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Gerbiami skaitytojai,
Ko gero visą pasaulį apėmęs kontroliavimo, priežiūros ar
net šnipinėjimo mastas rodo ne tik verslininkų norą viską
žinoti apie savo darbuotojus, bet ir mokslininkų norą įtikti ar parduoti kuo daugiau IT produktų, pritaikytų tiems
tikslams. Mane suglumino vieno verslininko nesenas pasigyrimas per radiją, kad jis gali žinoti kur bet kuriuo metu
(dieną ar naktį) yra jo darbuotojas!
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Visa tai akcentuoju, nes vis dažniau tokios inovacijos labiausiai reklamuojamos visuose inovacijų ir technologijų
forumuose. Tuo tarpu yra labai mažai sukurtų aplikacijų,
programų - programėlių, padedančių taupyti energiją, mažinti aplinkos taršą ar kurti naujas, atsinaujinančios energetikos vystymą skatinančias inovacijas ar IT programas.
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Lėktuvais skraidome vis dažniau, tad ir sužinoti, kaip jie
apsaugomi nuo žaibų, turėtų būti įdomu.
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The Path of Households to Energy Independence

Didžiojoje energetikoje vis dar esame truputį pasimetę –
norai ir poreikiai dideli, o pinigų (ypač tvarkingai prižiūrimų), kaip visada mažoka. Vis tik atliekami darbai nuteikia
optimistiškai, kad savo problemas išspręsime. Vis dėlto,
mūsų kaimynai energetikos vystymui ruošiasi naudoti žymiai daugiau inovacijų.
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Solar Energy Development in Lithuania

Šiame numeryje rasite informaciją, kokias inovacijas energetikos ir gamtosaugos sektoriuose siūlo Ukrainos mokslininkai. Grįžtame vėl prie saulės elektros temos – tikiu, kad
saulės elektros naudojimo proveržis, ypač mažojoje energetikoje, jau ne už kalnų. Kabelių priežiūros specialistai taip
pat ras vertingų patarimų.
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Strategijos – scenarijai – lošimai
Bronius A. Rasimas

Visą šį rudenį vyko energetikos konferencijos, kuriose įvairiais pjūviais buvo aiškinamasi apie Lietuvos, Baltijos šalių
ar net Skandinavijos ir Baltijos (3B) šalių energetinę ateitį.
Buvę, esami ir, ko gero, būsimi svarbių energetinių ir politinių postų atstovai (nes dažna energetikos specialistų kaita
jau seniai nustojo ką nors stebinti) gana išsamiai ir logiškai
pristatinėjo artimiausius darbus bei jų eigą. Viešai pristatė artimiausius planus ir galimus įgyvendinimo scenarijus,
siekiant patobulinti ar bent užtikrinti energetinių poreikių
tenkinimą ne tik Lietuvos pramonei ir gyventojams, bet ir
visam Skandinavijos bei Baltijos šalių regionui.

Daugelis jau tiki tikroviškais suskystintų dujų terminalo
(planuojama eksploatacijos pradžia – 2014 m. gruodis), ar
energetinės jungties su Švedija (planuojama NordBalt eksploatacijos pradžia – 2015 m. gruodis) projektais, palankiai ir viltingai žiūri į elektros energetinių jungčių (LitPol
2016 m. – 500 MW, 2020 m. – dar 500 MW) ir dujų vamzdyno jungties su Lenkija projektus. Įspūdingai ir visai realiai
atrodo biokuru kūrenamų galingų kogeneracinių jėgainių
prie didžiųjų miestų statybos projektai. Juos įgyvendinus,
Lietuva galėtų tapti patrauklia savo energetikos sektoriumi valstybe tiek vietiniams, tiek užsienio investuotojams,
nes vietoje izoliuotos „energetinės salos“, ji galėtų tapti labai
pralaidžiomis energetinėmis jungtimis sujungta su visomis
kaimyninėmis valstybėmis, kas atvertų puikias perspektyvas
energetiniams mainams ir prekybai. Taip pat būtų galima
teigti, kad ateityje 3B šalių energetiniai tinklai galėtų tapti svarbia trasa energetiniams srautams tarp Skandinavijos
šalių ir centrinės Europos.

Šaltinis: http://gtai.com/energystorage
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Elektros tinklas

Pareikalauta
elektra

Elektrolizės
būdu gaminamas
vandenilis

Atliekama
elektra

Vandenilis
Kogeneracinės
jėgainės

Elektra
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Biodujų ir H2 mišinys

Vandenilis
Šiluma

Biodujos

Užsipildymo stotis

Centralizuotas
šildymas
Biodujų saugykla
Atsinaujinančių energijos šaltinių kompleksinio integravimo į energetines sistemas pavyzdys

Taigi, Lietuvos reali energetinė strategija lyg ir aiškėja – energijos naudojimo efektyvumo didinimas (užduotis – 2020 metams sutaupyti 13,2 proc. energijos), diversifikacija (dujos 
suskystintos dujos arba biokuras), aukštų technologijų diegimas (išmanieji tinklai), energetinių jungčių gausa, trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas (raktas į skaidresnę
energetiką), CO2 emisijos mažinimas. Žinoma čia yra viena
„smulkmenėlė“ – preliminariai nurodoma, kad visa tai kainuos apie 12 mlrd. litų! Bet apie tai vėliau...
Vis tik žvelgiant plačiau akivaizdžiai matosi, kad Baltijos šalių energetikai susiduria ir su problemomis, kurias lydi ir nemenki tarpusavio nesutarimai. Aktualiausia problema – atvira
elektros rinka, kuri vis dar negali normaliai funkcionuoti dėl
objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Šiuo metu visi Estijos

elektros energijos vartotojai elektrą perką rinkoje, o kainos
tiek Estijoje, tiek Suomijoje yra beveik vienodos. Tuo tarpu
Latvijoje ir Lietuvoje apie 60 proc. elektros vartotojų apsirūpina elektra, kurios kainos yra reguliuojamos ir dažniausiai neatitinka kainų, tuo metu esančių rinkoje. Skatinamieji
tarifai atsinaujinančiai energetikai bei akcizai energetiniams
ištekliams (VIAP – visuomeninį interesą atitinkanti paslauga arba mokestis už energetikos vystymą) visose šalyse yra
skirtingi, be to labai skirtingai panaudojami, kas irgi apsunkina vieningos elektros rinkos vystymą.
Kita problema yra ta, kad elektros energijos jungčių pralaidumai tarp Estijos ir Latvijos yra nepakankami, tad kalbėti
apie atvirą elektros biržą dar yra anksti. Realiai elektros birža
galėtų pradėti funkcionuoti nuo 2016 m., tai yra kai pradės

ENGLISH SUMMARY

Strategies-Scenarios-Gambling
Bronius A. Rasimas
During the entire autumn, the energy conferences with diverse discussions on the energetic future of Lithuania, the Baltic States or
even Scandinavia and the Baltic (3B) States took place in Lithuania.
The works for the immediate future and their progress, the plans for
the immediate future and possible implementation scenarios for the
improvement or at least ensuring of the satisfaction of the energetic
needs not only for the Lithuania’s industry and residents, but also
for the entire region were presented in a rather detailed and indeed
logical manner by the former, current and most probably the future
representatives of the important energetics and political positions
(the frequent variation of energy specialists has not been a surprise
for a long time already).

Many already believe in the realistic projects of the liquefied gas
terminal (start of operation – December 2014) or power connection with Sweden (start of NordBalt operation – December 2015),
and have a favourable and hopeful attitude towards the projects of
electricity link (LitPol, 2016 – 500 MW, 2020 – additional 500 MW)
and gas pipeline links with Poland. Impressive and quite realistic
are also the projects of construction of powerful bio-fuel cogeneration power plants near the major cities. The mere implementation of these project would make Lithuania attractive for both local
and foreign investor as instead of being an isolated “energy island”
it would become connected with all the neighbouring countries by
high-capacity energetic links, i.e., this would lead to the formation
of excellent perspectives for the energy exchange and commerce.
Furthermore, it is possible to state that the energetic networks
of 3B countries can become an important path for the future exchange in energy flows between the Scandinavian countries and
the Central Europe.
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kaip beskaičiuotum, akivaizdu, kad šiuo metu nurodoma
18 mlrd. litų projekto vertė neatsiperka. Be to, norint sinchronizuotis į kontinentinės ES energetinius tinklus, reikės
įsirengti keturis nuolatinės srovės intarpus (kurių vienas jau
statomas Alytuje). Šių energetinių tinklų įsirengimas būtinas
visoms Baltijos šalims nepriklausomai nuo to, ar bus statoma
Visagino AE ar ne. Ir vėl ta pati „smulkmena“ – pinigai, štai
kodėl estai siūlo sinchronizacijos klausimus spręsti tik po
2025 m. Aišku, būtų nenaudinga energetinių tinklų sinchronizaciją užtęsti taip ilgai.

Šiaurės šalys (zonal)
1 GW

3-iosios
šalys (nodal)
2 GW

Baltijos
poreikis
4,9 GW

Yra ir daugiau problemų. Nesant vieningos, visų 3B šalių pilnai suderintos energetinės strategijos, kiekviena šalis tai daro
atskirai. Štai latviai planuoja statyti galingą akmens anglimi
kūrenamą kogeneracinę jėgainę Ventspilyje ir investuoja į
mokslinius tyrimus, kurie tobulintų iškastinio kuro naudojimą energetikoje. Panašiai elgiasi ir estai – jiems reikia modernizuoti (sumažinant taršą) savo skalūnais kūrenamas
elektrines. Estijoje taip pat planuojama, kad 2020 m. jų vėjo
jėgainės jūroje pasieks 1100 MW galią, todėl vėl su mokslininkais tiriama ir tinklo stabilizavimo problemos, energijos
kaupyklų plėtra ir net pasaulinė patirtis integruojant atsinaujinančios energetikos šaltinius į bendrą energetikos sistemą.
Lietuvoje, deja, kompleksiškai šioje srityje nedirbama, nors
saulės elektros tyrimų srityje lietuviai pirmauja.

