjo vieningos nuomonės, kad šansų, nors
ir nelabai didelių, yra, todėl būtina atlikti paieškinius darbus perspektyviausioje Vakarų Lietuvos dalyje (plačiau –
Energijos erdvė 2013 Nr.1(16)).
Baltijos sedimentacinis baseinas yra patvirtinta naftinga provincija. Naftos eksploatacija prasidėjo praeito amžiaus aštuntajame dešimtmetyje Gotlando saloje (Švedija)
(2 pav.). Lietuvoje pirmieji naftos telkiniai surasti septintajame dešimtmetyje. Mūsų šalyje naftos sankaupos surastos
kambro smiltainiuose apie 2 km gylyje Vakarų Lietuvoje
ir ordoviko bei silūro karbonatinėse uolienose apie 1 km
gylyje Vidurio Lietuvoje (2, 3 pav.). Pagrindinės naftos sankaupos yra susijusios su kambro smiltainiais, kurie yra pačioje apatinėje nuosėdinės dangos dalyje (3 pav.). Surastų
telkinių ištekliai vertinami apie 6,5 mln. t išgaunamos naftos. Didžiausi telkiniai jau surasti, vargu ar ateityje galima
tikėtis bent kiek svarbesnių atradimų. Naftos eksploatacija prasidėjo 1990 m., kai Lietuva atgavo nepriklausomybę.
Naftos gavyba pasiekė 471 tūkst.t piką 2001 metais. Nuo

2002 m. naftos išgavimas nenumaldomai krenta – naujų svarbesnių telkinių nesurasta (tik smulkūs), o senieji telkiniai senka. 2006 metais išgauta 181 tūkst. t naftos,
2008 - 128,5 tūkst. t, 2011 m. - 114 tūkst.t Iki šiol išgauta
4,2 mln. t naftos. Gavyba vyksta daugiau kaip 60 gręžinių.
Naftos telkiniai eksploatuojami ir Kaliningrado srityje bei
Lenkijoje. Kaip ir Lietuvoje pagrindinis naftos kolektorius
yra kambro smiltainių sluoksnis. Didžiausias (22 mln.t)
telkinys D6 yra surastas Kaliningrado srities akvatorijoje
keliasdešimt kilometrų nuo Nidos. Lenkijos akvatorijoje
taip pat surasti keli dujų telkiniai.
Iš kur gi atsirado ši nafta? Geologiniai duomenys rodo,
kad naftą generavo trys geologinės formacijos – kambro,
ordoviko ir silūro moliai praturtinti organine medžiaga.
Nugrimzdus į didelį gylį (1,5-2 km ir daugiau) išsklaidyta
molyje organinė medžiaga (daugiausia dumblių liekanos,
susikaupusios buvusios gilios jūros dugno dumble) transformavosi, susidarė nafta bei nedidelis kiekis dujų. Dėl didelio slėgio angliavandeniliai buvo išsispausti iš molių į
gretimus laidžius vandeningus sluoksnius (ypatingai kambro smiltainius). Kadangi nafta yra lengvesnė už sluoksnyje
esantį vandenį, ji tekėjo sluoksnių seklėjimo kryptimi į rytus. Sutikus kliūtį (sluoksnio išlinkimą) jos kaupėsi - taip
susidarė Vilkyčių, Vėžaičių, Girkalių, Kretingos ir kiti telkiniai, kurie dabar sėkmingai eksploatuojami.

4 pav. Sritys, kuriose formavosi nafta ir dujos. Taškinė linija rodo profilio liniją (3 pav.)
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gręžinį. Todėl pagrindinės perspektyvos Lietuvoje siejamos
su prognozuojamu skalūnų dujų paplitimo plotu – nepasitvirtinus dujų prognozėms, išlieka šansas tikėtis palankių
naftos gavybos sąlygų.

5 pav. Apatinio silūro molis turtingas organinės medžiagos (Šilutės rajonas, kernas,
gylis 1840 m)

Geologai turi nemažai tyrimo metodų leidžiančių nustatyti
sritis, kuriose formavosi nafta ir dujos. Turimi duomenys
rodo, kad kambro, ordoviko ir silūro moliai buvo pakankamai giliai nugramzdinti į taip vadinamą naftos langą Vakarų
Lietuvoje. Naftos generacijos plotas taip pat apima vakarinę
Kaliningrado srities dalį, pietinę Baltijos jūros dalį (4 pav.).
Vakariau paplitusi dujų generacijos zona, į kurią patenka
dalis Lenkijos teritorijos, Pietų Švedija (Skonė). Ne be reikalo didžiausias skalūnų dujų potencialas yra prognozuojamas Lenkijoje. Prieš kelis metus atlikti paieškiniai gręžimo
darbai Skonėje. Deja, po gręžimo dujų skalūnų tolimesnių
tyrimo darbų buvo atsisakyta dėl nustatytų prastų sluoksnio
eksploatacinių parametrų. Dujų sankaupa prognozuojama
ir pietinėje Vakarų Lietuvos dalyje (4 pav.), kur nustatytas
pats intensyviausias Žemės šilumos srautas.
Aukščiau pateikti geologiniai faktai įtikinamai rodo, kad
naftos skalūnai yra paplitę Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Tačiau naftos buvimas moliuose dar nereiškia, kad jie
tinkami naftos gavybai. Tam, kad būtų galima ją eksploatuoti ekonomiškai naudingai, reikia įvertinti daug faktorių.
Vienas pagrindinių kriterijų yra skalūnų storis. Pagal šį kriterijų Lietuvos kambro ir ordoviko skalūnai yra per ploni,
todėl jie atmetami, kaip perspektyvūs paieškos objektai (jie
įgauna svarbą tik pačioje vakarinėje Baltijos regiono dalyje, tame tarpe ir minėtoje Skonėje). Svarbus yra organinės
medžiagos priemaišos moliuose kiekis. Paprastai priimama 2 proc. apatinė riba. Tad, Lietuvoje šį „egzaminą“ išlaiko tik apatinio silūro juodi ir tamsiai pilki moliai (5 pav.),
kurių vidutinis storis Vakarų Lietuvoje yra apie 150 metrų
(3 pav.). Perspektyviausia yra apatinė keliasdešimties metrų storio sluoksnio dalis, labiausiai praturtinta organine
medžiaga (iki 19 proc.).
JAV geologų pateiktos žinios ir skaičiavimai apie Lietuvos
skalūnų naftos apimtis yra labai apytikrės. Būtinas detalus išteklių skaičiavimas pasiremiant visa iki šiol sukaupta
geologine informacija bei naujais papildomais tyrimais.
Neabejotina, kad Lietuvoje yra skalūnų nafta, o ištekliai –
nemaži. Kaip rodo kitų šalių patirtis, viena pagrindinių
problemų yra nepatenkinamas gręžinių produktyvumas,
lyginant su JAV gavyba. Produktyvumą apsprendžia pačių
skalūnų savybės (skalumas, poringumas, gamtinis plyšiuotumas ir t.t.), apie kurias Lietuvoje mažai težinoma. Taip
pat svarbi porose esančio fluido sudėtis. Porose turi būti
15-25 proc. dujų, kurios skaldant uolieną išstumia naftą į

Svarbus yra ir socialinis aspektas – visuomenės teigiamas
ar neigiamas požiūris į skalūnų technologiją. Skalūnų dujų
atvejis parodė, kad situacija yra gana komplikuota – intensyviai formuojamas neigiamas visuomenės požiūris,
nežiūrint į pozityvius faktus pateikiamus JAV pavyzdžiu
(jau minėtas Teksaso atvejis). Vis dėlto reikia pripažinti
vieną neišvengiamą poveikį aplinkai – landšafto apkrovą.
Tačiau prie jos lietuviai jau pripranta – sparčiai steigiami
nauji vėjo malūnų parkai, matomi kilometrų atstumu. Šiuo
požiūriu naftos gręžiniai (išskyrus gręžimo metu) yra gerokai mažiau pastebimi.
Visgi pagrindinis barjeras Lietuvos naftos skalūnų įsisavinimui sietinas su ekonominiais rodikliais. Naftos gavybos kaina pirmiausiai priklauso nuo gręžinio kainos. JAV
gręžimo kaina yra 2-3 kartus mažesnė, nei, pavyzdžiui,
Lenkijoje. Kaip minėta, JAV skalūnų naftos savikaina yra
50-80 JAV dolerių, tad balansuoja arti atsiperkamumo ribos (85 dolerių).
Atsižvelgiant į minėtus faktus, Lietuva, vertinant eksploatacijos galimybes, turėtų praeiti įprastinius geologinių paieškų etapus: turimos geologinės medžiagos inventorizaciją
ir naujų uolienų (turimo gręžinių kerno) tyrimai identifikuojant perspektyvaus ploto ribas ir nustatant optimaliausią eksploatavimo plotą, taip pat paieškinių gręžinių vietos
parinkimą ir gręžimą, testavimą, tolimesnių perspektyvų
įvertinimą, atsižvelgiant į paieškų rezultatus.

Apibendrinimas
Skalūnų naftos gavybos istorija kol kas labai trumpa. Iki
šiol skalūnai eksploatuojami tik JAV ir pormiausia dėl itin
palankių ten susiklosčiusių sąlygų – palankios geologinės,
socialinės, įstatyminės, infrastruktūros ir kt. sąlygos, kurių
neturi dauguma pasaulio šalių, tame tarpe ir Europa. Kol
kas netgi JAV nėra vieningos nuomonės, kuria kryptimi
toliau vystysis skalūnų naftos gavyba – ar tai yra laikinas
burbulas, kuris netrukus subliūkš išsekinus geriausios kokybės plotus, ar toliau augs. Visgi augimo apimtys taip pat
yra pakankamai ribotos netgi plėtrą vertinant optimistiškai.
Kita vertus, milžiniški ištekliai neabejotinai vilios naftos industriją ne tik JAV, bet ir kitose šalyse, pirmiausia Rusiją,
Japoniją, Kiniją, Australiją. Europos reakcija kol kas apibūdintina kaip situacijos stebėjimas, skirtingai nuo aktyvaus
dujų skalūnų technologijos įsisavinimo, ypatingai Anglijoje,
Lenkijoje, Ispanijoje. Iš kitos pusės skalūnų dujų išgavimo
technologija yra labai artima naftos skalūnams, tad pasitvirtinus dujų gavybos prognozėms šiose šalyse neišvengiamai bus atsigręžta ir į skalūnų naftą. Tačiau tai priklausys
nuo ekonominių rodiklių. Lietuvoje naftos skalūnų perspektyvas tai pat reikėtų sieti su dujų skalūnų paieškomis,
kadangi jie turi daug bendrumų. Jau dabar galima vertinti, kad šalies geologinės sąlygos tam yra tikrai palankios.
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Specialistų rengimo tobulinimo būtinybė
Bronius A. Rasimas
Vienas pagrindinių Europos bendrijos siekių – panaikinti
kliūtis tarp ES valstybių laisvam asmenų ir paslaugų judėjimui. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungos piliečiams
pirmiausia reiškia teisę dirbti pagal atitinkamą profesiją ar
teisę teikti paslaugas ne toje valstybėje narėje, kurioje jie
įgijo profesinę kvalifikaciją. Viena iš pagrindinių profesinės
kvalifikacijos pripažinimo sąlygų yra specialistų rengimo
skirtingose ES valstybėse principų palyginimai.
Norėdami įsigilinti į techninių specialybių pasirinkimo aspektus, aptarkime kelis principus.