Šiaurės šalys (zonal)
0,7 GW

ES

ne ES

3-iosios šalys
0,6 GW
Lenkija (central dispatch)
0,5 GW
2016 Baltijos poreikis ir tarpsisteminiai pralaidumai 4,9 vs 4,8 GW
Baltijos šalių elektros energijos rinkos prognozės

veikti NordBalt ir LitPol jungtys. Tuo tarpu rinka pilnai atsivers tik 2020 m., kai bus įrengta trečioji Latvijos-Estijos
energetinė jungtis.

Šaltinis: VKEK komisija

Jau įsisenėjusia problema tapo Visagino AE projektas. Latvijos
ir Estijos energetikai ir politikai prašo įrodymų, rodančių
kad šis branduolinis projektas bus komercinis, deja, kad ir

Yra nemažai spekuliacijų, kas vyks energetikoje jau po 2016
metų. Manoma, kad visų rūšių iškastinis kuras gali pigti, greitai atsiras technologijos gerokai mažinančios iškastinio kuro
taršą, tad gali atsitikti „atbulinė“ diversifikacija – biokuro katilus vėl reiks perdirbti dirbti su dujomis. Todėl tiek projektuotojai, tiek mokslininkai turėtų panagrinėti ir tokį scenarijų.
Viena iš išeičių galėtų būti biokuro gilesnis perdirbimas iki
dulkių lygio, o tai leistų katilus lengviau pritaikyti prie įvairaus
kuro, atsižvelgiant į tai, kuris tuo metu rinkoje yra pigesnis).
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Dujų ūkio pertvarka iki 2020 m. 1 - Dujotakis Jurbarkas-Klaipėda 138 km. 2 - Dujotakis Klaipėda-Kiemėnai 110 km.
3 - LT – LV jungties išplėtimas. 4 - LT-PL jungtis GIPL 534 km (Lenkijoje – 357 km, Lietuvoje 177 km)

Dabar grįžkime prie tų
milijardų, kurių reikėtų
modernizuojant mūsų
energetiką – apie 12
mlrd. litų (ši suma, žinoma, yra be Visagino
AE projekto). Gal kiek
savaip interpretuojant
„Lošimų teoriją“, kai
kuriuos teiginius būtų
galima ir čia pritaikyti.
Geras lošėjas turi dvi
alternatyvas – stipriai
rizikuojant išlošti viską,
arba viską apskaičiavus
laiku sustoti lošti. Jeigu
mūsų strategija gera ir
mes ją įgyvendinsime
žingsnelis po žingsnelio (metimai – po vieną kortą), tad prasilošti
neturėtume. Įdomu tai,
kad lošimas jau vyksta!
Delfi, 2013-12-04
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Saulės energetikos plėtra Lietuvoje
Dvipusės elektros energijos apskaitos sistemos galimybės
Vitas Mačiulis
Lietuvos Saulės energetikos
asociacijos prezidentas.

Saulės energetika Lietuvoje pergyveno dramatišką laikotarpį: nuo snaudulio 2010 metais, iš kurio nepažadino ir fantastiškas 1,63 Lt/kWh skatinamasis tarifas, per šiokį tokį
įsibėgėjimą 2011-taisiais (nors tarifas irgi buvo labai viliojantis – 1,44 Lt/kWh), į „dramatiškuosius“ 2012-tuosius, kai
saulės energetika nesidomėjo tik atsargiausieji ir taupiausieji.
Per metus ūkio subjektai ir privatūs asmenys pareiškė norą
įrengti 21,5 tūkstančių 30 kW galios elektrinių! Nors tie norai neturėjo nieko bendro nei su finansinėmis (būtų reikėję virš 3 mlrd. Lt privačių investicijų), nei su gamybinėmistechninėmis (įrengimui būtų reikėję virš 2000 kvalifikuotų
specialistų) galimybėmis, Vyriausybė to perdėto ir nerealaus
aktyvumo rimtai išsigando ir procesą ryžtingai bei grubiai sustabdė. Tad 2013-taisiais sugrįžome į snaudulingą 2010 metų
ramybę. Tik kompensacijų komisija bei advokatai ir teismai
įtemptai dirba, siekdami nors šiek tiek apraminti įniršusius,
savo valstybe ir net Europos Sąjunga patikėjusius piliečius,

nes saulės energetikos srityje net ir dabar mes beviltiškai atsiliekame (2 lentelė).
Tačiau saulės energetikos įrangos drastiškas atpigimas, kuris
ir buvo 2012 m. dramos priežastis, atvėrė ir naujas galimybes. Saulės elektros kaina beveik susilygino su tinklo operatoriaus siūloma kaina. Šis reiškinys duoda pagrindą galvoti
apie galimybes saulės elektrą gaminti savo reikmėms. Kadangi
žmonių, galvojančių kad elektra ateityje pigs, beveik nėra, o
įrengta jėgainė ir po 25 metų dar turės 80 proc. galios, daugelis pradėjo mąstyti apie saulės elektros panaudojimą saviems
tikslams. Tam, kad tai ekonomiškai apsimokėtų, turi būti
sudarytos tam tikros teisinės ir techninės sąlygos. Angliškai
tai vadinama net metering, lietuviškai galėtume išversti kaip
„dvipusė apskaitos sistema“, arba trumpinant „dvipusė AS“.
Ši sistema prieš porą metų pradėta taikyti daugelyje šalių:
Olandijoje, Danijoje, Italijoje ir kitose. Sistemos esmė – saulės šviesos dieninį ir metinį netolygumą kompensuoti „gerais
santykiais“ su elektros tinku. Tai yra, dieną, kai saulės elektros
daug, o vartojimas mažas – elektrą į tinklą atiduoti, o vakare –
atsiimti. Arba net plačiau – vasarą perteklinę saulės elektrą į
tinklą atiduoti, o žiemą – atsiimti. Metų gale suvedamas balansas, ir skolininkas už likutį skolintojui apmoka. Elektros
tinklas tampa lyg ir virtualus elektros energijos kaupiklis.
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Šaltinis: Lietuvos energija
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1 pav. Elektros kainos pokyčiai biržoje

Kita vertus, vasaros mėnesiais, vidurdieniais labiausiai išauga
elektros energijos poreikis, taigi ir jos kaina biržoje (1 pav.).
Dėl šių priežasčių „skolinti“ elektrą tinklui tiek namų ūkio saulės elektros gamintojui, tiek ir pačiam tinklui būtų naudinga.
Kad sistema veiktų stabiliai, reikalingi ir tam tikri apribojimai. Pavyzdžiui, savosios saulės jėgainės galia neturi viršyti
objekto įvado galios: tuo atveju tinklo operatoriui nebereikia papildomų investicinių rūpesčių saulės elektrai priimti.
Gaminamos saulės elektros kiekis neturėtų viršyti vartojamo
kiekio: perteklinės saulės elektros operatoriui nereiktų tiesiog
supirkti. Saulės jėgainė galėtų būti įrengta tik ant pastato ir
sklype, kuriame yra ir vartotojas. Manoma, kad tokie apribojimai atgrasytų nuo piktnaudžiavimų, nesudarytų sąlygų
pernelyg sparčiai saulės energetikos plėtrai.
Suprantama, kad dvipusė AS turi ir problemų, kurios nuo
saulės elektros gamintojų užkraunamos tinklų operatoriui.
Tai – energijos balansavimas su savo techninėmis ir ekonominėmis problemomis. Balansavimo kaštus operatoriui kas
nors turėtų kompensuoti. Vis bėda tame, kad nėra paprasta
tuos kaštus įvertinti. Nors elektra tinklu teka tai į vieną, tai

į kitą pusę, tačiau pastovieji kaštai, pavyzdžiui, amortizacija, nesikeičia, tad ir tinklo priežiūrai taip pat neatsiranda
papildomų išlaidų. Žinome, kad dieną ir vasarą, kai saulės
jėgainė elektrą atiduoda, ji yra brangesnė, o vakare ir žiemą,
kai ji vartojama – pigesnė. Kadangi dvipusės AS atveju saulės jėgainės nėra didelės, teritoriškai jos yra išsibarsčiusios,
todėl jų energijos dinamiški pasikeitimai debesuotumo atveju turėtų paskęsti bendroje tinklo dinamikoje. Europoje atlikti tyrimai parodė, kad skirtingose šalyse tinklo finansinės
išlaidos dėl dvipusės AS įvedimo ir apskaitos sutvarkymo
svyruoja nuo lietuviško cento dalių iki poros centų vienam
kilovatui. Lietuvos sąlygomis saulės atveju tokių skaičiavimų
niekas nėra atlikęs. Tai – lyg ir trukdis įgyvendinti dvipusę AS
mūsų šalyje, tačiau būtų visai logiška, jei už elektros energijos
„saugojimą“ bendrame tinkle tinklo operatorius imtų realų
(apie 1ct/kWh) mokestį.
Kadangi saulės energetika yra pati palankiausia aplinkai,
ji nepriklauso nuo energijos nešėjų importo iš kitų šalių.
Seimo Aplinkos komitetas yra apsisprendęs, kad dvipusę AS
Lietuvoje reikėtų įgyvendinti, tuo tikslu įregistravo atitinkamą
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisą. Šiuo

ENGLISH SUMMARY

Solar Energy Development
in Lithuania
Net metering system for the
settlement for the electricity power
Vitas Mačiulis
Solar energy has survived a dramatic period in Lithuania: from the
slumber in 2010, from which it was not awakened even by a fantastic motivating tariff in the amount of 1.63 LTL/kWh, through a
sort of the momentum gained in 2011 (although the tariff was also
very attractive – 1.44 LTL/kWh) right to the dramatic 2012, when
the solar energy was not concerning only the most careful and costconscious ones. Within a year, economic entities and private entities expressed a wish to install 21,500 power plants of the capacity of

30kW! Although these wishes had nothing in common either with
the financial (they would have required private investments in the
amount of over LTL 3.0 billion) or with the industrial-technical (the
installation would have required over 2,000 qualified specialists) possibilities of the nation, the government was seriously frightened by
excessive and unreal activeness and stopped the process in a decisively and drastic manner. In 2013, we returned to the slumberous
still of 2010. Unfortunately, we are hopelessly lacking behind in the
area of solar energy (refer to Fig. 1).
However, the drastic drop in the prices of solar energy equipment,
which conditioned the drama in 2012, also opened the new opportunities. The price of solar energy became nearly equal to the price
offered by the network operator. This phenomenon already forms an
opportunity and economic (and even psychological) interest to produce solar electricity for personal needs. Since almost no-one believes
that the prices of electricity will drop in the future and the installed
power plant will have 80 per cent of the capacity even after 25 years,
the majority started to consider the usage of solar electricity for their
own personal needs. However, in order to have an economic sense,
it requires the establishment of legal and technical conditions – the
start of the application of net metering system.
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RODIKLIS

PESIMISTINIS SCENARIJUS

OPTIMISTINIS SCENARIJUS

Instaliuota galia, MW

110

150

Tenka vienam LT gyv./W

37

50

Saulės elektros metinė gamyba, GWh

105

141

Saulės elektros metinė gamyba 1 gyv., kWh

35

47

Saulės elektros dalis visame elektros vartojime, %

0,95

1,3

CO2 sumažėjimas, tūkst. t.

55

75

Sutaupyta dujų, mln. m3

26

35

9

1 lentelė. Laukiami saulės jėgainių plėtros rezultatai 2018 m.

metu Energetikos ministerija kartu su asocijuotomis verslo
struktūromis aptaria techninius ir teisinius šio įstatymo įgyvendinimo aspektus.
Lietuvoje saulės energetikos srityje susidarė ypatinga situacija.
Fotoelektros srityje labai toli pažengęs yra Lietuvos mokslas –
Lietuvos mokslininkų publikacijos yra plačiai cituojamos.
Aktyviai veikia taikomų tyrimų institucijos ir industrinės
laboratorijos, įsikūręs Fotoelektros technologijų klasteris, iš
struktūrinių fondų paramos stiprinama jo materialinė bazė.
Jau veikia dvi moderniausias technologijas naudojančios
saulės elementų ir modulių gamyklos, susikūrė kvalifikuotos saulės jėgainių montavimo firmos. Universitetai pradėjo
ruošti saulės energetikos specialistus, didelė profesijos mokytojų grupė dalyvavo praktiniuose mokymuose įmonėse.
Lietuvoje jau susiformavo realiai veikiantis saulės energetikos
industrijos klasteris, kurio apyvarta per kelis metus pasieks
kelis šimtus milijonų litų. Jei valstybė šiek tiek parems verslo
ir mokslo iniciatyvas šioje energetikos srityje, po kelių metų
saulės energetika kartu su biotechnologija ir lazerių gamyba
taps dar vienu stipriu modernėjančio Lietuvos ūkio veiksniu.

Instaliuota galia gyventojui
W/gyv. (2012)

Šalys
Vokietija

422,2

Belgija

250,1

Čekija

186,0

Slovakija

89,8

Austrija

51,4

Danija

39,8

Jungtinė Karalystė

26,0

Lietuva – faktiškai 2013

13,3/22,6

Lietuva – strategija 2020

3,0

ES (27 šalių vidurkis)

102,2

2 lentelė. Saulės energetika: Lietuva vs kt. šalys

Diskusijos apie
Lietuvos energetikos
dabartį ir ateitį
Apsilankykite
www.nefas.eu
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Namų valdų kelias

į energetinę nepriklausomybę
Dr. Augustas Petras Mažeikis

Galimybė per penketą metų susigrąžinti į 30 kW galios saulės elektrinę investuotas lėšas ir po to dar septynerius metus
turėti garantuotas nemažas pajamas beveik nieko neveikiant,
suviliojo tūkstančius anksčiau niekaip su energetikos vystymu nesusijusių verslininkų. Šie ėmė varžytis, kuris įsirengs
daugiau 30 kW galios saulės elektrinių. Visuomenės interesus
turėjęs tenkinti žaliosios energetikos sąjūdis iš kol kas neišsenkančios saulės šviesos, nejuokais išgąsdino prie šio verslo
neprisijungusią visuomenės dalį ir Vyriausybę. Visuomenė
nepasitenkinimą reiškia dėl didėjančių visuomenės interesus
atitinkančių poreikių (VIAP) mokesčių, o Vyriausybė bijo
prarasti rinkėjus dėl išaugusių sąskaitų už elektrą.
Naujoji Vyriausybė sumažino saulės energijos supirkimo tarifą aiškindama, kad per pastaruosius 5 metus maždaug dvigubai nukrito į skirstomąjį elektros tinklą integruotų (angl.
on-grid) saulės elektrinių įrangos kaina. Beje, kaina ir toliau
mažėja, bet šios jėgainės toliau veikia ir vystosi tik dėl subsidijų, kurios atimamos iš kitų energijos tiekėjų ir užkraunamos per padidintą tarifą gyventojams. Panaši situacija yra ir
kitose šalyse, netgi Vokietijoje, kur įrengta trečdalis pasaulio
fotoelektrą gaminančių modulių. Įdomu pastebėti, kad šalyse, turinčiose panašų pragyvenimo lygį, panašų klimatą ir
panašų suvartojimo lygį, vienos kWh elektros energijos kaina gali skirtis net iki 2,5 karto.
Nors saulės jėgainės pagal elektros savikainą dar atsilieka
nuo elektrinių, naudojančių kitus atsinaujinančios energijos
šaltinius ar iškastinį kurą, o šokinėjanti saulės jėgainių galia
per parą sukelia sunkokai sprendžiamas technines problemas tinkle, saulės energetika toliau sparčiai plinta. Kodėl?

Atsakymas paprastas – atsinaujinantys energijos šaltiniai
viena iš nedaugelio galimybių apsirūpinti elektra ateities kartoms. Net 1,4 mlrd. atokiose vietovėse gyvenančių gyventojų
iki šiol neprijungti prie elektros tinklų dėl perdavimo tinklų
įrengimui ir jų priežiūrai reikalingų lėšų nebuvimo. Tuo tarpu
saulės elektrinės montuojamos greitai ir paprastai, jos nereikalauja nuolatinio aptarnavimo, tad jau dabar konkuruoja su
kitais elektros šaltiniais. Net ir Lietuvoje yra vietovių, kurių
nepasiekia skirstomieji tinklai, jų prijungimas kainuoja daugiau, negu mažos autonominės saulės elektrinės įrengimas.
Vienas iš būdų susimažinti sąskaitas už elektros energiją yra
įsirengti autonominę ar hibridinę (naudojančią kelis energijos šaltinius, tame tarpe skirstomąjį elektros tinklą) saulės
jėgainę. Tačiau, jeigu saulės elektrinę norite įsirengti tik dėl
ekonominių priežasčių, bet tam negaunate išorinės paramos, teks nusivilti.
Priimant sprendimą įsirengti individualią saulės elektrinę pirmiausia reiktų išsiaiškinti, kiek elektros suvartojame per metus, žiemą, vasarą, naktį, dieną. Žinoma, kad Lietuvos sąlygomis 1 kW galios saulės energijos modulis per metus apytikriai
pagamina 1000 kWh energijos, bet tai nereiškia, kad jeigu per
metus suvartojate 3000 kWh, jums pakaks 3 kW galios jėgainės.
Dalį saulėtą dieną pagamintos energijos reikia sukaupti nakčiai
ir galimoms apniukusioms dienoms, o žiemą teks naudotis ir
kitais energijos šaltiniais. Paprasčiau yra mūsų kaimynams latviams - jų skirstomieji tinklai AS „Sadales tīkls“ jau yra priėmę
sprendimą tinkle kaupti smulkiųjų elektros gamintojų savo reikmėms nepanaudotos energijos dalį ir ją grąžinti nemokamai,
kai jam savo elektrinėje pagamintos energijos nepakanka. Tai
reiškia, kad įsirengus 3 kW saulės jėgainę, net nekeičiant vartojimo įpročių, elektra visus metus nieko nekainuoja. Deja, pas
mus kol kas visoms iki 30 kW galios saulės jėgainėms taikomi
vienodi reikalavimai, įskaitant projekto paruošimo, prisijungimo
leidimo išdavimo procedūras. Kadangi prisijugti prie skirstomojo tinklo yra ilgas ir nemažai papildomų išlaidų reikalaujantis
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1 pav. Elektros energijos kaina
galutiniam vartotojui lyginant
su perkamąja galia Europos
sostinėse
(2013 m. spalio 1 d. duomenys)