1. Mokymasis etapais
Specialistas, baigęs mokslus profesinėje mokykloje, turi turėti galimybę tęsti mokslus kolegijoje pagal vieningą programą. Pavyzdžiui, pirmajame techninių kolegijų kurse
studentai įgyja darbininkišką profesiją, gauna atitinkamos
kvalifikacijos pažymėjimą. Pasimokę dar vienerius ar dvejus metus įgauna meistro kvalifikaciją, o baigus paskutinįjį
kolegijos kursą įgyja darbų vykdytojo kvalifikaciją ar net
inžinieriaus – tyrėjo kvalifikaciją. Bet kuriame etape studentas turi galimybę pasinaudoti taip vadinamu tarpiniu
diplomu ir pradėti dirbti pagal įsigytą specialybę ir kvalifikaciją, o panorus – vėl tęsti studijas. Tokioje mokymo
sistemoje labai svarbu, ko gero, net valstybiniu lygiu sureguliuoti studentų praktikos reikalus, nors ir verslininkų
indėlis čia turėtų būti svarbus.

2. Galimybė mokytis ir tobulėti visą gyvenimą
Kiekvienas kvalifikacijos lygmuo turi būti prieinamas tiek
valstybinėse tiek privačiose mokymo įstaigose. Taip pat
svarbu, kad būtų užtikrinta vieninga mokymo įstaigų lygio įvertinimo sistema, apimanti nuo profesinio mokymo
(darbininkiška kategorija), inžinerinio mokymo iki specifinių (tobulinimosi) kursų jau dirbantiems specialistams
konkrečios specialybės, vadybos ar technologijų srityje.
Techninių specialybių ruošime turėtų dalyvauti ir dėstytojai – praktikai.

3. Galimybė susieti savo nacionalines kvalifikacijų
sistemas su bendruoju europiniu atskaitos tašku
Prieš tris metus Lietuvoje buvo parengti pasiūlymai, siekiant sukurti bendrą sistemą, veiksiančią kaip skirtingų
kvalifikacijų sistemų ir jų lygių konvertavimo priemonę,
tačiau ši sistema neveikia kaip norėtųsi. Čia svarbu ne tik
panašių mokymo sistemų, disciplinų parinkimas, bet ir
mokymosi bei praktikos (patirties) derinimas, būtinos žinios ir patirtis (darbo stažas) specifiniams darbams atlikti
bei vienodai įvertinti saugos reikalavimai. Taip pat labai
svarbu sukurti ir bendrus mokymo įvertinimo dokumentus – kompetencijos, praktikos, tobulinimosi pažymėjimus
(pvz., tęstinė knygelė ar pan.)
Dar 2012 m. gegužės mėnesį ES Konkurencijos taryboje
Lietuva kartu su Lenkija, Čekija, Portugalija ir Italija sutiko
dalyvauti savanoriškoje reglamentuojamų profesijų sąrašo
peržiūroje, siekiant nustatyti tam tikrus kriterijus profesijos
įtraukimo į reglamentuojamų profesijų sąrašą būtinumui
bei proporcingumui įvertinti. Taip atsirastų palankesnės
sąlygos verslui įdarbinti aukštos kvalifikacijos specialistus
iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba organizuoti
mokymus mūsų specialistams kitose ES šalyse. Deja, aiškesnių rezultatų ir šioje srityje vis dar nėra. Kita vertus be
pokyčių mokymo sistemoje sugretinti (sulyginti) mokymo
procesus ne taip jau ir paprasta.
Lietuvoje dažnai diskutuojama, kad jaunimas žymiai rečiau
renkasi technines specialybes, o tai trukdo šalies prekių ir
įrengimų gamybos raidai. Dažnai dejuojama, kad jaunimas labai nenoriai eina mokytis į profesines mokyklas, nes
bijo, kad ten pasimokę, apsunkins siekį įsigyti inžinerinį ar
kitą išsilavinimą. Ne paskutinėje vietoje ir prestižo klausimas – kaip palyginti profesinės mokyklos baigimo pažymėjimą su kolegijos ar universiteto diplomu. Gal įtraukę į
kolegijų mokymo planus darbininkiškų profesijų ruošimą,
įvedę mokymosi etapais sistemą ne tik priartėsime prie ES
mokymo sistemos, sudominsime jaunimą, bet ir išspęsime
kvalifikuotų darbuotojų rengimo problemas.
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Hidroenergija – be užtvankų.

Ar ji galima?

Dariaus Abromaičio nuotr.

prof. Petras Punys,
A. Stulginskio universiteto Vandens
išteklių inžinerijos institutas
Erikas Martinaitis,
A. Stulginskio universiteto Vandens
išteklių inžinerijos institutas doktorantas

kurios iki šiol net ir išsivysčiusiose šalyse neturi komercinės
vertės. Šiuo požiūriu Lietuva su šiuo įstatymu yra išskirtinė
ne tik Europoje, bet greičiausiai ir pasaulyje.
Šiame straipsnyje trumpai apžvelgiamos šių technologijų
naudojimo galimybės Lietuvoje, aptariama jų išsivystymo
būklė užsienio šalyse, pateikiamas vandens tėkmių greičio
energijos vertinimas, tačiau bent artimiausius dešimtmečius negali būti jokios kalbos apie žymesnę elektros gamybą,
naudojant nepatvankines technologijas. Be abejo smulki,
decentralizuota elektros gamyba yra įmanoma.

Įvadas
Lietuvos upių hidroenergijos ištekliai jau ištyrinėti, užtvankų ir hidroelektrinių (HE) statymo technologijos įsisavintos,
tad elektros rinkoje ši energijos gamyba visiškai pasiteisina.
Tai - klasikinė hidroenergetika, o HE skaičius Lietuvoje artėja prie šimto. Tačiau šiai klasikinei hidroenergetikai toliau vystytis, nepaisant esamų vis dar nepanaudotų upių
energijos išteklių, tampa vis sunkiau dėl aplinkosauginių
suvaržymų – draudimų tvenkti upes. Viena iš išeičių – įsisavinti nepatvankines technologijas, kurios pagrįstos laisvos vandens tėkmės greičio (hidrokinetinės) energijos naudojimu, nereikalaujančiu užtvankų statybos upėse. Šią
sritį ypač aktyviai propaguoja gamtos sergėtojai, siekdami
išvengti upių tvenkimo ir tarsi užtikrindami tolimesnę hidroenergijos plėtrą. Nieko nesuprasdami apie šių technologijų vaidmenį elektros rinkoje dalis šalies gamtosaugos
politikų vienašališkai Atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatyme (2011) aiškią pirmenybę hidroenergetikai plėtoti
suteikė tik nepatvankinėms elektros generavimo jėgainėms,

Hidrokinetinė (HK) - laisvos tėkmės (be jokios dirbtinės
patvankos) greičio energija skirstoma:
  upių ir kitų vandentėkmių bei vandentakių (pvz., dirbtinių kanalų);
  jūrų ar vandenynų tėkmių bei jų bangų;
  upių potvynių-atoslūgių tėkmės, veikiamos Mėnulio ir
Saulės gravitacijos jėgos (Baltijos jūroje tokio žymesnio reiškinio nėra).
Čia nagrinėjamos tik pirmosios – upių tėkmių kinetinės
(vandens greičio) energijos panaudojimas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ši upių energija draugiška jos aplinkai ir
žinoma nuo seniausių laikų, tačiau nepaisant didelio verslininkų domėjimosi, šalyje nėra nė vienos nepatvankinės
jėgainės (hidroelektrinės), kuri gamintų elektros energiją.
Mokslinių tyrimų taip pat pasigendama. Visai neseniai pradėti vertinti hidrokinetinės energijos ištekliai šalies upėms,

Ignoruodami šių nepatvankinių technologijų faktus bei
realią elektros rinkos situaciją, 2008-2012 m. kadencijos
Seimo nariai neprofesionaliai apibūdindami tradicinę hidroenergetiką, priimtame Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (2011 m.) nepatvankinių technologijų plėtrai suteikė prioritetą. Tuo tarpu patvankinei HE plėtoti,
net lyginant su kitais atsinaujinančios energijos ištekliais
(pvz., saule, vėju, biomase) šiame įstatyme nesuteikiamos
jokios administracinės lengvatos. Tad reikalavimai statyti
net mažytę šiek tiek galingesnę HE (P>30 kW) yra tokie patys kaip anglį, dujas ar mazutą naudojančioms elektrinėms.
Tačiau pagal energetikos rinkos analitikų prognozę po
15-20 m. situacija turėtų pasikeisti iš esmės. Laukiama
perspektyva tokia pati kaip ir vėjo energijos, kuri dar prieš

ENGLISH SUMMARY

Hydropower without Dams. Is that Possible?
Prof. Petras Punys, Erikas Martinaitis
The hydropower resources of Lithuanian rivers have already been
explored, the technologies of construction of dams and hydroelectric power stations have been assimilated, and therefore, this type of
energy generation is fully justified in the electricity market. This is a
classical hydropower and the number of hydroelectric power stations
will soon reach one hundred in Lithuania. Despite the available and
not yet used power resources of the rivers, however, the further development of this classical hydropower becomes increasingly complicated due to environmental restrictions – the prohibitions to dam
up the rivers. One of the solutions is the assimilation of non-affluent
technologies that are based on the usage of the speed (hydrokinetic)
energy of free water flow not requiring any construction of the dams
in the rivers. This area is especially strongly promoted by the nature
preservers seeking to avoid the damming up of rivers and sort of en-
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Upių kinetinė energija mažai tyrinėjama ir kitose šalyse.
Šiuo aspektu upės pradedamos vertinti Kanadoje, tik JAV
yra šiek tiek labiau pažengusi. Ne ką geriau ir Europoje.
Iki šiol nėra efektyvios, komerciniu požiūriu patrauklios
technologijos upių tekančiam vandeniui pakinkyti. Tą aiškiai patvirtino Europos mažosios hidroenergetikos asociacijos (ESHA) atlikta hidroenergetikos tyrimų apžvalga
(SHAPES, STREAMMAP, RESTOR HYDRO). Pvz., JAV
2009 m. hidrokinetinių elektros jėgainių galia buvo apie
1 MW, kai tuo tarpu klasikinių HE (patvankinių) galia
siekė net 77 tūkst. MW. Prognozuojama, kad pasaulyje iki
2015 m. laisvų upių tėkmės energiją naudojančių elektros
jėgainių galia turėtų išaugti iki 400 MW (1 pav.). Iš tikrųjų
šios galios kiekis - mažytis lašelis jūroje, nedarantis jokio
žymesnio poveikio pramoninei elektros gamybai.

12

Galia GW

tame tarpe didžiausioms – Nemunui ir Neriai. Tuo tarpu
populiarioje spaudoje šios idėjos yra gana dažnos, šalyje
užpatentuota keletas daugiau kaip penketą šio tipo jėgainių
ir laisvai tekantį vandenį naudojančių turbinų konstrukcijų, tačiau nei viena iš jų nėra praktiškai išbandyta. Tokias
idėjas ypač aktyviai propaguoja gamtos sergėtojai, siekdami išvengti upių tvenkimo.