procesas, smulkūs gamintojai labiau linkę naudoti nuo skirstomojo tinklo nepriklausomas (angl. off-grid) sistemas.
Deja, nepriklausoma sistema yra gana sudėtingas ir brangus
saulės energijos panaudojimo variantas, nes reikalauja visos
priežiūros sistemos - perteklinės energijos kaupimui brangių
akumuliatorių, jų priežiūros, įkrovimo srovės valdiklio. Be to,
turi būti numatyta galimybė panaudoti ir kitus alternatyvius
šaltinius: vėjo jėgainę, dizelinį generatorių ir kt. Taigi, vis tik
kur yra galimybė, kaip alternatyvų šaltinį patogiausia naudoti skirstomąjį tinklą, nes jo tiekiama energija šiuo metu vis
dar yra pati pigiausia ir nereikalauja papildomų išlaidų įrenginiams ar jų priežiūrai.
Hibridinėje elektros tiekimo schemoje (saulės energija naudojama kartu su energija iš skirstomojo tinklo), galimi žemiau išvardinti šaltinių naudojimo būdai:
 įprastai elektrą tiekia skirstomasis tinklas, jam nutrūkus
tiesiogiai naudojame saulės modulių arba iš jų gautą ir
akumuliatoriuose sukauptą energiją. Miniatiūrinė saulės
jėgainė gali pakeisti namų ūkyje plačiai naudojamus ribotos veikimo trukmės pakraunamus iš elektros tinklo avarinio maitinimo šaltinius kompiuteriams, namų IT tinklo
įrangai, apšildymo sistemos cirkuliaciniam siurbliui ir kt.;
 įrengtų saulės modulių ir akumuliatoriuose sukauptos
energijos pakanka normaliam vartojimui vasarą, prie
skirstomojo tinklo tenka jungtis sutrikus autonominės
sistemos darbui arba ištisoms dienoms ir mėnesiams,
pasislėpus saulei;
 įrengtų saulės modulių ir akumuliatoriuose sukauptos
energijos pakanka mažos galios prietaisų veikimui, didesnės galios prietaisai yra nuolat prijungti prie skirstomojo tinklo.
Galimybę įsirengti saulės elektrinę turi individualūs miestų ir

kaimų namų ūkiai. Dažniausiai tokie namai turi trifazį elektros įvadą, juose naudojamų elektros prietaisų maitinimas
paskirstytas tarp visų trijų fazių. Vidinis gyvenamųjų valdų
elektros tinklas ir jame instaliuoti kintamosios srovės įrenginiai prie saulės saulės jėgainės jungiami per inverterį, kuriame nuolatinė saulės modulių įtampa keičiama į įprastinę
kintamąją 230 V įtampą. Jungiant namų tinklą prie inverterio kyla esamos namo instaliacijos pritaikymo problema –
trifaziai inverteriai yra labai brangūs ir jų naudojimą mažos
galios jėgainėse sunku pateisinti, mažos galios jėgainės nepakanka kelių galingesnių įrenginių darbui vienu metu. Be
to, kai kurie namų ūkyje nadojami įrenginiai (pvz., dujinių
šildymo katilų cirkuliaciniai siurbliai) paleidimo metu reikalauja dešimt ir daugiau kartų didesnės galios negu jų vardinė galia, todėl mažos jėgainės galią padalinus į tris dalis, šių
įrenginių paleidimui jos gali nebepakakti.
Autonominę saulės jėgainę sudaro saulės moduliai, kurių
gaminama nuolatinė srovė per srovės valdiklį krauna akumuliatorių baterijas ir per vienfazį inverterį, kuris nuolatinę srovę keičia kintamąja, paduodama į apkrovos valdiklį.
Apkrovos valdiklis, kuris įmontuotas į namo elektros paskirstymo spintą, priklausomai nuo saulės modulių momentinės
galios ir energiją kaupiančių akumuliatorių pakrovimo lygio,
perjunginėja vienfazių įrenginių maitinimo linijas nuo elektros tinklo prie inverterio išvado.
Jeigu saulės modulis srovės negamina, inverteris naudoja
energiją, kuri sukaupta akumuliatoriuje. Į inverterį taip pat
galima paduoti įtampą iš kito pastoviosios arba kintamosios
įtampos šaltinio arba elektros tinklo. Pastaruoju atveju tinklo įtampa per valdiklį taip pat pakrauna akumuliatorius, į
apkrovą ji paduodama tiesiogiai. Apkrovos valdiklio paskirtis užtikrinti nenutrūkstamą elektros tiekimą, sumažinti išlaidas elektrai maksimaliai išnaudojant saulės modulių tiekiamą energiją.
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Įrenginys

Įtampa

Srovė

Maksimali galia

Saulės modulių baterija

DC 36 V

(6 x 8,15) A

1800 W
3,6 kWh (50% iškrova)

DC 24 V

30 A (įkrovimas)

Įkrovimo valdiklis

Akumuliatorių baterija

DC 60 V (max.)

50 A (maksimali)

Inverteris

AC (220-240) V

10 A (AC)

2400 W

1 lentelė
Apkrova

Galia

Kiekis

Veikimo trukmė

Dienos energija

LED Lemputės

4W

10

6 val.

0,24 kWh

Liuminescensinės lemputės

20 W

4

4 val.

0,32 kWh

Halogeninės lemputės

40 W

3

3 val.

0,36 kWh

Šaldytuvai

100 W

2

6 val.

1,2 kWh

Televizoriai

100 W

2

3 val.

0,6 kWh

Kompiuteriai

120 W

2

4 val.

0,96 kWh

Skalbyklė

500 W

1

1 val.

0,5 kWh

El. viryklės

800 W

2

1 val.

1.6 kWh

El. viryklės

1600 W

2

1 val.

3,2 kWh

Šildymo katilas

100 W

1

12 val.

1,2 kWh

El. gyvatukas

150 W

1

10 val.

1,5 kWh

5W

6

24 val.

0,72 kWh

1000 W

1

1 val.

1,0 kWh

Adapteriai
Kiti
2 lentelė

Pagrindinių jėgainės komponentų techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.

elektra iš saulės modulių, kai šviesos nepakanka hibridinėje sistemoje nėra svarbu, nes tam yra skirstomasis tinklas.

Pagrindiniai elektros energiją vartojantys prietaisai ir jų suvartojama energija patekti 2 lentelėje.

Čia aprašyta hibridinė namo elektros tiekimo sistema eksploatuojama jau dvejus metus, todėl galima padaryti kai kurias išvadas.

Vadovaujantis lentelėse pateiktais duomenimis, pasirenkama
prietaisų kombinacija, kurią vienu metu galima jungti prie inverterio išvado. Dienos metu, kai tiesiogiai naudojama saulės
modulių energija, svarbu neviršyti momentinės maksimalios
galios; naktį ir debesuotomis dienomis numatytai veikimo
trukmei turi pakakti akumuliatoriuose sukauptos energijos.
Didesnę galią naudojančių prietaisų prie inverterio jungti neverta, nes akumuliatoriuose sukauptos energijos pakanka tik
trumpam laikui. Kadangi per parą pagaminamos energijos
kiekį ir momentinę jėgainės galią sąlygoja oro sąlygos ir nuo
metų laikų priklausanti dienos trukmė bei saulės padėtis, apkrova keičiama lanksčiai ir paprastai suskirsčius įrenginius
į kelias grupes. Saulėtą dieną akumuliatoriai pasipildo per
3-4 valandas (siekiant jų ilgaamžiškumo, iškrovimo lygis ribojamas), todėl likusi generuojamos energijos dalis turi būti
suvartojama. Prie inverterio prijungtų prietaisų skaičius sumažinamas nakčiai, kai nepalankus šviesos kritimo į saulės
modulius kampas ir debesuotą dieną.
Inverterio apkrovos valdymu hibridinėje elektros tiekimo sistemoje siekiama maksimaliai išnaudoti saulės modulių gaminamą energiją mažinant brangiausių ir trumpiausiai tarnaujančių sistemos elementų - akumuliatorių talpą. Apsirūpinti

Jėgainės įrengimas, neskaičiuojant tam sugaišto laiko, kainavo apie 10 tūkst. litų. Pagal įvairių šaltinių duomenis 1,8 kW
saulės jėgainė per metus turėtų pagaminti apie 1800 kWh
elektros energijos. Šiuo atveju per paskutinius metus namų
valdos įvadiniame skaitiklyje priskaičiuota energija yra maždaug 1000 kWh mažesnė negu ankstesnių trijų metų vidutinė
metinė energija. Skirtumą tarp galimos ir praktiškai gautos
saulės jėgainės energijos galima paaiškinti nuostoliais inverteryje ir akumuliatoriuje bei nepakankama akumuliatoriaus
baterijų talpa - jiems pilnai pasikrovus ir nesant pakankamai apkrovos, ne visa saulės modulių energija paimama.
Taikant dabartinę gyventojams tiekiamos elektros kilovatvalandės kainą 50,1 ct. per metus, sutaupoma apie 500 litų.
Geriausiu atveju investicija atsipirks per 20 metų. Kadangi ne
kartą teks keisti akumuliatorių baterijas, kurių kaina sudaro
apie 30 proc. visos sistemos kainos, apie aprašomos hibridinės mikroelektrinės, kaupiančios perteklinę saulės modulių energiją akumuliatoriuose, atsipirkimą ir pagalbą namų
biudžetui neverta kalbėti. Sistemos greitesnis atsipirkimas
ir ekonominė nauda būtų realūs iš mažųjų hibridinių saulės
jėgainių schemos pašalinus didelės talpos akumuliatorius ir
perteklinę energiją kaupiant skirstomajame tinkle, ką jau,
kaip minėjau, aprobavo Latvijos AS „Sadales tīkls“. Belieka
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1. Polikristaliniai saulės
moduliai (atsisiųsti iš Kinijos);
2. Trifazis elektros tinklas;
3. Įvadinis elektros skaitiklis;
4. Inverteris su įkrovimo
srovės valdikliu ir aku
muliatorių baterija. Inverteris
pagamintas Pietų Korėjoje,
įtampa į apkrovą paduodama
per įmontuotą transformatorių.
Anksčiau naudotas Taivanyje
pagamintas inverteris su
tiesioginiu tranzistoriniu
išėjimu, turėjęs aukštesnį
naudingo veikimo koeficientą,
nepasiteisino dėl žemo
patikimumo. Galimai
patikimesni Europoje ir
JAV pagaminti atitinkamo
funkcionalumo iverteriai, deja,
už korėjietiškus ir kinietiškus
yra 4-5 kartus brangesni;
5. Vienfaziai elektros
skaitikliai, kurie RF kanalu
perduoda duomenis apie
tinklo įtampą, srovę, galią ir
suvartotą energiją į belaidį
monitorių (angl. in-home
display);
6. Apkrovos paskirstymo
valdiklis. Jame sumontuoti
perjungėjai, kontaktoriai,
savaitės ciklui programuojami
laikrodžiai ir laikmačiai.
Kontaktoriai pritaikyti
perjunginėti kintamąją ne
žemesnę, kaip 500 V įtampą;
7. LED apšvietimo lemputės,
kompiuterinio tinklo įranga,
kompiuteris, šaldiklis, dujinis
katilas - nedaug energijos
eikvojanti įranga, kurios
nenutrūkstamam veikimui
suteiktas aukščiausias
prioritetas;

8. Daug elektros energijos ir
galios reikalaujanti įranga kaitlentė, skalbimo ir skalbinių
džiovinimo mašina, elektrinė
saunos krosnelė, pastoviai tik
tamsiuoju paros metu naudojami
elektros prietaisai - tiesiogiai
jungiami į trifazį elektros tinklą;
9. Inverterio valdymo pultas,
kuriuo nustatomi ir stebimi
saulės modulių, akumuliatoriaus
krovimo, inverterio parametrai,
pasirenkamas tinklo ar
akumuliatoriaus (saulės
baterijos) prioriteto režimai (iš
pasirinkto režimo inverteris
pereinama į kitą automatiškai,
jeigu iki neleistinos ribos
sumažėja pasirinkto šaltinio
įtampa). Valdymo pultas ir
inverteris sujungiami iki 60 metrų
ilgio kompiuterinio tinklo kabeliu;
10. Apkrovos įrenginiai,
kurie valdiklio pagalba nuo
elektros tinklo perjungiami prie
inverterio išvado. Saulėtą ir ilgą
vasaros dieną į šią grandinę
papildomai prijungiami elektriniai
rankšluosčių džiovintuvai, oro
kondicionierius;
11. Kaitlentė, kurios mažiausios
galios kaitinimo elementai gali
būti perjungti prie inverterio
išvado;
12. Belaidis „Namų monitorius“,
kuriuo stebima visų apkrovos
grandinių būsena.

2 pav. Mažos 1,8 kW galios prie sistemos neprijungto (angl. off-grid) saulės jėgainės integravimo į gyvenamojo namo elektros paskirstymo tinklą pavyzdys.
Pasirinkta 1,8 kW galia, kurios pakanka daugeliui namų ūkyje naudojamų įrenginių. Didinant jėgainės galią, jos įrengimo kaina auga greičiau už galią.

tikėtis, kad ir Lietuvos „Lesto“ tai padarys. Investicija į hibridinę mikroelektrinę, kurioje panaudoti ne pačių prestižiškiausių gamintojų komponentai, nėra astronominė. Vartotojui
ji suteikia dalinę nepriklausomybę nuo skirstomųjų tinklų,
gali pakeisti rezervinius kompiuterių, šildymo katilų ir kitos
įrangos šaltinius. Susidūrus su skirstomojo tinklo sutartinės
galios apribojimu (pvz., galingas trifazis įrenginys išnaudoja
visą sutartinę galią), mikrojėgainė pajėgi tam tikrą laiką aprūpinti energija kitus svarbius įrenginius.
Saulės mikroelektrinę integravus į namų ūkio elektros tinklą
vartotojui tenka domėtis, kiek ir kam sunaudojama energijos,
todėl ugdosi atsakingo energijos vartojimo įgūdžiai. Įsirengti
savo mikroelektrinę gali būti ir kiti motyvai:
 turėti alternatyvų elektros energijos šaltinį nutrūkus jos
tiekimui iš tinklo;
 nekeičiant sutarčių su tiekėju, esant reikalui, turėti papildomai galios. Tai ypač aktualu tuo atveju, kai tiekėjas ga-

lios padidinimui reikalauja savo sąskaita nusitiesti naują
kabelį iki transformatorinės pastotės ar pan.;
 turint pakankamai nenaudojamų lėšų ir turint kaimyninių namų ar medžių šešėliu neuždengiamą žemės sklypelį, arba į pietus orientuotą ar horizontalų stogą bei turint
norą lėšas investuoti taip, kad investicija bent jau atsipirks
tada, jei per artimiausią dešimtmetį elektros kaina šoktelės kelis kartus, kaip kad atsitiko su dujų kaina;
 esate „žaliasis”, domitės energijos taupymu, turite techninių žinių ir norite prisidėti prie atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros.
Ir dar vienas pastebėjimas pabaigai – būtų keista, jei projektuojant ir statant naujus gyvenamus namus nebūtų įtraukiami atsinaujinančių energijos šaltinių (nebūtinai tik generuojantys elektros energiją) elementai. Bet kuriuo atveju tai
ne tik profesionalių projektuotojų galimybės, bet netolimos
ateities būtinybė.
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Orlaivių apsauga nuo žaibų
Anatolijus Drabatiukas
Kauno technikos kolegija

skrendančio, riedančio žeme arba stovinčio orlaivio korpusą.
Šiame straipsnyje trumpai pateikiama informacija, leidžianti
susipažinti su orlaivių apsauga nuo žaibo smūgio padarinių.

Žvilgsnis į perkūniją iš arčiau
Rimas Lukšys
UAB OBO Bettermann

Beveik kiekvienas iš mūsų kada nors skrido lėktuvu. Daugelis
naudojasi aviakompanijų paslaugomis reguliariai tad visi
puikiai suprantame, kad viena iš pagrindinių oro transporto funkcionavimo ir plėtros problemų yra skrydžio saugumo užtikrinimas. Pavojaus (ypatingos situacijos) skrydžio
metu susidarymas gali būti daugelio įvairių priežasčių pasekmė. Ypatingą aviacinių incidentų vietą užima meteorologiniai reiškiniai, pvz., perkūnijos ir jas lydintys žaibai. Žaibo
smūgis į lėktuvą - ypatingas įvykis, kurio metu žaibas kerta į

Karinių ir civilinių orlaivių pilotams skrydžių metu dažnai tenka susidurti su perkūnija. Perkūnija – kompleksinis
atmosferos reiškinys, lydimas elektros išlydžių (žaibų), gausių kritulių, krušos, vėjo greičio sustiprėjimo. Perkūnijos
susidaro, kai oro temperatūra, kylant aukštyn, labai staigiai
krinta – maždaug po 10 °C kas kiekvieną aukščio kilometrą,
kai tuo pačiu metu apatiniame atmosferos sluoksnyje oras
yra įsotintas drėgmės ir pakankamai įšilęs. Perkūnijos paprastai yra trumpalaikės, retai trunka ilgiau nei 2,5 valandos.
Dėl konvekcijos procesų jos susijusios su galingų kamuolinių
lietaus debesų formavimusi, kurių pagrindas yra 0,5-1,5 km
aukštyje, viršūnės siekia 7 – 16 km aukštį. Jų apačia tamsi,
o viršus dažnai būna priekalo formos. Deja, vis dar nėra visuotinai priimtinos perkūnijos teorijos, net ir apie pavojingų
zonų vietas perkūnijos debesyse atitinkamoje literatūroje
galima rasti prieštaraujančių teiginių.
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Žaibas – tai milžiniškas elektros išlydis, dažniausiai atsirandantis perkūnijos metu ir lydimas ryškios šviesos bei
garso efektų. Pasaulio klimatologijos enciklopedijoje (angl.
Encyclopedia of World Climatology) rašoma, kad Žemės
atmosferoje kas sekundę trenkia po 40-50 žaibų. Per metus –
1,4 mlrd. žaibų. Dažniausiai žaibas susidaro kamuoliniuose,
kartais – sluoksniniuose lietaus debesyse (dar vadinamais
perkūnijos debesimis), taip pat ugnikalnių išsiveržimo, dulkių, sniego audrų, tornado, žemės drebėjimo, branduolinio
sprogimo metu. Paprastai dėl erdvinio krūvių perskirstymo,
viršutinė perkūnijos debesies dalis tampa teigiamai įelek
trinta, o apatinė – neigiamai, tačiau ir ten gali būti nedidelis teigiamas krūvis. Teigiamų krūvių debesyje centras yra
tarp -20°C ir -30°C izotermų, neigiamų – tarp 0°C ir -10°C
izotermų. Izotermos - 20°C lygyje debesį daugiausia sudaro
ledo kristalai, kuriuose susiformuoja teigiami elektros krūviai. Perkūnijų plėtrai ant viršutinio kamuolinių lietaus debesų
krašto temperatūra turėtų būti ne didesnė nei -25°C. Tačiau
taip pat svarbu, kad didelę debesies dalį sudarytų vandens
lašai. Tai įmanoma, jei apatinė debesies dalis susiformavo
esant oro temperatūrai, aukštesnei nei 0°C.
Žaibų išlydžiai susidaro atsiradus skirtingiems potencialams
tarp įsielektrinusių perkūnijos debesų ir žemės, tarp gretimų
debesų ir tame pačiame debesyje. Visus šiuos žaibus priimta
vadinti linijiniais žaibais. Žaibo išlydžio kanalo ilgis viduje
arba tarp debesų svyruoja nuo 1 iki 150 km, tarp debesų ir
žemės – nuo kelių iki 20 ir daugiau km. Paprastai 10-čiai išlydžių tarp debesų tenka vienas išlydis tarp debesų ir žemės.
Oras – blogas elektros laidininkas, todėl žaibo išlydis įvyksta
tik tada, kai skirtingai įsielektrinusios debesų dalys sukaupia
daug elektros energijos ir pramušamas izoliacinis oro sluoksnis. Tik tada tarp atskirų debesies dalių arba tarp dviejų kamuolinių debesų, arba tarp debesies ir Žemės įvyksta didžiulis išlydis, matome šviesą (žaibą), girdime garsą (griaustinį).
Žaibas susidaro iš keleto išlydžių, einančių vienas paskui kitą.
Iš pradžių iš debesies iššoka silpnai švytintis išlydis-laiptuotas lyderis, kuris juda zigzagais. Kai jis pasiekia žemę, nuo