Šaltinis: Tarptautinė energetikos agentūra ir JAV Energetikos departamentas, 2009
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1 pav. Pasaulio hidrokinetinių jėgainių instaliuotos galios prognozė 2015 m.

gerus 15 metų, dėl netobulų technologijų, nebuvo patraukli investuotojams. Vis dėlto, svarbu pabrėžti, kad nepatvankinės jėgainės labiausiai tinka decentralizuotai elektros
gamybai, kur nėra išplėtoti elektros tinklai.
Vienas iš pagrindinių nepatvankinių hidrojėgainių elementų yra vandens tėkmės (hidrokinetinė, HK) turbina. Šios
turbinos tekančio vandens kinetinę (greičio) energiją paverčia į elektros energiją, mechaninę jėgą ar kitas energijos
formas. Tai - įprasti sūkio (rotoriaus) įrengimai, tokie kaip
vandens ratai, povandeniniai malūnai. HK technologija yra
išskirtinė, nes jai tradiciniai inžinerijos, aplinkosaugos ir
projekto finansavimo schemos yra specifiniai. Pagrindiniai
HK technologijų privalumai yra šie:
  greita įrangos instaliacija;
  minimalūs statybos darbai;

suring further development of hydropower. Not knowing anything
about the role of these technologies in the electricity market, some
of the country’s politicians of environmental sector passed the Law
on Energy from Renewable Resources (2011) with a unilateral and
clear consideration of the non-affluent electricity generation powerstations to be the priority in the development of hydropower which
so far had no commercial value even in the developed countries. In
view of this law, Lithuania is exclusive not only in Europe but most
probably in the entire world.
This article briefly discusses the possibilities of usage of these technologies in Lithuania and the status of their development in the foreign countries, and presents the assessment of the water flow speed
energy, however, any significant generation of electrical power by
using non-affluent technologies is not likely for at least the next several decades. Small-scale, decentralised generation of electricity is,
of course, possible.
The article discusses the experience of Lithuania and other foreign
countries in installation of non-affluent electrical power generation
technologies.
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2 pav. Merkio bepatvankinė hidroelektrinė (vaizdas pasroviui nuo medinio tilto). Upės
debitas apie 4 m3/s, vidutinis vandens greitis - apie 0,6 m/s, galia - apie 300 vatų
(E. Martinaičio nuotraukos, 2012)

3 pav. Mobilios vandens jėgainės bandymai Nemune. Jėgainė kranu nuleidžiama į upę.

  minimalus poveikis aplinkai: nereikia sudaryti jokios
patvankos ar transformuoti nuotėkio režimo;

V. Zorin pasiūlė mobilią tekančio vandens jėgainę, kuri
veikia kaip transporteris. Susiglaudžiančios mentės yra sumontuotos ant grandinės pavaros. Šiuo metu atliekami šios
jėgainės prototipo bandymai (3 pav.). Jos galia, esant vidutiniam Nemuno ar Neries vandens greičiui (apie 0,9 m/s),
yra nedidelė – keletas šimtų vatų.

  minimalus vizualinis poveikis;
  stabili ir nusakoma energijos gamyba;
  nedidelis kapitalo atsipirkimo laikas.
Tačiau yra ir žymių trūkumų. HK turbinų našumas ir jų
galios išnaudojimas yra nepalyginamai žemesnis lyginant
su tradicinėmis. Jos kelia problemas laivybai, sunki eksploatacija užšąlančiuose upėse, didelės problemos su plūdmenimis (pvz., žole, lapais ir pan.). Kita vertus jos gali
būti instaliuojamos ne tik pavienės, bet grupėmis - skersai
ir išilgai upės, kaip „karoliai“. Vienas iš pagrindinių reikalavimų joms įrengti, naudojant dabartines rinkoje siūlomas
vandens tėkmės turbinas – dideli upės tėkmės greičiai, kuo
mūsų lygumų upės nepasižymi.

Hidrokinetinė jėgainės (turbinos) Lietuvoje

Nei vienas iš šių Lietuvos patentų autorių, išskyrus išradėjus J. Jakaitį ir V. Bložę, savo išradimų netestavo natūraliose vandens tėkmėse. Patentų detalūs aprašymai yra viešai
skelbiami internete.

Turbinų konstrukcijos
Pagrindinė hidrokinetinės jėgainės schema vandentėkmėje parodyta 4 pav. Ji labai paprasta – turbina įrengiama tėkmėje. Turbina - tai tarsi panardintas siurblys.
Turbinos dažniausiai klasifikuojamos pagal jų ašies padėtį – horizontalios arba vertikalios (5 pav.).

Lietuvos energetikos istorikas inžinierius S. Bilys savo knygoje „Hidroelektrinių miražai Lietuvoje“ (2010) nurodo,
kad kinetinę vandens energiją (mechaninę) dar viduramžiais naudojo Vilniaus malūnininkai. Prieš gerą dešimtmetį išradėjas J. Jakaitis Merkyje savo jėgomis įrengė pirmąją
šalyje HK jėgainę, kuri užpatentuota Lietuvoje. Ją sudaro
4 vertikalios, skersasrautės turbinos pakabintos prie plūdurų, o pati jėgainės konstrukcija yra gremėzdiška (2 pav.).
Apie jėgainę rašyta „Žemėtvarka ir Hidrotechnika (2005,
Nr. 4, 49-50 p.). Deja, iki šiol elektra joje nėra gaminama.
2008 m. A. Motuzo ir R. Murėno patente vandens srauto
energijos konvertavimui į mechaninį besisukančius vandens sraute cilindrus judesį siūloma pasinaudoti Magnuso
efektu, kuris žymiai padidina cilindrų sukimosi greitį, lyginant su upės tėkme. 2009 m. K. Paliūnis užpatentavo skersasrautę turbiną su suglaudžiamomis mentelėmis, panašią
į vandens malūno darbo ratą. 2010 m. A. Matulevičius pasiūlė ekologišką hidroelektrinę be užtvankos, naudojančią
skersasrautes turbinas, o 2011 m. V. Bložė, A. Šideikis ir

Šaltinis: Khan ir kt. (2009)
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4 pav. Hidrokinetinės (vandens tėkmės) jėgainės pagrindinė schema.

Šaltinis: Khan ir kt. (2009); Hydrovolts (2009)
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Hidrokinetinė turbina

Horizontali ašis

Skersasrautė

Vertikali ašis

Tiesi ašis

Pasvirusi ašis

Vertikali ašis

Tvirtinimas dugne

Plūduriuojanti

Darrieus (voveraitės narvelis, tiesios mentys)

Generatorius pavišiuje
Panardintas generatorius

Darrieus, H formos (tiesios mentys)
Darrieus, (išlenktos mentys)
Gorlovo (sraigtinės mentys)
Savonius (tiesios/lenktos mentys)

5 pav. Hidrokinetinių turbinų klasifikacija.

rinkos. Apie pusę visų turbinų yra montuojamos kapsulėje
arba turi tėkmės kreipiančiąsias, kas leidžia geriau išnaudoti lėtesnes tėkmes.
Upių HK turbinos naudojasi naujų technologijų pasiekimais, kurie dabartiniu metu taikomi didelėse vandenynų
bei jūrų hidrojėgainėse. Tai – patvarios naujos kartos sudėtinės medžiagos, lėtaeigiai generatoriai, povandeninės
Šaltinis: Khan ir kt. (2008)

Pagal vandens tėkmės kryptį energijai įsisavinti turbinos
skirstomos į išilgasrautes (lygiagrečios tėkmei) ir skersasrautes (statmenos tėkmei). Visos vertikalios ašies turbinos
yra skersasrautės, o horizontalios ašies gali būti abiejų tipų.
Išilgasrautės horizontalios ašies turbinos vadinamos ašinėmis. Skersasrautę, horizontalios ašies turbiną primena nuo
seniausių laikų naudojamas vandens ratas. Šio tipo turbinos
dažniausiai yra paviršinės - rotoriaus ašis yra virš vandens
paviršiaus. Kai kurios turbinos yra pavadintos autorių pavardėmis - Darrieus, Savonius, Gorlov. Šios konstrukcijos
tinka ir vėjo jėgainėms. Yra ir kitokių tipų hidrokinetinių
turbinų (pvz., pagrįstų Venturi, Bernulio ir kitų išradėjų
sugalvotais principais), tačiau jos yra rečiau paplitusios.
Galimos keturios ašinių turbinų komponavimo vandens
tėkmėje schemos ir šeši skersasraučių turbinų tipai (6 ir
7 pav.).
Hidroenergijos naudotojai hidrokinetines turbinas skirsto
į 3 pagrindines grupes:
  Vandens ratas – skersasrautė turbina. Tinka seklioms
tėkmėms, lengva instaliacija, tačiau pasižymi įspūdinga, gremėzdiška superstruktūra, kuri užtraukia vizualinę taršą (8 pav.).
  Ašinės turbinos gali būti propelerinės ir sraigtinės.
Tinka gilioms tėkmėms, sudėtinga instaliacija (9 pav.).
  Skersasrautes: Darrieus, Savonius ir kt. Vertikali pozicija sunkiai tinka seklioms tėkmėms (10 pav.).
Rinkoje labiausiai paplitusios yra Darrieus ir ašinės turbinos. Abiejų tipų turbinos užima apytiksliai po trečdalį

6 pav. Ašinių turbinų komponavimo schemos
Visi agregatai yra plūduriuojantys išskyrus (b) - tvirtinimas upės dugne;
a) su nuožulnia ašimi (generatorius paviršiuje); a ir c - generatorius paviršiuje;
b ir d - generatorius panardintas.

19

Energijos erdvė 2013-3 (18) | ENERGETIKA

Šaltinis: Khan ir kt. (2008)
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dėžės eliminavimas agregate naudojant lėtaeigius generatorius padidina sistemos efektyvumą bei sumažiną kainą.

Hidrokinetinės galios vertinimas
Teorinė vandens tėkmės kinetinė galia (kW, įvertinus vandens tankį), apskaičiuojama:

Pk=1/2ρQv2=1/2ρAv3
Čia:
ρ = 1000 kg/m3 – vandens tankis; Pk – vandens tėkmės galia
kW, kai ρ=1; A-vandens tėkmės vagoje skerspjūvio plotas,
m2; v- vandens tėkmės greitis; Q- vandens debitas m3/s;
Q=vA.

7 pav. Skersasrautės turbinos su generatoriumi.
Visos yra vertikalios ašies, išskyrus (a) - horizontalios ašies arba paviršinė (vandens
ratas); b) Darrieus („voveraitės narvelis“); c) Darrieus (H forma); d) Darrieus įprasta; e)
Gorlovo - istrižaininė/sraigtinė; f) Savonius (S formos).

Įrodyta kad HK jėgainių galia labiausiai priklauso nuo tėkmės greičio. Upių santykinį energetinį pajėgumą geriausiai
Šaltinis: Verdantpower

Šaltinis: Don Eller, Tanana

konstrukcijos, žuvų monitoringo technologija, CAD-CAM,
CFD (kompiuterinis skysčių ir dujų judėjimo) modeliavimas, antikorozinės medžiagos, pažangi elektronika. Pavarų

Paprastai kalbant vandentėkmės kinetinė galia priklauso nuo
puses jos debito (tėkmės skerspjūvio ploto) ir jos vandens
greičio kvadrato (kubo) sandaugos. Čia vandens greitis yra
pats svarbiausias rodiklis įtakojantis vandentėkmės energetinę galią. Praktiškai, ne daugiau kaip 15% - 30% vandentėkmės galios galima panaudoti be didesnių nuotėkio
režimo pokyčių vandentėkmės ruože. T. y. vertinamas hidrokinetinių turbinų menčių (propelerio), kurios tą energiją absorbuoja efektyvus („šluojamas“) tėkmės skersinis
plotas A (m2). Be to, būtina įvertinti turbinos hidrodinaminį efektyvumo koeficientą, kuris sumažina teorinę galią
beveik dviem trečdaliais.

Šaltinis: GCK Technologies, ORPC

9 pav. Ašinės (propelerinės) panardinamos turbinos.

8 pav. Vandens rato tipo turbinos.

10 pav. Skersasrautės turbinos.
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Hastings mieste (Mckenna, 2010). Hidrokinetinė jėgainė
pastatyta esamos tradicinės HE žemutiniame bjefe, o jos
galia yra 250 kW. Ji valdoma kartu su miesto savavaldybe.
Turbinos išdėstytos laivybos šliuzo šone ir pastarajai nekliudo.
Kita JAV kompanija Free Flow Power (FFP) tikisi stipriai
išplėsti hidrokinetinės energijos idėją ir pastatyti per šimtą turbinų po 40 kW, kurių kiekvienos dydis ir forma primena lėktuvo reaktyvinį variklį (13 pav.).