žemės pagrindiniu kanalu pradeda judėti ryškiai švytintis
pagrindinis žaibo išlydis (staigus lyderis). Šis išlydis yra dar
greitesnis nei laiptuotas lyderis. Kanalo dydį yra sunku nustatyti, tačiau laiptuoto lyderio skersmuo yra maždaug 1-10 m,
o staigaus - tik keli centimetrai. Išlydžio į Žemę metu daugiausia yra pernešamas neigiamas krūvis.

Vidiniai debesų žaibai
Išlydžiai debesyje paprastai vyksta tarp teigiamų ir neigiamų
krūvių sankaupų centrų. Išlydžio bendra trukmė apie 0,2 s.
Per šį laiko tarpą debesyje pastebimas silpnas nenutrūkstamas švytėjimas. Išlydžiai dažniausiai būna, kai perkūnijos debesys yra labai aukštai virš žemės. Tuomet išlydžiui
žymiai lengviau praeiti nuo apatinių įkrautų debesies dalių
iki viršutinių arba atvirkščiai, negu nuo debesies pagrindo
iki žemės. Išlydis debesyje paprastai turi tik laiptuoto lyderio stadiją (jo ilgis maždaug nuo 1 iki 150 km) ir labai silpną
staigaus lyderio stadiją. Išlydį lydi elektrinių ir magnetinių
laukų pokyčiai, radijo bangų trikdžiai ir pan. Išlydžių skaičius debesyse didėja, judant prie pusiaujo.
Rajonuose su drėgnu klimatu, pvz., Anglijoje, išlydžių skaičius
debesyse maždaug lygus išlydžių skaičiui tarp debesų ir žemės.
Be linijinių žaibų (1 pav.), kurie būna baltos, geltonos , mėlynos ar rausvos spalvos ir atrodo kaip laužtinė linija, neretai su daugybe išsišakojimų, debesyse pasitaiko plokšti bei
horizontalūs žaibai. Plokščias žaibas turi išsklaidytos šviesos
blyksnių vaizdą ant debesų paviršiaus. Perkūnija, lydima tik
plokščių žaibų, yra silpna, ir paprastai pastebima tik anksti
pavasarį ar vėlai rudenį. Horizontalus žaibas nekerta į žemę,
jis plinta danguje horizontaliai. Kartais toks žaibas sklinda
giedru dangumi iš vieno perkūnijos debesies. Šie žaibai yra
labai galingi ir labai pavojingi (2 pav.).
Anot pačių lakūnų, dieną perkūnijos frontas neatrodo taip
įspūdingai, ypatingų emocijų prie to pratusiam žmogui nesukelia – nebent keleiviui, kuris lėktuve sėdi prigludęs prie

ENGLISH SUMMARY

Protection of Aircraft
against Lightning Strikes
Anatolijus Drabatiukas, Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Rimas Lukšys, UAB OBO Bettermann
Atmospheric phenomena, e.g. thunderstorms and accompanying lightning strikes, occupy a unique position among the aviation incidents.
A lightning strike to an aircraft is a special event during which a lightning strikes to the fuselage of a flying, taxiing or parked aircraft. This
article briefly presents the information introducing the readers with
the protection of aircraft against the consequences of lightning strikes.
The pilots of military and civil aircraft are frequently confronted
with thunderstorm situations during the flights. Thunderstorm is

a complex atmospheric phenomenon accompanied by electric discharges (lightning), heavy precipitation, showers and strong winds.
Thunderstorms result from a rapid decrease in the temperature of
the upward-moving air – by approximately 10oC per each kilometre of altitude, whereas the air at the lowest layer of atmosphere is,
at the same time, saturated with moisture and is relatively warm.
Thunderstorms are usually of short duration and rarely last for more
than 2.5 hours. Due to the processes of convection, they are related to the formation of powerful cumulonimbus clouds, the base of
which is in the altitude of 0.5 to 1.5 km and the peaks reach the altitude of 7 to 16 km. Their base is dark and the top is usually of the
anvil-like shape. Unfortunately, the universally accepted theory of
thunderstorm is not yet unavailable and even the respective literature on the most dangerous zones in the thunderstorm clouds provides contradicting statements.
The article details all possible solutions for the protection of aircraft as well as their passengers against the impact of various natural phenomena.

15

Energijos erdvė 2013-4 (19) | INŽINERIJA
Šaltinis: http://www.123rf.com/photo_4476249_lightning-strike-in-the-clouds.html

Šaltinis http://kolyan.net/index.php?newsid=32474

Šaltinis http://techandfacts.com/great-collection-of-striking-thunders/
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1 pav. Linijinių žaibų mozaika

Įvairių žaibų tipų būna ir virš debesų. Aukštybinių orlaivių
pilotai, kurių skrydžio aukštis siekia 15-18 km, bandydami
įveikti perkūniją iš viršaus, ne kartą pranešdavo apie pastebėtus mėlynos arba raudonos spalvos šviesos srautus, nukreiptus iš debesies į kosmosą. Tai trukdavo nuo kelių iki
dešimčių sekundžių. Perkūnijos debesyse, kurių viršūnės
viršija 10-12 km aukštį, susikaupusiam krūviui yra sunkiau
pramušti oro tarpą iki žemės paviršiaus negu į viršų, į elektrosferą, esančią maždaug 30 km aukštyje. Be to, dėl oro išretinimo pramušimas įgauna ne kibirkšties, o žėrinčiojo išlydžio formą. Vadinamieji aukštuminiai žaibai būna keleto
tipų. Jie klasifikuojami pagal išorinį vaizdą. Melsvos dėmės
vadinamos spraitais (3 pav.), rausvo atspalvio žiedai – elfais,
mėlynos spalvos vertikalios srovės – srautais (angl. jets), raudonos spalvos – tigrais (angl. tigers).

Šaltinis http://pogoda.kirov.ru/article.php?cat=weather&art=66

Elfai (ang. Elves – Emissions of Light and Very Low Frequency
Perturbations from Electromagnetic Pulse Sources) atrodo kaip didžiuliai silpnai apšviesti rausvo atspalvio kūgiai,
kurių skersmuo – keli šimtai kilometrų, o aukštis siekia iki
100 km. Jie atsiranda iš viršutinės debesų dalies ir trunka ne
ilgiau kaip penkias milisekundes. Srautai – panašūs į elfus,
bet mažesni – jų aukštis siekia 70 km, be to, jie yra mėlynos
spalvos. Tokie išlydžiai trunka kiek ilgiau. Raudonos spalvos
spraitai(turėtų būti tigrai?) atsiranda ne mažesniame kaip 50
km aukštyje. Palyginimui, įprasti audros žaibai susidaro ne

daugiau kaip 15-16 km aukštyje. Išlydis trunka nuo keleto
iki kelių dešimčių milisekundžių. Spraitai dažnai pasirodo
grupėmis, išsidėsto ratu ir jame šiek tiek „šoka“.
Laikoma, kad perkūnijų metu gali trenkti ne tik įprastiniai,
bet ir nematomi tamsieji žaibai. Kaip ir įprastiniai žaibai, tamsieji žaibai susiformuoja audros debesyse. Apie tamsiųjų žaibų egzistavimą mokslininkai pradėjo įtarti XX a. paskutinio
dešimtmečio pabaigoje. Manoma, kad 1000-čiui įprastinių
žaibų susidaro ne daugiau nei 1 tamsusis žaibas. Spėjama,
kad tamsieji žaibai gali būti sudaryti iš rentgeno ir gama spindulių. Todėl sužinoti, ar į lėktuvą netrenkė tamsusis žaibas,
siūloma naudotis radiacijos matuokliais.