11pav. Neries upės tėkmės teorinė galia kas 100 m išilgai upės nuo jos įtekėjimo į
Nemuną iki sienos su Baltarusija esant vidutiniam vandeningumui (pagal skaitmeninį
hidraulinį modelį HEC-RAS)

apibūdina galios tankis. Tai reiškia, kad vaga tekančio vandens 1 m/s greitis 1 m2 ploto skerspjūvyje generuoja 0,4
kW galią; 2 m/s - 4 kW; 3 m/s - 13 kW; o 4 m/s – 32 kW.
Geros HK turbinos vandens srauto išnaudojimo efektyvumas gali siekti 40 proc. Tad 2 m/s greičio vandens tėkmė
1 m2 menčių/sparnų plotui gali generuoti apie 1,6 kW.
Tyrimai rodo, kad Lietuvos, lygumų krašto, upių vandens
greičiai nėra dideli, o žymesnių greičių trukmė yra neilga.
Dėl sąlyginai mažų greičių tėkmės galia nėra didelė. Neries
upės teorinė vidutinė HK galia jos tėkmės skerspjūvyje
yra apie 50 kW, tačiau pasitaiko keliolika ruožų viršijančių
100 kW ir net daugiau (11 pav.).

Jos būtų pritvirtintos prie atramų išilgai upės vagos 88-se
vietose Misisipės upėje. Misisipė yra vienas iš labiausiai apkrautų vandens kelių pasaulyje, taigi kompanija įrodinėja,
jog šios turbinos nekelia nepatogumų komercinei laivininkystei ir neturi neigiamos įtakos žuvims ar kitiems gyviams.
FFP naudoja turbinas su kapsule, kuri nukreipia vandenį
pro turbinos sparnus. Vanduo prateka pro rotorių su septyniais sparnais, kurie sukurti taip, kad suktųsi kuo lėčiau
ir kad kuo mažiau kenktų žuvims. Turbinos tvirtinamos
maždaug 3 m atstumu nuo vagos dugno. Esant 2,25 m/s
greičiui turbinos galia yra 10 kW, o 3 m/s – pasiekia instaliuota galią - 40 kW. Tačiau ši kompanija 2013 m vasarą, oficialiai pranešė negerą žinią, kad stabdo HK projektus šioje upėje dėl nepalankių upės hidrologinių sąlygų
bei jų mažo komercinio patrauklumo dabartinės elektros
rinkos sąlygomis.
Seklių tėkmių turbina (JAV)
JAV kompanija Hydrovolts užsiima mikro hidroenergijos
rinka ir sekliomis tėkmėmis panašiomis į Lietuvos upes.
Šaltinis: Ruprecht ir kt. (2012)

Būtina pabrėžti, kad tai yra teoriniai ištekliai, o techniniai ir
praktiškai panaudojami turi atsižvelgti į minimalų vandens
gylį, turbinų išdėstymo atstumus ir kt. Kaip rodo kitų šalių
patirtis elektros gamybą nuo HK išteklių teorinio vertinimo iki praktinio panaudojimo sumažėja net iki 10 kartų.
Dabartiniu metu jie vertinami šalies pagrindinėms upėms.

Kitų šalių patirtis
Išilgasrautė, propelerinė turbina (Vokietija)
Vokietijos Štutgarto universiteto Skysčių mechanikos ir
hidraulinių mašinų instituto mokslininkai sukūrė hidrokinetinės išilgasrautės (ašinės) turbinos bandomąjį modelį, kurio rotoriaus skersmuo 1 m, išgaunama maksimali
galia - 3 kW (12 pav.).
Ji buvo modeliuota skaitmeniniais metodais ir vėjo tunelyje. Tai trijų propelerių turbina, tiesiogiai sujungta su
panardinamu generatoriumi. Šis modelis buvo bandomas
Isar upėje (Neries dydžio) šalia Miuncheno. Mokslininkai
ją siūlo naudoti besivystančiose šalyse, kur nėra išplėtoti
elektros tinklai.
Misisipės upės hidrokinetinės jėgainės (JAV)
Misisipė yra didžiausia Šiaurės Amerikos ir viena iš didžiausių pasaulio upių. Jos baseino plotas daugiau kaip 3 tūkst.
kartų didesnis už Nemuno, o vandeningumas – didesnis
apie 30 kartų. Pirmoji komercinė hidrokinetinė elektrinė
veikia JAV, pastatyta HGE kompanijos ant Misisipės upės

12 pav. Hidrokinetinės turbinos prototipas (su dviems pontonais viršuje). Turbina kranu
nuleidžiama į upę, veikianti turbina ir nešama įrengimui tėkmėje.
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13 pav. Transportuojama 3 m diametro
40 kW galios vandens tėkmės ašinė
turbina SmarTurbine™

Kartu su JAV laivynu (U.S. Navy) atliko besivartančių menčių vandens tėkmės turbinos (FlipWing™), kurios galia yra
1-25 kW, testus. Jų pritaikymas apima drėkinimo sistemas,
potvynių kontrolės ir užtvankų projektus, tradicines hidroelektrines, laivybos kanalus ir jų šliuzus, ir kitus dirbtinius
vandentakius. Jiems aplinkosaugos reikalavimai dažniausiai nėra aukšti, leidimai elektrai gaminti yra supaprastinti,
o tėkmės režimas - gerai prognozuojamas. Besivartančių
menčių turbina veikia kaip panardintas vandens ratas, ją
lengva instaliuoti ir pajungti (14 pav.). Teigiama, kad ji nekenkia žuvims, kadangi jos menčių sūkiai yra lėtesni, nei
vandentėkmės greičio.
Turbina gali būti ankeriuojama arba laikoma troso.
Besivartančių menčių turbina turi panardinamą generatorių, tačiau jų parinkimas nėra paprastas:
  Turbinos velenas turi mažus sūkius (aps/min);
  Mažų sūkių/lėtaeigiai generatoriai yra dideli, sunkūs
ir brangūs;

Šaltinis: Hydrovolts

  Greitaeigiai generatoriai yra mažesni, tačiau būtina didinti perdavimo greitį.

14 pav. Besivartančių menčių vandens tėkmės turbina (FlipWing™)

Ekonomika
Pagrindinis nepatvankinės jėgainės privalumas, kai naudojama horizontali skersasrautė turbina (pvz., FlipWing™) –
nedideli statybos darbai. Standartinė 10 kW turbina geroje sraunioje upėje, kai elektros supirkimo kaina yra
0,26 Lt/kWh, uždirba apie 20 tūkst. Lt/metus (be mokesčių). Turbinos kaina – 50 tūkst. Lt. (1 kW kainuoja apie
5 tūkst. Lt), jos gyvavimo trukmė – 15 metų. Eksploatacinės
išlaidos – 2 tūkst. Lt/metus. Apytikslis atsipirkimo laikas
yra 4 metai. Tad per likusius 11 metų ši turbina uždirba
po 18 tūkst. Lt kasmet.
JAV kompanijos Hydrovolts skaičiavimais seklioms vandens tėkmėms jos sukurtų turbinų 1 kWh kaina svyruoja
nuo 6 iki 11 USD centų (nuo 16 iki 30 LTL centų), kai turbinos gyvavimo trukmė siekia 20 metų. Skaičiuojant nebuvo įvertintos jokios galimos finansinės paskatos („žalieji tarifai“ ir pan.), tik įdėtos investicijos ir elektros rinkos
supirkimo kaina.
Straipsnis parengtas pagal Lietuvos Mokslo tarybos finansuojamą projekto (Nr. MIP-097/2012) ,,Upių hidrokinetinės energijos ištekliai ir
nepatvankinės technologijos elektros energijos gamybai“ medžiagą.
Vykdytojai: Vandens išteklių inžinerijos institutas (ASU), KTU ir VGTU.
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Kaip pradėti pasitikėti sava
profilaktinės priežiūros programa?
Dale R. Blann
Principal/CEO
Marshall Institute Inc.

Jei viskas padaryta gerai, profilaktinės priežiūros (PP) programos yra jūsų gamybinių pajėgumų išlaikymo pagalbininkas, užtikrinantis saugumo-patikimumo aplinką, kokybės ir
planavimo paslankumą bei kitus įmonės poreikius. Pagerinti
savo įmonės profilaktinės priežiūros programas nėra sunku, tačiau pagerinimai galėtų atnešti labai greitą naudą.
Nors daugelyje įmonių atliekama profilaktinė priežiūra, bet
tik nedaugelis yra patenkinti priežiūros rezultatais. Jeigu

paklaustume inžinerinės priežiūros specialistų, ką jie mano
apie savo PP programą, dažniausiai susidurtume su nusivylimu dėl jos efektyvumo. Mechanikai dažniausiai mano,
kad geriausiu atveju jų PP yra prastai parengta, vykdoma
ne pilnai, o blogiausiu atveju – kad net visai nereikalinga.
Gamybos operatoriai taip pat turi savo problemų dėl PP
taikymo. Jiems atrodo, kad profilaktinės priežiūros yra nenaudingos, dažnai skundžiasi, kad PP programa jiems sukelia daugiau problemų, nei naudos – atsiranda prastovos,
gamybiniai nuostoliai, kokybės nukrypimai ir t.t.

Kas čia vyksta?
Dažniausiai problema yra tai, kad PP nėra suvokiama kaip
priemonė, didinanti „pridėtinę vertę“ įmonės veikloje, užtikrinanti gamybos saugumą, produkcijos kokybę, našumą,
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įrengimų efektyvumą. Profilaktinės priežiūros sistema
daugelyje įmonių nėra formalizuota bei gerai organizuota,
nesiremia „geriausios praktikos“ principais. Sistemos darbo kontrolė yra netinkama arba jos iš viso nėra. Dažnos
įrengimų prastovos kaip tik ir sukelia priešiškumą profilaktinei priežiūrai. Spaudžiant laikui dažniausiai įsivyrauja įrenginio „skubaus sutvarkymo“ praktika, kas dar labiau
blogina padėtį.
Be to gali būti ir kitų problemų:
  Nėra gamybos politikos (ar filosofijos) nuoseklumo
programos;
  Nėra nuoseklios analizės – vėl ir vėl nustatomi simptomai, vietoj to, kad būtų nustatomos priežastys ir jos
šalinamos;
  Manoma, kad profilaktinė priežiūra iš viso yra nereikalinga arba nepakankama, nes neturi įtakos bendram
įmonės turtui;
  Noras rizikuoti įrenginio patikimumo sąskaita, tikint,
kad kurį laiką įrenginiui nereikia jokios priežiūros;
  Sisteminio proceso vykdymo trūkumai – profilaktinės
priežiūros programos procedūros nėra tinkamai apibrėžtos, trūksta detalizavimo, vykdant procedūras nesilaikoma nuoseklumo, standartų, dažnumo;
  Nėra nuoseklaus audito – negalima objektyviai peržiūrėti ir įvertinti įdiegtos programos efektyvumą ir
bendrą naudą;
  Kitos galimos problemos.
Mūsų patirtis taip pat teigia, kad:
  Daugelis profilaktinės priežiūros užduočių dubliuoja
kitas užduotis;
  Dalis profilaktinės priežiūros užduočių daroma per dažnai;
  Dalis profilaktinės priežiūros užduočių atliekama per vėlai;

ENGLISH SUMMARY

How to Stop Hating Your
PM Programme?
Dale R. Blann, Principal/CEO, Marshal Institute, USA
When done right, maintenance is a contributor of capacity, thruput, safety/environmental integrity, quality and scheduling agility all things manufacturing plants need more of, not less. Improving your PM programme is not difficult, and the benefits can be
achieved in short order.
If you ask most maintenance people how they feel about their Preventive Maintenance (PM) practices, they will frequently (very frequently) express some form of disappointment with them. Mechan-