Šventojo Elmo ugnys ir statiniai elektros krūviai
Šv. Elmo ugnys žinomos nuo senovės laikų, dabar jos yra išsamiai aprašytos ir užfiksuotos nuotraukose ir kino juostose. Jos susidaro tuo metu, kai elektrinio lauko stipris prie
smailumos atmosferoje siekia 500 V/m ir daugiau, dažniausiai žaibuojant arba artėjant perkūnijai, o žiemą per pūgas.
Švytėjimas lydimas garso efektų - šnypštimo ar traškėjimo.
Pagal fizinę prigimtį Šv. Elmo ugnis yra tam tikra vainikinio
išlydžio forma. Tyrėjai mano, kad Šv. Elmo ugnių švytėjimas
ryškesnis, jei perkūnijos debesies apačia įkrauta neigiamai.
Šiuo atveju švytėjimas paprastai turi rausvą atspalvį. Daug
rečiau pasitaiko melsva spalva – mokslininkų nuomone, ji
atsiranda esant teigiamam debesies apačios krūviui.
Šaltinis http://volshebny-mir.livejournal.com/54679.html

iliuminatoriaus. Visai kitas vaizdas naktį, kada reginys išties
nepakartotinai gražus.

2 pav. Plokščias ir
horizontalus žaibai
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Šaltinis: http://ecos.org.ua/?p=184

Nepaprastą nuotrauką (4 pav.) pavyko padaryti Suomijos oro
linijų Finnair pilotui Tomi Tervo iš orlaivio kabinos skrydžio
metu. Jam pavyko nufotografuoti Šv. Elmo ugnis ant priekinio pilotų kabinos stiklo.
Dėmesingas lėktuvo keleivis gali numatyti žaibo kirtį į orlaivį, atkreipdamas dėmesį į smarkiai išaugusią Šv. Elmo ugnį
ties sparnų kraštais ir kitų objektų aštriais galais. Išlydžių
violetinės juostos gali būti iki 3 – 5 m ilgio ir 15 cm pločio.
Dažniausiai po švytėjimo padidėjimo žaibas kerta į orlaivį
per minutę. Tačiau yra žinoma atvejų, kai lėktuvai kelias
valandas skrido švytinčioje aureolėje ir tik po to į juos kirto
žaibas. Apskritai, prognozuoti žaibo elgesį kokioje nors konkrečioje situacijoje mokslininkai dar nesiima.

toks patrauklus žaibo smūgiui. Statiniai elektros krūviai kaupiasi visame skrendančio orlaivio paviršiuje, bet dažniausiai
smailiausiose ar siaurose jo sklandmens dalyse: sparno galuose, variklio išmetimo tūtos gale, uodegos plokštumų galuose ir kt. Todėl šiuolaikinių orlaivių sparno ar kilio galuose
potencialui sumažinti įtaisomi elektros iškrovikliai– metaliniai strypeliai (5 pav.), kurių galas dažnai baigiasi plonais
metaliniais šepetėliais.
Internete ir kai kurioje literatūroje aptinkama teiginių, kad
elektrostatinio krūvio iškrovos įrenginiai tarnauja orlaiviui
kaip žaibolaidis. Žinoma, iškrovikliai dalį elektrostatinio
krūvio dėl jonizacijos nutekina į orą, tačiau jų galimybės yra
ribotos. Jie gali apriboti ampero dalies sroves, tačiau žaibo
srovė siekia 50-200 000 amperų ir daugiau, štai kodėl jie negali veikti kaip žaibolaidžiai.

Žaibo smūgio į orlaivį padariniai

Šaltinis: http://instagram.com/p/V9f2naRQyL/;

Avialinijų tinklo plėtra, didelis oro skrydžių tankis netoli
didelių oro uostų susiaurina skrydžių koridorius ir daugeliu atveju neleidžia, kaip kad buvo daroma anksčiau, apeiti

4 pav. Vainikinis išlydis
(Šv. Elmo ugnis) ant orlaivių
priekinio stiklo ir sparnų
galuose

3 pav. Skirtingi trumpalaikiai šviesos reiškiniai: spraitai ir elfai ir jų
išsidėstymas atmosferoje.

perkūnijos rajoną, ypač orlaiviui tupiant arba kylant. Tai gerokai padidino žaibo kirčių į orlaivius skaičių.
Žaibas gali kirsti į visus orlaivių tipus bet kuriuo metų laiku ir
bet kuriuo paros metu. Kirtis galimas bet kokiame aukštyje,
pasiekiamame civilinės aviacijos orlaivių, bet kuriame skrydžio etape ir bet kokiu oru. Žinoma, kad dideliame aukštyje
lėktuvai gana dažnai patiria žaibo kirtį, tačiau nelaimingų
atsitikimų atvejai dėl šios priežasties yra gana reti. Europos
ir Šiaurės Amerikos trasose vienas žaibo kirtis vidutiniškai
tenka 2100 orlaivio skrydžio valandoms, tarpkontinentaliniuose skrydžiuose - 4500 skrydžio valandoms.
Daugiausia žaibas kirto į orlaivius, kurie skrido kamuoliniuose
lietaus arba kamuoliniuose sluoksniuotuose debesyse. Ypač
tikėtinas kirtis, kai orlaivis skrenda 1300-3000 metrų aukštyje per lietų, sumaišytą su sniego kruopomis ar kruša. Taip
pat žinoma nelaimingų atvejų, kai žaibas kirto į orlaivius kilimo ir tūpimo metu, stovėjimo aikštelėje. Pavojingas žaibas
yra ir žemai skrendantiems lėktuvams arba sraigtasparniams,
Šaltinis: http://teplo-faq.net/component/quickfaq/
items/2417--posledstviya-popadaniya-molnii

Dėl didelio nuosavo potencialo, įgyto dėl intensyvios oro
trinties su aerodinaminiais lėktuvo paviršiais, šiuolaikinis
orlaivis tam tikra prasme yra „elektrinė“. Potencialas lėktuvo korpuse gali susikaupti ir trenkus žaibui skrydžio metu.
Kaip parodė atitinkami matavimai, orlaivių korpusai gali būti
įkrauti iki 1,5-2 mln. voltų (TU-104), o šiuolaikinio Airbus
korpusas – iki 5,7 mln. voltų! Štai kodėl metalinis orlaivis yra
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Šaltinis http://ljfun.livejournal.com/1311491.html?thread=28086019
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5 pav. Orlaiviuose
sumontuoti
elektrostatinio
krūvio iškrovos
įrenginiai

nes šiuo atveju transporto priemonė gali atstoti laidininko
vaidmenį žaibo srovei nutekėti iš perkūnijos debesies į žemę.
Nuo perkūno strėlių neapdrausti net VIP (angl. Very
Important Person) asmenys, kurių lėktuvai yra kruopščiai
tikrinami prieš skrydį ir turi patyrusią bei patikimą įgulą.
2003 m. JAV prezidento brolio Floridos gubernatoriaus Jeb
Bush lėktuvas buvo „užpultas“ žaibo, kuris išdegino lėktuvo
sparne įspūdinga skylę. 2005 m.balandį žaibas smogė į britų ministro pirmininko Tonio Bleiro lėktuvą tūpimo metu
Londone. 2006 m. gegužės 15 d. žaibas smogė į JAV senatorius Edvardo Kenedžio lėktuvą. Atsijungė visi prietaisai
ir pilotas nutūpdė lėktuvą avariniu būdų. 2012 m. gegužę į
Prancūzijos prezidento Francois Hollande, skridusio į Berlyną,
lėktuvą trenkė žaibas, bet niekas nenukentėjo, o lėktuvas grįžo į Paryžių dėl saugumo.Tarp tų, kurie patyrė lengvą išgąstį dėl žaibo kirčio į orlaivius, buvo Europarlamento Latvijos
deputatai , Maskvos „Spartako“ žaidėjai, Estijos oro linijų
lėktuvo keleiviai ir kiti.

Šaltinis http://ljfun.livejournal.com/1311491.html?thread=28086019

Žaibo kirtis į orlaivį sukelia ekonominių nuostolių dėl lėktuvo arba malūnsparnio prastovų ir remonto išlaidų, jau nekalbant apie neigiamą psichologinį poveikį įgulai ir keleiviams.
Dėl žaibo kirčio gali būti pažeistos avionikos sistemos (bortiniai kompiuteriai, radarai, siųstuvai bei kiti skrydžio valdymo instrumentai ir kt.), sutrikti variklių darbas, įvykti konstrukcijų deformavimas ir pažaida, pavyzdžiui, korpuso arba
sparnų medžiagos aplydymas, skylių pradeginimas (6 pav.).
Yra atvejų, kai žaibas pataikė į šasi ratą, sudaužydavo pilotų kabinos priekinį stiklą, apakindavo įgulą ir lėktuvas kurį
laiką likdavo nevaldomas.