  Kai kurių profilaktinės priežiūros užduočių iš viso nereikia atlikinėti;
  Kai kurios efektyvios ir akivaizdžios užduotys yra
nesisteminės;
  Kai kurios užduotys yra iš esmės perdėtai padidintos,
dalį jų galima atlikti efektyviau ir pigiau;
  Net ir būtinos profilaktinės priežiūros užduotys kartais
per dažnai verčia stabdyti įrenginius, nors remiantis gedimų statistika minėtas užduotis galima vykdyti rečiau;
  Šiuolaikinės diagnostinės priemonės ir technologijos
leidžia efektyviau atlikti nemažai užduočių.
Taigi galima teigti, kad dažnai profilaktinės priežiūros programa kainuoja daug, o naudos iš jos būna mažai.
Jei visa tai vyksta jūsų įmonėje, jūs turite galimybę viską
pagerinti, o tai ypač aktualu šių laikų pakankamai sudėtingoje ekonominėje situacijoje. Jei dabartinė profilaktinės
priežiūros programa turi problemų dėl aukščiau išvardintų
priežasčių, jūs galite rasti išeitį:
  Mažinant profilaktinės priežiūros užduotis 20-40 proc.
nuo užduotų bazinių reikalavimų;
  Eliminuojant profilaktinės priežiūros procedūras, kurios nesukuria pridėtinės vertės (kartais net 30 proc.
procedūrų yra bevertės!);
  Siekiant efektyvumo išplėsti tas profilaktinės priežiūros
procedūras, kurios yra naudingos išspręsti šiuo metu
egzistuojančius trūkumus.
Taigi, profilaktinės priežiūros išlaidos bet kada gali būti
peržiūrėtos, norint padidinti jų efektyvumą ir pagerinti
bendrus įmonės rezultatus.
Yra daug būdų, kai priežiūros sistemos padeda mažinti gamybines išlaidas. Galima įdiegti geresnę darbų tvarkymo sistemą, įgyvendinti geresnį informacijos valdymą
CMMS (angl. Computerized Maintenance Management

ics often feel that their PMs are poorly designed at best, generally
not executed well (when done at all), and often totally unnecessary
(adding no value, whatever) at worst.
Production operators have their own problems with current PM practices, too; they often consider them to have no value at all, and will
often complain that PM causes them more problems than it solves
(in the form of startup delays, yield loss, quality deviations, etc.)
One of the problems in many instances is that maintenance is not
perceived as a “value-added” contributor to desirable ends, such as
output, quality, productivity, safety, and environmental security.
In many companies, maintenance practices are somewhat informal,
not well-organized, and not based on “best practice” approaches.
Systems of work control are either inadequate or not present at all.
Breakdowns are frequent and the majority of maintenance activity
is reactive. In the pressure of time, maintenance may be subjected
to a “quick fix” mentality, a “band-aiding” approach that actually exacerbates the situation.
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Galimi pasirinkimai

Reaktyvioji priežiūra

Nuspėjamoji priežiūra

Modifikacija arba perprojektavimas

Maži elementai
Kritiniu atveju nereikšmingas
Mažai tikėtina, kad suges
rezervinis įrenginys

Būklės stebėjimas
Prognozuojanti analizė
Įvairios technologijos

Kai negalima išvengti gedimų,
įtakojančių saugą, aplinkosaugą,
dideles išlaidas

Profilaktinė priežiūra
Įrenginio veiklos stabdymas
Eksploatacinių dalių keitimas

Gedimų paieška
Apsaugos priemonės
Sauga / Pavojaus apsauga
Paslėpti gedimai

1 pav. Teisingos strategijos paieška

System – Kompiuterizuota priežiūros valdymo sistema)
pagalba, ar formalų tvarkaraštinį planavimą. Šios iniciatyvos duos pelną ateityje, tačiau pareikalaus ir išlaidų.
Kitas dalykas yra peržiūrėti jūsų profilaktinės priežiūros
programas. Tai nėra sunku ir nauda gali būti pasiekiama greitai.

Teisingos strategijos paieška
Gera profilaktinės priežiūros programa gali turėti įvairių
tipų priemones tai priežiūrai atlikti. Įvairios priemonės ir
priežiūros būdų įvairovė gali tikti daugeliui įmonių, priklausomai nuo įmonės naudojamos įrangos, veiklos poreikių,
saugos ir aplinkosauginių reikalavimų ar įrenginių avarinių sustojimų išvengimo svarbos. Tai vaizduoja ir 1 pav.:
  Planiniai tikrinimai, tepimas, valymas, reguliavimas;
  Planiniai atstatymo ar perkėlimo darbai;

besiremianti tik teoriniais RCM principais. Tai - analizė,
paremta praktika ir ekonomine nauda (2 pav.).
PPO proceso esmė – pasitarimai pasikeičiant patirtimi (angl.
workshop), kurių metu pasitarimų dalyviais galėtų būti:
  Tarpininkas, veikiantis kaip profilaktinės priežiūros
optimizavimo proceso dalyvis;
  Remontininkas, kuris teikia informaciją apie vykdytas
profilaktinės priežiūros užduotis bei praktinę patirtį
vykdant gedimų šalinimą, įvertinant ir gedimų statistiką konkrečiame objekte;
  Operatorius, teikiantis grįžtamojo ryšio informaciją
vykdant profilaktinės priežiūros užduotis, informaciją
apie režimo gedimų istoriją ir praktinius gedimų pašalinimo būdus;

  Perspėjamoji priežiūra (taikoma technologijose, kur
vykdomi fizinių parametrų matavimai);

  Kiti asmenys, galintys įžvelgti nesėkmės istorijų priežastis bei galintys siūlyti potencialius priežiūros aktyvinimo kelius.

  Priežiūra priklausomai nuo sąlygų (ten kur nuolat vykdomas fizinių parametrų monitoringas);

Profilaktinės priežiūros optimizacija padidina esamos
strategijos efektyvumą:

  Užduotys atsiradusios dėl gedimų.

  Optimizavus esamas priežiūros prognozavimo ir prevencijos procedūras, taip pat įsitikinus, kad teisingos
procedūros buvo atliekamos tinkamai paruoštų darbuotojų, reikiamu dažnumu;

Taigi, svarbiausia yra rasti ir suderinti įvairius būdus iškilusioms problemoms spręsti priimtinomis sąlygomis bei
pateisinamomis išlaidomis.

Profilaktinės priežiūros optimizavimas
Profilaktinės priežiūros optimizavimas (PPO) yra struktūrinis procesas, kuris naudoja patikimumu pagrįstos priežiūros (angl. Reability Centred Maintenance – RCM) principus, peržiūrint ir optimizuojant esamas profilaktikos, prognozavimo, savarankiškos priežiūros istorijas, įvertinant ir
nesėkmės istorijas. Tai - nėra nuo nulio pradėta analizė,

  Užtikrinus, kad konkretūs gedimai nebūtų priskiriami
esamos priežiūros ir patikimumo sistemos strategijai,
o jų atsiradimo priežastys būtų tiriamos atskirai;
  Įsisąmoninus, kad priežiūra ar jos mažinimas yra tiesiogiai susiję su gedimų (prastovų) atsiradimu;
  Parinkus labiau efektyvias priežiūros priemones, jei
to prireikia.
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Gedimų
informacija

Gedimų būsena
(esmė)

RCM principai
Padarinys (rezultatas)
Gedimų pobūdis
Intervalas nuo P iki F
(žiūr. 3pav.)

Patobulinta
techninės
priežiūros
strategija

Egzistuojančios
PP/nuspėjamos
užduotys

2 pav. Užduočių optimizacija

Profilaktinės priežiūros optimizacija padidina esamos
strategijos patikimumą:

2. Kurie įrenginio gedimų duomenys, susiję su gamintojo
rekomenduota profilaktine priežiūra, buvo išanalizuoti?

  Įsisąmoninus, kad nieko nedarymas, užuot ką nors veikus, yra užtikrintos nesėkmės garantas;

3. Kokie yra tie gedimai, kad esamos profilaktinės priežiūros užduotys neleido jų išvengti arba bent nustatyti?

  Eliminavus ar sumažinus tas priežiūros procedūras, kurios sukuria mažą pridėtinę vertę arba jos visai nesukuria;

4. Kokie kiti gedimai įvyko praeityje, kurie nebuvo įvardinti arba kurie neįvyko, bet galėjo sukelti pavojingas
situacijas įrenginiui?

  Paruošus aiškias užduotis ir procedūras, pritaikytas
konkrečiam įrenginiui;
  Užtikrinus paruoštoms užduotims ir procedūroms būtinus paskyrimus;
  Paruošus aiškias užduotis ir procedūras taip, kad jos
būtų efektyviai vykdomos, nešvaistant lėšų, laiko ar
papildomų pastangų.

Proceso esmė
Paprastai į profilaktinės priežiūros optimizavimo pasitarimus (angl. workshop, toliau čia naudosime terminą seminarai) įtraukiami 4-6 asmenys. Seminarai vyksta nuo
vienos iki trijų dienų, nors įmonei suorganizuoti tokius
seminarus nėra įprasta veikla, tačiau tai taip pat nėra
ir labai sudėtinga. Seminare vyksta kartotinis procesas:
pareikiami dabartiniai duomenys, žinomi ar nuspėjami
gedimai, tada vėl ir vėl užduodami tos pačios krypties
klausimai. Tuomet bandoma įgyvendinti jūsų rekomendacijas (3 pav.).
Pagrindiniai klausimai užduodami seminare:
1. Kokios nuolatinės techninės priežiūros užduotys
priežiūros personalo buvo vykdomos? Kokia originalaus gamintojo įrangos (angl. Original Equipment
Manufacturer OEM) informacija egzistuoja (ar ta informacija buvo tinkamai naudojama)? Kokia yra dabartinio techninės priežiūros ir eksploatavimo personalo
patirtis? Ar galima gauti tikruosius gedimų duomenis?

Bendras įvertinimas (prieš seminarą):
A – Informacijos rinkimas (PP ir gedimų statistika)
B – Esamų techninės priežiūros užduočių sąrašas (PP ir
gedimų atvejai). Gedimų pobūdžio identifikavimas.
C – Gedimų priežasties nustatymas
Kiekvienam gedimui (seminaro metu):
D – Gedimo pasekmių nustatymas (įvertinant nenustatytus,
nepastebėtus ir kitus įvykius)
E – Statistinių duomenų aptarimas ir esminės informacijos
išskyrimas; gedimų pobūdžio nustatymas; paremtos RCM
logika strategijos parinkimas.
F – Užduočių, procedūrų, jų dažnumo ir trukmės nustatymas,
profesijų paskirstymas…
Pasirinkite kitą gedimą:
Grįžkite prie D
Diegimas (po seminaro):
G – Pasiektų seminare tikslų grupavimas ir užduočių
peržiūrėjimas
H – Naujų PP procedūrų aprobavimas, jų paskelbimas,
personalo apmokymas, ir procedūrų įtraukimas į bendrą
CMMS
3 pav. Proceso optimizacija
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Nusidėvėjimo
įvertinimas
Atsitiktinis / Netikėtas

Atsitiktinis
Susijęs su
nusidėvėjimu

Atsitiktinis

Netikėtas

Netikėtas
Laipsniškas

Gedimas įvyks!
Grįžti prie gedimo

Atsitiktinis / Laipsniškas

Susijęs su
nusidėvėjimu

Jeigu gedimas yra:

Priklauso tik nuo būklės!
Susijęs su nusidėvėjimu / Netikėtas

Nusidėvėjimo
įvertinimas

Netikėtas
Laipsniškas

Susijęs su nusidėvėjimu / Laipsniškas

Netikėtas

Techninės priežiūros parinkimas
akivaizdžiam gedimui

Tik fiksuotas laike!

Laipsniškas

Remiantis būkle ar fiksuotu laiku

4 pav. Logika pagrįsta patikima priežiūra

5. Kokios būna gedimų pasekmės?
6. Kaip, kokiu būdu įvyko konkretus gedimas? Tai išsiaiškinus galima įvertinti kiekvieno gedimo pasekmes:
neaiškios ar aiškios, pavojingos, įvykusios dėl įrenginio naudojimo ar jo remonto (gedimo pasekmės).
7. Ką reiktų daryti norint numatyti ar tiesiog išvengti
galimų gedimų (aktyvios užduotys, užduočių intervalai ir kita)?
Peržiūrėti, pridėti, pašalinti techninės priežiūros užduotis, pasiremiant gedimų analize, operatoriaus
pastangomis ir patikima priežiūros logika (4 pav.).
Neatlikinėti darbų, kurie sukuria mažą pridėtinę vertę
arba visai jos nesukuria. Nustatyti, ar yra tokia užduotis, kurios pagalba galima išvengti arba bent numatyti
galimus gedimus. Tai gali būti nustatoma peržiūrint
esamas užduotis arba net įvedant naujas užduotis.
Įrenginio būklės stebėjimo užduočiai paprastai teikiama pirmenybė.
Kiekvieną priežiūros užduotį turi būti įmanoma atlikti ir ji turi būti naudinga.
*Įmanomas = pagrįstai prognozuojamas veiksmas,
neleidžiantis įvykti gedimui.
*Naudingas = techninės priežiūros priemonėmis ir
minimaliomis sąnaudomis atliekama įrenginio gedimų prevencija.

8. Kas turėtų būti daroma, jei tinkamos užduoties negalima surasti arba esamą užduotį neįmanoma patobulinti (priimamos pasekmės neplanuojant priežiūros)?

Atlikite tai dabar!
Tuoj pat nuodugniai peržiūrėkite profilaktinės priežiūros
praktiką ir procedūras. Jei jūsų profilaktinės priežiūros
programa yra nepakankama, jūs turite puikias galimybes,
taikant patikimumu pagrįstus logiškus inžinerijos ir informacinių technologijų panaudojimo principus (RCM) ir PP
optimizavimą, pasiekti greitų laimėjimų mažinant prastovas, didinant produkcijos kiekius.
Atminkite – profilaktinės priežiūros ne tik mažina išlaidas, bet padeda optimizuoti visą procesą. Taip yra todėl,
kad priežiūra nėra vien tik išlaidos. Priežiūra gali didinti
sąnaudas, bet tai nėra išlaidos, kurios atsiranda perkant
kanceliarines prekes.
Jei viskas atlikta teisingai, priežiūra yra pajėgumų didinimo pagalbininkas, prisidedantis prie gamybos saugumo ir
aplinkosaugos, produkcijos kokybės ir planavimo lankstumo – viso to įmonėms vis labiau ir labiau reikia.

Perspausdinta iš žurnalo „Maintworld“, 2013 Nr.1
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Kabeliai su XLPE izoliacija:
privalumai ir trūkumai
Kabeliai yra sunkiausiai patikrinami energetikos sistemų elementai, o be patikimo žemos ir vidutinės įtampos
kabelių linijų darbo normalus elektros sistemų darbas yra negalimas. Straipsnyje bus trumpai apžvelgta kabelių su
XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis
ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.
Vidmantas Melnikas
UAB „Gerhard Petri Vilnius“ direktorius

Daugumoje išsivysčiusių šalių 10–500 kV įtampoje naudojami kabeliai su XLPE izoliacija. Ypač plačiai tokie kabeliai
naudojami 10 kV įtampoje. Manoma, kad kabeliai su XLPE
izoliacija ateityje visiškai pakeis morališkai pasenusius kabelius su popierine alyvoje įmirkyta izoliacija. Pavyzdžiui,
Japonijoje kabeliai su XLPE izoliacija pradėti naudoti praeito amžiaus penkiasdešimtaisiais metais, o 90-aisiais metais pasaulinėje praktikoje pradėtos naudoti pirmosios 500
kV kabelių linijos. Šiuo metu vidutinės įtampos kabeliai su

XLPE izoliacija JAV ir Kanadoje užima 80–85 proc. kabelių rinkos, Vokietijoje ir Danijoje – 95 proc., Suomijoje,
Švedijoje ir Prancūzijoje – 100 proc. Lietuvoje tiesiant
naujas linijas arba rekonstruojant senas taip pat naudojami kabeliai su XLPE izoliacija. Būtina pabrėžti, kad pagal
gamintojų nurodomą informaciją kabelių su XLPE izoliacija gedimų lygis yra daug mažesnis palyginus su kabeliais,
turinčiais alyvoje įmirkyto popieriaus izoliaciją. Vis dėlto,
tik fiziškai keičiant vienos rūšies kabelius kitos rūšies kabeliais, neįvertinus jų konstrukcijų ypatumų ir dielektrinės
terpės specifikos, galima sulaukti žymiai didesnio gedimų
lygio nei deklaruoja gamintojai.
Iki 10 kV įtampoje naudojami viengysliai ir trigysliai kabeliai
su XLPE izoliacija, aukštesnėje įtampoje dažniausiai naudojami viengysliai kabeliai. Trifazė kabelių linija sudaroma
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iš trijų viengyslių kabelių, išdėstytų vienoje plokštumoje
arba lygiašonio trikampio viršūnėse. Kabelio tiesimo tipas
(trikampiu arba vienoje plokštumoje) nustatomas pagal
projekto dokumentus. Tiesiant tokius kabelius žemėje, jie
turi turėti hermetinį sluoksnį. Kolektoriuose jų apvalkalas
turi būti iš savaime gęstančio polietileno arba PVC (polivinilchlorido) apvalkalo, išskiriančio mažai dūmų.

didesniais izoliacijos ir apvalkalų storiais bei įmantresne
movų ir galūnių konstrukcija. Tokių kabelių gysla gaminama hermetizuota, o storesnių kaip 1000 mm2 kabelių –
segmento pavidalo, siekiant sumažinti paviršiaus efekto
įtaką. Didžiausias gyslos skerspjūvis gali siekti 2500 mm2.
1-oje lentelėje pateikiamas ABB firmos viengyslio kabelio aukštajai įtampai bendras vaizdas bei trumpa sandara.

Kabelių su XLPE izoliacija privalumai

Kabeliai su XLPE izoliacija lyginant su įprastais kabeliais
turi tokius privalumus:

Kabelių su XLPE izoliacija konstrukcija skiriasi nuo tradicinių kabelių su alyvoje įmirkyto popieriaus izoliacija
konstrukcijos. Kabeliai gaminami su daugiaviele varine
arba aliuminine gysla, naudojant įvairių tipų apvalkalus,
taip pat turintys hermetizavimo galimybę, kuri leidžia tiesti kabelius žemėje, kabelių įrengimuose, blokuose, gamybinėse patalpose ir pan. Kabeliams tiesti žemėje naudojamas didelio tankio polietileno apvalkalas, kuris užtikrina
būtiną apsaugą nuo mechaninių pažeidimų. Aukštosios ir
labai aukštos įtampos kabeliai savo sandara panašūs į vidutiniosios įtampos polietileninius kabelius, iš esmės skiriasi

  didesnis vientisas statybinis ilgis (iki 2000 – 4000 m
esant vienfaziam kabeliui);
  išplėstas vardinių skerspjūvių nominalas iki 800 mm2,
o labai aukštos įtampos kabeliams – iki 2500 mm2;
  mažesnis svoris, skersmuo, mažesnis lenkimo spindulys (vienos fazės);
  priklausomai nuo tiesimo sąlygų leistinos apkrovos srovės 15-30 proc. didesnės nei alyva užpildytų kabelių;

Naudojimas

Galimas klojimas žemėje, betoniniuose blokuose,
kabelių tranšėjose, kanaluose, tuneliuose

Gysla

Kabelis su apvaliomis kompaktinėmis arba segmento pavidalo varinėmis ir
aliumininėmis gyslomis; S ≤ 1000 mm² (varis); S ≤ 1200 mm² (aliuminis).

Pusiau laidus sluoksnis

Pusiau laidus vulkanizuotas polietilenas

Izoliacija

Izoliacinis vulkanizuotas polietilenas (pusiau laidus gyslos ekranas ir
pusiau laidus išorinis ekranas bei izoliacija uždedama vienu metu)

Išorinis pusiau laidus sluoksnis

Pusiau laidus vulkanizuotas polietilenas

Ekranas

Vientisas apvalkalas iš švino lydinio. Ekranas yra pagamintas iš
vario ir aliuminio laidininkų priklijuotų prie polietileno apvalkalo
arba suvirintas aliuminio ekranas, termiškai prijungtas prie PE
polietileno apvalkalo. Varinės vielos ir švino apvalkalo derinys.

Išorinis apvalkalas

Izoliacinis apvalkalas. Galimybė užnešti pusiau laidų sluoksnį
apvalkalo elektrinio atsparumo bandymui po kabelio paklojimo.

Vardinė įtampa U0/U, kV

64/110 (123), 87/150 (170), 127/220 (245), 190/330
(362), 230/400 (420), 290/500 (550)

1 lentelė. Aukštosios įtampos vienos gyslos kabelio su polietileno izoliacija konstrukcija

1 - gysla; 2 - pusiau laidus ekranas iš drėgmę
blokuojančios medžiagos; 3 - izoliacija iš
specialaus polietileno; 4 - izoliacijos ekranas
iš varinės juostos ir pusiau laidžios drėgmę
blokuojančios medžiagos; 5 - popieriaus
arba elektrai laidžios vandenį blokuojančios
juostos sluoksnis; 6 - varinių vijų ekranas,
kurio paviršiuje uždėta vario juosta; 7 atskyrimo sluoksnis iš kabelių popieriaus
arba gumos audinio; 8 – aliuminio polimerinė
juosta; 9 - polietileno apvalkalas
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Eil.
Nr.

Charakteristikų (parametrų) pavadinimas

Kabeliai su popierine
alyvoje įmirkyta izoliacija

Kabeliai su
XLPE izoliacija

1.

Ilgalaikė leistinoji darbo temperatūra, °C

70

90

2.

Ilgalaikė temperatūra, °C esant iki 1000 val. perkrovoms eksploatacijos metu

75

130

3.

Temperatūra trumpojo jungimo metu, °C

200

250

4.

Kabelių apkrovos geba:
klojant žemėje, %
klojant ore, %

100
100

115-125
145-170

5.

KL aukščių viršuslenkstė, m

15

be apribojimų

6.

Montavimo ir remonto imlumas

didelis

mažas

7.

Patikimumas eksploatavimo metu (gedimų skaičius 100 km kabelių per metus)

8-15

viena-dviem
eilėm mažesnė

2 lentelė. Kabelių su skirtinga izoliacija charakteristikų palyginimas

  didesnis patikimumas;
  maži dielektriniai nuostoliai (tg δ = 0,001, vietoje 0,008);
  didesnė pralaidumo geba dėl gyslų leistinos įšilimo
temperatūros padidėjimo;
  galimas kabelio klojimas be išankstinio šildymo iki
-20 0C temperatūros; tarnavimo laikas – ne mažesnis
kaip 30 metų.
2-oje lentelėje pateiktos pagrindinės eksploatacinės kabelių su XLPE ir su alyvoje įmirkyta popierine izoliacija
charakteristikos.

Kabelių su XLPE izoliacija trūkumai
ir patikimumo faktoriai
Pagrindinis tokių kabelių trūkumas – daliniai išlydžiai, kurie atsiranda XLPE izoliacijos sluoksnyje dėl priemaišų ir
sluoksnio netolygumo veikiant didelio stiprio elektromagnetiniam laukui bei vykstant izoliacijos dipolių poliarizacijai bei orientavimuisi. Alyva užpildytiems kabeliams
dalinių išlydžių galima nevertinti, nes vyksta jų savaiminis
išnykimas dėl impregnavimo skysčio popieriuje pasiskirstymo. Kitas trūkumas - kabelio apvalkalo iš didelio tankio
polietileno neatsparumas kai kurioms medžiagoms (pvz.,
azotui, chlorui, druskos rūgščiai, sieros rūgščiai, acetonui).
Prie trūkumų galima priskirti ir tam tikrą montavimo darbų

1pav. Kabelio su XLPE izoliacija gedimai

sudėtingumą, kai vienu metu reikia montuoti tris kabelius
nuo trijų būgnų. Taip pat kyla varinių 6 - 500 kV įtampos
kabelių ekranų įžeminimo problema, nes šiuose ekranuose indukuojamos srovės ir įtampos, kurių dydis priklauso
nuo ekranų sujungimo ir įžeminimo schemos. Netinkamas
ekranų įžeminimas gali pažeisti kabelius dėl šilumos balanso sutrikimo. Tačiau norminiuose dokumentuose apie
tai nekalbama. Taip pat nėra apibendrinta tokių kabelių
eksploatavimo patirtis.
Kabelių ekspertai išskiria keturis pagrindinius kabelių su
XLPE izoliacija gedimų tipus (1 pav.):
  Išorinė izoliacijos pažaida (apie 70 proc. visų registruotų kabelių gedimų);
  Vidinė izoliacijos pažaida;
  Įvairios esamų kabelio ekranų pažaidos;
  Įvairių rūšių kabelių gyslų pažaidos.
Kabelių linijų pažaidų ir defektų priežastys gali būti šios:
  Kabelių linijų montavimo ir eksploatavimo metu padarytos klaidos (projekto neatitikimas, netinkamas antgalių uždėjimas, kabelio lenkimo spindulio nesilaikymas);
  Kabelių linijos šiluminio režimo pažeidimas;
  Aukštojo dažnio viršįtampių poveikis veikiant SF6
jungtuvams;
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2 pav. Vandens dendritų vaizdai eksploatuojamo kabelio izoliacijoje

  Natūralus kabelio senėjimas (vandens medžių, dendritų susidarymas).

Kabelių su XPLE izoliacija patikimumas
Gaila, kad dėl tokių kabelių trumpo eksploatavimo laiko
Lietuvoje nėra tikslios informacijos apie XLPE izoliacijos
gedimus. Pagrindiniams faktoriams, nusakantiems kabelių
su XLPE izoliacija patikimumą, galima priskirti:
  kabelio izoliacinės sistemos resursą;
  neutralės įžeminimo režimą;
  viršįtampių lygį kabelio paklojimo vietoje;
  kabelio eksploatavimo temperatūrinį režimą;
  būtiną ekrano skerspjūvį;
  techninės būklės diagnostikos metodus;
  bandymų parametrus ir norminę techninę bazę.

A

B

XLPE izoliacijos sistemos resursas
Izoliacine sistema yra izoliacijos ir laidžių polimerinių
ekranų, kurių viduje užsidaro kabelio elektrinis laukas, visuma. Polimerinė izoliacija XLPE pagrindu yra labai jautri įvairioms mikroakutėms, tuštumoms, dielektriko išsisluoksniavimui ir kitiems defektams, atsirandantiems dėl
gamybos ir montavimo netikslumų bei pažeidimų. Šie defektai padidina vietinį elektrinio lauko stiprumą ir sudaro
sąlygas daliniams išlydžiams atsirasti. Vidutinės 6-35 kV
įtampos kabeliuose vidutinis elektrinio lauko stipris sudaro iki 2 kV/mm. XLPE izoliacijos eksploatacinės charakteristikos blogėja dėl elektrinio lauko ir šiluminio poveikio.
Tačiau pagrindinė izoliacijos senėjimo priežastis – polimero
pažeidimai dėl dalinių išlydžių, išsivystantys į technologinius izoliacijos defektus kartu veikiant elektriniam laukui
ir drėgmei, prasiskverbiančiai iš aplinkos.
Kartu su drėgme į izoliaciją patenka agresyvios medžiagos.
Jos išardo polimerinius ryšius ir sudaro mikrotuštumas,
kurios yra tarsi drėgmės kaupimosi rezervuarai. Veikiant

C

3 pav. Vandens dendritų fotografijos: a - dalinis išlydis polietilene; b - kaspino tipo dendritas, 800 mikronų ilgio; c - vėduoklės tipo dendritas, 200 mikronų ilgio

4 pav. Pramušimo formavimosi procesas vandens dendrito kanale
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Seminaro akimirkos

elektriniam laukui polinės vandens molekulės sudaro išsišakojusius medžio pavidalo kanalus (dendritus), nukreiptus išilgai elektrinio lauko jėgų linijų (2 pav.). Tie kanalai
plinta, prasideda negrįžtamas dendritinis izoliacijos suirimas, kuris vyksta, kol pramušamas visas izoliacijos tarpas.

XLPE izoliacijos senėjimas yra pavojingas tuo, kad be perstojo yra lydimas sunkiai nustatomų eksploatavimo metu
dalinių išlydžių. Izoliacijos lygiui nustatyti svarbiausia priemonė yra jos bandymas paaukštinta įtampa ir kitos diagnostinės procedūros, nustatytos norminiuose dokumentuose.

Skiriami du vandens dendritų tipai (3 pav.): „kaspinas“ (atsiranda izoliacijos tūryje, pripildytas vandens arba įsiterpusių pašalinių medžiagų) ir „vėduoklė“ (vystosi nuo elektriškai laidžių ekranų paviršių).

Praktika rodo, kad netgi sėkmingi bandymai paaukštinta
nuolatine įtampa ne tik negarantuoja vėlesnio neavarinio
kabelių linijų darbo, bet ir daugeliu atvejų sutrumpina kabelių linijų tarnavimo laiką. Tokie bandymai ypač pavojingi ilgai eksploatuojamoms kabelių linijoms arba kabeliams
su pasenusia izoliacija. Be to, vis plačiau naudojamų jėgos
kabelių su XLPE izoliacija bandymai paaukštinta nuolatine
įtampa ne tik praktiškai nenaudingi, nes tinklinis polietilenas turi aukštą elektrinį atsparumą ir mažas nuotėkio sroves, bet ir neigiamai veikia polietileninę izoliaciją. Galios
kabeliams su XLPE izoliacija efektyvesnis ir ekonomiškesnis yra saugus bandymų metodas 0,1 Hz dažnio labai žema
įtampa, kuri neviršija nominalios kabelių linijos įtampos
daugiau kaip 3 kartus.

Šiuo metu neigiamas vandens dendritų poveikis izoliacijos savybėms mažinamas įterpiant į polietileną specialių
cheminių priedų arba kitų cheminių junginių, stabdančių
oksidacijos procesus. Dalinių išlydžių atsiradimo įtampos
dydis leidžia nustatyti oro akutes, kurios yra pavojingos
kabelių izoliacijai. Be dalinių ir dendritinių išlydžių, susidariusių izoliacijos viduje, dažnai daliniai išlydžiai susidaro dielektriko paviršiuje.
Ilgai veikiant prijungtai kintamajai įtampai susidaro ypač
stiprūs daliniai išlydžiai, nes jie periodiškai susidaro kiekviename įtampos kitimo (sinusoidės) periode. 4 paveiksle parodytas pramušimo kanalo susidarymas polietileninėje izoliacijoje.
Periodiškai susidarantys daliniai išlydžiai nepalankiai veikia
izoliaciją dviem atvejais. Pirma, izoliacijoje esantys oro ar
vandens intarpai didėja (platėja), nes izoliaciją ardo daliniai
išlydžiai. Antra, dalinių išlydžių metu susidarę iš irstančios
izoliacijos produktai (ozonas, vandenilis, angliavandeniai
ir kt.) sukelia izoliacijos cheminę eroziją.

Nauja Stasio Bilio knyga
Nenuilstantis Stasys Bilys, pelnytai vadinamas Lietuvos energetikos istoriku, 2013 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos Energetikos
muziejuje pristatė savo naujausią knygą „Pirmosios elektrinės
Lietuvoje – trečioji dalis”. Knygoje vėl rasime ankstesnėse
knygose dar neaprašytų miestų ir miestelių elektrifikavimo
istorijas, iš kurių galima pasimokyti ir dabar – laikmečio
išryškintos klaidos dažnai vėl kartojamos.
Malonu, kad autorius vėl pilnas idėjų ir noro toliau tyrinėti
ir skelbti užmirštas bei dar atmenamas energetines istorijas. Tad laukiame naujų autoriaus knygų.

Šių metų rugsėjį UAB Gerhard Petri Vilnius kartu su Kauno
technikos kolegija (KTK) organizavo seminarą apie žemo
dažnio (VLF) kabelių gedimų paieškos priemones ir metodus. Buvo pristatoma Austrijos gamintojo b2 Electronics
GmbH mobili (įrengta automobilyje) kabelių diagnostikos
laboratorija, kurioje sumontuota įranga: kabelių diagnostikai (VLF), dalinių išlydžių (PD) ir tangento delta (tg δ)
bandymams/matavimams vidutinės įtampos kabeliuose.
Kitame žurnalo numeryje bus tęsiama tema apie
kabelių su XLPE izoliacija bandymus ir diagnostiką.
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Neišsprendžiamas Visagino AE galvosūkis
Bronius A. Rasimas
Nors pačioje Japonijoje, dėl vis dar nesuvaldytų Fukušimos
katastrofos padarinių, karštligiškai ieškoma alternatyvų
branduolinei energetikai, Hitachi su tikru samurajišku atkaklumu nepaleidžia Visagino AE projekto, ieško kontaktų su
spendimus priimančiais valdininkais, kuriuos būtų galima
įtikinti, kad japonų siūlomas branduolinis reaktorius atves
Lietuvą į išsvajotos energetinės nepriklausomybės rytojų.
Neseniai Lietuvoje besilankę Hitachi atstovai net pažadėjo
kai kuriuos jų siūlomo branduolinio projekto pakeitimus.
Japonų projekte esminis trūkumas buvo didelė branduolinio reaktoriaus galia. Visagino AE įrengus japonų siūlomą 1350 MW reaktorių vienareikšmiškai liktume BRELL
energetinės sistemoje arba, paprasčiau kalbant, Rusijos
kontroliuojamame elektros energetikos tinkle. Tad kalbas
apie sinchroninį darbą su kontinentinės Europos Sąjungos
elektros energetikos sistema reiktų pamiršti mažiausiai
30-čiai metų. Aišku galėtų būti pasiūlyta ir daugiau alternatyvų, pavyzdžiui, Visagino AE įrenginėti mažesnės galios reaktorių, tačiau ar Hitachi tokių reaktorių turi bent
viešai skelbiamų žinių nėra.
Vis tik labiausiai tikėtina, kad šiame branduoliniame galvosūkyje rusai nuolat siekė (ir gal dar siekia) kitų rankomis atstatyti trūkstamą grandį (uždarytą Ignalinos AE) jų kontroliuojamoje BRELL sistemoje. Ko gero tuo tikslu buvo net rengiami „provokaciniai” branduoliniai projektai aplink Lietuvą.
Kita vertus, Lietuva, Latvija bei Estija ir taip turi pakankamai
instaliuotų galių. Teisingai diversifikavus kuro tiekimą, jo
panaudojimą ir modernizavus energetikos ūkį bei įvykdžius
energetinių jungčių (elektra ir dujos) su Švedija ir ypač su
Lenkija projektus, Baltijos šalių gaminama elektra galėtų
būti net pigesnė už Visagino AE gaminamą elektrą. Ypač
per galimai įrengtos Visagino AE pirmuosius 20-30 metų
eksploatacijos, tai yra tol, kol projekto investicijos galimai
teoriškai atsipirktų. Apie Lietuvos energetines perspektyvas aiškiai pasisakė ir Lietuvos Energetikos instituto mokslininkai. Be to, iš JAV ateina patikimos žinios, kad naujos
kartos mažųjų (apie 170 MW galios) branduolinių reaktorių komerciniai projektai turėtų pasirodyti apie 2023 m.
Taigi, atsiranda dar papildomų argumentų, kad Visagino
AE projektas gali iš viso neatsipirkti.
Dar vienas galimas pasiūlymas galėtų būti paruoštos statyboms Visagino AE aikštelės perėmimas, tai yra suteikiama vieta ir strateginis investuotojas savo rizika pastato
tokią branduolinę jėgainę, kuri rinkos sąlygomis pardavinėtų elektros energiją. Deja, tokios sąlygos jau buvo siūlomos, tačiau joks investuotojas tuo nesusidomėjo. Aplamai
verslas vis labiau linksta investuoti į savo poreikius tenkinančius energetinius šaltinius (tai yra taikyti energetikos
decentralizacijos principus) ir vis mažiau pasitiki šalimis,

kurios už mokesčių mokėtojų pinigus bando statyti brangius centralizuotus energetinius objektus.
Gal vis tik mes be reikalo ieškome galimų projekto „patobulinimų”? Gal tai yra tik būdas apeiti referendumo dėl
Visagino AE statybos rezultatus? Lietuvoje, kur aukščiausiu
lygiu nepaisoma ne tik teismų sprendimų, bet ir išreikštos referendumu tautos valios, siūlyti „pseudo“ pakeitimus
Visagino AE projektui kai kam patiktų, nes taip nušaunami
net du zuikiai – atsiranda neva naujas Visagino AE projektas (o tauta tai priešinosi „anam“ projektui) ir vėl laisvos
rankos braižyti popieriuje naujus branduolinius ar kitokius
švaistančius pinigus projektus. Lai man atleidžia mūsų
energetikos specialistai už pasitikėjimą, bet man atrodo,
kad du-trys patyrę specialistai per porą-trejetą mėnesių už
kokius nors du-tris šimtus tūkstančių litų atliktų išsamią
galimybių studiją apie galimybes jungtis sinchroniniam
darbui su kontinentinės ES elektros energetine sistema.
Dabar už tą darbą švedams žadama mokėti 5 milijonus!
Jau akivaizdžiai matosi neperspektyvių Baltyjsko AE ir
Astravo AE projektų likimas. Kaip skelbia žiniasklaida,
Baltyjsko projektas Karaliaučiuje lyg ir keičiamas (laukiama naujos kartos reaktorių?), o dėl Astravo projekto finansavimo Baltarusijos vadovas neseniai lyg ir bandė derėtis
su... Kinija, nes Astravo AE projektui rusai pinigų vis dar
neskuba duoti. Deja, pagal radijo „Svoboda“ pranešimus,
kol kas iš Kinijos pusės buvo gautas tik pasiūlymas steigti
Baltarusijoje Kinijos verslo centrą, o Astravo AE statybvietė,
ten apsilankiusiųjų manymu, labiau primena Vilniaus stadioną, nei rimto energetinio objekto statymą. Vis tik kartas nuo
karto baltarusiai primena, kad jų projektas dar „neužgeso“.
Vakarų verslo strategai, supratę akivaizdžią tiesą, kad senieji
žemynai užsižaidė tik finansiniais reikalais ir pamiršo prekių gaminimą, pradeda raginti gamybą iš Azijos grąžinti į
Europą ir JAV – tik taip galima būtų likviduoti užsitęsusios
krizės padarinius ir užtikrinti stabilų darbo vietų kūrimą
ir šalių ekonominį atsigavimą. Nors tokia verslo „kraustymosi“ strategija lyg ir diktuotų būtinybę vystyti energetiką,
šiuolaikinė branduolinė energetika yra per daug griozdiška ir brangi, o jos vystymas užtrunka per ilgai. Tuo tarpu
verslo „kraustymasis“ galėtų būti efektyvus, jei jis vyktų
greitai ir dabar – krizės padariniai turėtų būti likviduojami
kuo greičiau. Taigi tos šalys, kurios sugebės skubiai modernizuoti, restruktūrizuoti savo energetikos ūkius ir turės pakankamai energetinių resursų jungčių su kaimynais,
gali būti laimėtojos. Apsidairykime – Baltijos šalys kaip tik
turi tokias galimybes. Užuot braižę popierinius projektus,
kreipkime savo resursus ir inžinerinį potencialą ta linkme.
Branduolinė energetika akivaizdžiai Lietuvai nei reikalinga, nei finansiškai pakeliama. Šioje užsitęsusioje istorijoje
dvigubi standartai, nekompetencija, slaptumas ar net galimas sukčiavimas yra taip susipynę, kad visus sprendimus
reikėtų tiesiog atidėti neribotam laikui.
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Atsinaujinančios energetikos ateitis buvo aptarta Rygoje
Švedijos instituto iniciatyva 2013 m.
rugsėjo 12-13 dienomis Rygoje vyko
Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų konferencija
„Atsinaujinančios energetikos ateitis“.
Konferencijoje buvo aptariamas šalių
bendradarbiavimas vystant atsinaujinančios energetikos plėtrą, diskutuojama
apie įvairių atsinaujinančios energetikos
šaltinių sąveiką tarpusavyje ir sąveiką
su tradicine (iškastinio kuro) energetika. Konferencijoje taip pat dalyvavo
Ukrainos ir Rusijos atstovai.
Konferenciją atidarė Švedijos atsinaujinančios energetikos asociacijos (SERO)
vadovas Goran Bryntse. Daugiausiai
buvo kalbama apie tiek valdžios, tiek
stambiųjų energetikos bendrovių ir net
krašto apsaugos struktūrų kuriamus barjerus, trukdančius alternatyviosios energetikos vystymuisi, tačiau pabrėžta, kad
naujoji Švedijos vyriausybė žada mažiau
pasitikėti branduoline šalies energetika
ir didesnį dėmesį skirti atsinaujinančiai energetikai. Kita vertus, dabartiniu
vertinimu bus pasiekta tik 30 proc. 2030
metams iškeltų klimato kaitos stabilizavimo tikslų (angl. 2030 Frame Work of
Climate and Energy). Taip yra todėl, kad
daug ES šalių vis dar turi „savų“ argumentų nediegti atsinaujinančios energetikos šaltinių ar efektyviai spręsti CO2
emisijos problemas.
Energijos kaupimo galimybės irgi yra
nepakankamos, o tai savotiškai stabdo
atsinaujinančių energijos šaltinių energetikos vystymąsi. Deja, bet apie energiją kaupiančių įrenginių projektavimą ar
statybas ES išsamesnių žinių nėra. Čia
reiktų paminėti, kad ir Kruonio HAE išplėtimo projektas yra tik pažadų lygyje.
Problemiška yra ir tai, kad ES šalys dažnai keičia atsinaujinančios energetikos
skatinimo sąlygas (pavyzdžiui, Lietuva
saulės energetikos plėtrą sureguliavo
net su nuostoliais savam biudžetui),
tad yra sunku palyginti atsinaujinančios energetikos kaštus. Be to, atskiros
šalys nevienodai vertina biomasės įtaką
CO2 emisijos mažinimui, tad kai kurios
šalys, į akmens anglių masę įmaišę tik
10-30 proc. biomasės, pradėjo dalinti
„žaliuosius sertifikatus“. Visa tai rodo,
kad tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek ir ES parlamentas turėtų siekti

Dr. Goran Bryntse

Dr. Oleksiy Onipko

Onipko rotoriaus pavyzdžiai

Dmitrij Vasiljev
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Ilja Pečiorkin

Laimonas Bugenis

buvo skirtas konkretus pinigų limitas.
Kadangi šiais metais minėtas limitas jau yra
išnaudotas, šiuo metu renovacijos darbai
nevyksta. Tikimasi, kad 2014 m. valstybės
dotacijų lygis nesikeis ir renovavimo darbai
atsinaujins. Minimalūs reikalavimai vykdyti
renovaciją yra stogo, laiptinės, cokolio, langų ir šildymo sistemos sutvarkymas. Visa
tai duoda apie 60 proc. efektą taupant šilumą, tačiau išorinė apdaila vis tik dar yra
populiari. Kuo toliau, tuo labiau kalbama
apie tipinių projektų taikymą renovuojant namus, nes dažniausiai, renovuojant
būstus, naudojami tie patys sprendiniai.
Tipinių projektų (sprendinių, standartų)
taikymas pagreitintų ir atpigintų namų
renovavimo išlaidas. Kitas renovavimo
atsipirkimo laiko trumpinimo veiksnys
būtų atsinaujinančios energetikos (saulės
kolektoriai, šilumos siurbliai) integravimas
į bendrą namų renovavimo projektą, tačiau
Latvijoje tokių projektų yra tik vienetai.
Labai didelį susidomėjimą sukėlė Ukrainos
mokslų akademijos akademiko Oleksiy
Onipko pranešimas. Jo nuomone atsinaujinančios energetikos ateitis – mažųjų atsinaujinančios energetikos įrenginių taikymo plėtra. Mažosios energetikos įrenginių tobulinimas bei jų paplitimas ir bus
tas stimulas pradėti bendradarbiauti su
stambiaisiais energetikos tinklais, o ateityje net ir keisti tiek pramonės įmonių,
tiek ir visų šalių energetines strategijas.

Konferencijos dalyviai lankėsi biodujų jėgainėje, kuriai dujas teikia šiukšlynas
vienodesnio atsinaujinančių energetikos
resursų panaudojimo reglamentavimo.

galimai pastatyta ir integruota į Baltijos
šalių tinklus Visagino AE.

Maloniai nuteikė Estijos 4Energija analitiko Dmitrijaus Vasiljevo prezentacija
„Perėjimas prie švarios energetikos“. Buvo
pristatyta kruopščiai apgalvota Estijos
energetikos strategija iki 2030 metų. Į
energetinį balansą buvo įtraukta tiek
veikiantieji energiją generuojantieji šaltiniai, tiek vėjo elektrinių parkai sausumoje ir jūroje. Taip pat buvo pristatyta
idėja panaudojant jūros vandenį įrengti
energijos kaupyklą (hidroakumuliacinę
stotį) netoli Talino. Įdomi detalė - 2030 m.
Estijos strategijos scenarijus be Visagino
AE yra net 20 proc. pigesnis, lyginant su

Energetikos tema diskutavo ir Švedijos
Žaliųjų feminisčių judėjimo atstovės.
Evos Larson (Ewa Larsson) nuomone
tiek feministinis judėjimas, tiek lyčių lygybės principų laikymasis negalėtų darniai vystytis, jeigu nebūtų kreipiamas dėmesys į klimato kaitos pokyčius ir žaliosios energetikos plėtrą. Ir visa tai galima
paaiškinti labai paprastai – juk moterys
sudaro apie 50 proc. Žemės gyventojų.
Latvijos atstovas Ilja Pečiorkinas (SIA TAG
Būve) pasidalino mintimis apie būsto renovavimo problemas Latvijoje. Valstybinė
dotacija renovavimo darbams yra net
50 proc. darbų vertės, tačiau renovacijai

Konferencijoje buvo pristatytas ir akademiko sukurtas Onipko rotorius. Tai originalaus dizaino vėjo turbina, veikianti
esant mažiems vėjo greičiams (priklausomai nuo turbinos diametro – nuo 0,2 m/s
iki 1 m/s). Esant turbinos diametrui 1 m,
vėjo jėgainė generuoja iki 800 W elektros
energijos, kai D = 3 m, P = 3 kW, o kai
D = 5 m, P = 30 kW. Onipko rotorius yra
tik vienas iš daugelio mažosios energetikos įrenginių, sukurtų Ukrainos mokslų
akademijos laboratorijose.
Labai motyvuotus ir išsamius pranešimus konferencijoje perskaitė ir mūsų
šalies atstovai. Lietuvos Atsinaujinančios
energetikos konfederacijos prezidento Martyno Nagevičiaus pranešimo
tema buvo „Atsinaujinanti energetika
Lietuvoje – problemos ir sprendimai“.
Lietuvos Geotermijos asociacijos valdybos narys Laimonas Bugenis pristatė
pasyvaus/aktyvaus namo koncepciją ir
konkrečius sprendimus. Konferencijoje
pasisakė ir daugiau pranešėjų iš Suomijos,
Švedijos, Ukrainos ir Latvijos.
Nefas info
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