Gana pavojingas yra elektroterminis žaibo poveikis kuro
bakų išdėstymo vietose, nes jis gali sukelti kuro garų sprogimą. Literatūroje pateikiama informacija apie nelaimingus
atsitikimus ir nelaimes, kurias sukelia šios priežastys.
Šiuolaikiniai lėktuvai dabar yra gana gerai apsaugoti nuo žaibo. Vis dėlto, nuvertinti perkūnijos pavaojaus negalima dėl
perkūnijos sukeliamos stiprios turbulencijos, blogo matuomumo, vėjo poslinkio, žemyneigių ir aukštyneigių oro srovių, kurių greitis siekia iki 20-30 m/s. Dėl tokių oro srautų
poveikio orlaivis gali būti nublokštas 800-100 m į apačią arba
staigiai pakeltas į viršų beveik 2000 metrų. Orlaivių pilotai,
patekę į perkūnijos įtakos zoną, kuri gali apimti net kelias
dešimtis kilometrų nuo kamuolinio lietaus debesies, prisipažįsta, kad daugiau tokių išgyvenimų patirti nenori. Skrydžio
metu orlaivių įguloms, nustačius galingus kamuolinius arba
kamuolinius lietaus debesis šalia perkūnijos židinių, leidžiama juos aplenkti ne mažesniu kaip 10 km atstumu nuo jų, o
skristi per tokio tipo debesis yra draudžiama. Nesant galimybės tai padaryti reikiamam aukštyje, patartina skristi po
debesimi bent 500 metrų žemiau jo ribos, maždaug 1500 m
aukštyje, vengiant debesies škvalo antkaklio.

Orlaivio kliudymas žaibo išlydžiais
Esminis skirtumas artėjant perkūnijai tarp antžeminių objektų ir skraidančių aparatų (lėktuvai, sraigtasparniai) yra tas,
kad pastarieji yra izoliuoti nuo žemės ir juose negali susidaryti kokio nors vieno ženklo krūvis. Veikiant besivystančiam
žaibo lyderiui ant skraidančių aparatų korpuso formuojasi
indentiški priešingų polių krūviai. Arčiausiai besivystančiam

6 pav. Ant lėktuvo
korpuso palikti žaibo
pėdsakai

Šaltinis: Aleksandrov G.H. Molnija i molniezaščita. Moskva, Nauka, 2008m.
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7 pav. Žaibo pataikymo į orlaivį tikimybės skaičiavimo schema.

8 pav. Galimos žaibo kirčio vietos (1– radaro priekinis gaubtas, 2–fiuzeliažas,
3–sparnas, 4–kilis, 5–horizontalus stabilizatorius).

žaibo lyderiui esanti orlaivio dalis įelektrinama priešingo
ženklo krūviu negu lyderio galvutė, o priešinga lyderiui dalis turės tą patį ženklą kaip ir lyderio galvutė.

nuo įėjimo iki išėjimo taškų, palikdama poveikio pėdsakus
įvairiose dalyse.

Kadangi krūviai neutraliame objekte paprastai yra išdėstyti
jo galuose, jis gali būti vaizduojamas dviejų priešingų krūvių
įkrautomis sferomis, sujungtomis tarpusavyje plonu laidininku be krūvio (7 pav.). Besivystantis perkūnijos debesies lyderis
vaizduojamas horizontalioje plokštumoje, šalia vienos iš sferų.

Šaltinis http://fishki.net/35499-udar-molniiv-ajerobus-a380-video.htm

Pagrindiniai parametrai, nusakantys žaibo išlydžio kirčio į
orlaivį tikimybę, yra jo ilgis lSA ir plotis 2R, taip pat jo pločio
ir ilgio 2R/ lSA santykis. Didinant orlaivio plotį ir ilgį, kaip ir
jų santykį, žaibo išlydžio tikimybė didėja. Kai 2R = lSA, šoninio žaibo kirčio tikimybė į orlaivį yra labai maža. Pataikęs
į orlaivį, žaibas pasirenka iš visų įmanomą ilgiausią kelią ir
dažnai pereina iš vieno labiausiai išsikišusio taško į jam priešingą kitą tašką. Tokį kelią išlydis renkasi, todėl, kad oro varža
išlydžiui labai didelė, o orlaivis atstoja laidininko vaidmenį.
Žaibo kirčių taškai („įėjimo“ ir „išėjimo“) per visą orlaivio paviršių pasiskirsto netolygiai. Labiausiai pažeidžiami yra orlaivio sparnai, antenos, eleronai, uodegos ir t.t. Šiuolaikinių
formų civilinės aviacijos orlaiviams tipiškas žaibo kirčių pasiskirstymas yra toks: 33 proc. – į radaro priekinį gaubtą,
10 proc. – į fiuzeliažą, 32 proc. – į sparno viršūnės ir briaunas, 10 proc. – į kilį ir 15 proc. – į horizontalų stabilizatorių
Lėktuvui tebeskriejant ir oro srautui veikiant, žaibo kanalo
atraminis taškas slenka orlaivio paviršiumi priešinga lėktuvo
judėjimui kriptimi. Tokiu būdu žaibo kanalas ne tik veikia
pirminį kirčio tašką, bet ir jo srovė teka orlaivio apvalkalu

9 pav. Žaibų kirčiai orlaiviui

Dažniausiai į didelius lėktuvus pataiko tie žaibai, kuriuos jie
patys ir sukuria. Šie žaibai kyla ne iš aplinkinių perkūnijos
debesų, bet nuo pačių orlaivių. Pavyzdžiui, nuo lėktuvo galo
žaibas startuoja į į žemę, nuo pradžios į debesį, arba atvirkščiai, vienu metu dviem kryptimis (9 pav.).
Yra žinoma, kad įnešus metalinį rutulį į homogeninį elektros
lauką, dėl krūvių perskirstymo maksimalus lauko stipris rutulio paviršiuje tris kartus viršija išorinio elektros lauko stiprį. Panašus efektas atsiranda įskridus orlaiviui į perkūnijos
debesų elektros lauką. Tačiau, kadangi orlaivio matmenys dideli ir sudėtinga konfigūracija su daugeliu paviršių, turinčių
mažą kreivumo spindulį, lauko stipris šiose vietose dešimčia
ar šimtą kartų viršija perkūnijos debesies elektros lauko stiprį
ir gali siekti kritinę vertę, kuriai esant prasideda oro jonizacija. Dėl to nuo orlaivio paviršiaus pradeda vystytis skirtingų krūvių išlydžių kanalai: vienas į debesį, kitas link žemės
arba kito poliarumo krūvį turinčią debesies zoną. Išlydžių
išsivystymas nuo lėktuvo paviršiaus sukelia žaibo kirtį tarp
debesies ir žemės arba tarp debesų. Orlaivis tampa įjungtas
į išlydžio kanalą ir juo pradeda tekėti žaibo srovė. Kaip rodo
skaičiavimai, orlaiviai, kurių linijiniai matmenys 30-50 m,
gali sukelti žaibą esant perkūnijos debesies elektros lauko
stipriui 0,5 kV/m. Stebėjimai rodo, kad toks elektros lauko
stipris atmosferoje pakankamai tikėtinas ne tik perkūnijos
debesims, bet net ir kamuoliniam debesuotumui. Šį faktą
patvirtino žaibų inicijavimas kosminiu laivu „Apollo 12“ ir
raketa nešėja „Atlas-Centaur-67“.
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Galios kabelių linijų su XLPE izoliacija diagnostika
Kiekvieno galios kabelio patikimumą lemia ne tik gamyklinės charakteristikos, paklojimo kokybė ir montavimas, bet ir
tinkamas kabelio būklės nustatymas, priežiūra bei diagnostika. Efektyvūs kabelio kontrolės metodai prieš pradedant juos
naudoti ir eksploatacijos metu leidžia laiku nustatyti esamus trūkumus bei užkirsti kelią avarijoms elektros tinkluose.
Vidmantas Melnikas
UAB „Gerhard Petri Vilnius“

Andrius Pabarčius
UAB „Elektros zona“

Kabelių diagnostika – tai kabelių linijų konstruktyvinių elementų ir izoliacijos būklės nustatymas. Remiantis nustatyta
būkle priimamas sprendimas dėl tolimesnio kabelio eksploatavimo, remonto ar pakeitimo. Diagnostikos metu kabeliai
beveik nepatiria paaukštintos bandymo įtampos apkrovos,
todėl silpnų kabelių galutinai nesugadina.
Šiame straipsnyje bus nagrinėjama kabelių su XLPE izoliacija diagnostikos europietiška patirtis.

Izoliacijos degradacija (senėjimas) ir pažeidimai
Pagrindinės izoliacijos degradacijos priežastys yra šios:
 įtampos poveikis (viršįtampiai, žaibo smūgiai, daliniai
išlydžiai);

 šiluminis poveikis (apkrovos sąlygomis);
 mechaninės jėgos (tempimas, lenkimas, pamato sėdimas);
 cheminė korozija (vandens, druskos, alyvos poveikis ir
dujų tarša);
 išorės poveikis (aplinkos tarša, vandens patekimas).
Izoliacijos senėjimas, ypač dėl į ją patekusio vandens, yra
laipsniškas degradacijos procesas. Kabelių linijų su XLPE
izoliacija ilgalaikio eksploatavimo metu kabelio pagrindinės
izoliacijos viduje susiformuoja mikro-įtrūkimai, vadinami
vandens medžiais (angl. watertrees). Vandens medžių kanalais iš aplinkos patenka drėgmė, todėl izoliacinė varža šioje
vietoje proporcingai krenta.
Vandens medžiai atsiranda veikiant vandeniui, šilumai ir
magnetinio lauko įtampai, jie vystosi palaipsniui kol įvyksta trumpasis jungimas ar pažeidžiamas kabelis. Kiti kabelių
senėjimo efektai atsiranda dėl izoliacijos šiluminės perkrovos. Skiriami keturi pagrindiniai kabelių su XLPE izoliacija
pažeidimo tipai:
 išoriniai izoliacijos pažeidimai, kuriuos sukelia kabelio
klojimo technologijos nesilaikymas (apie 70 proc. visų
pažeidimų);
 vidinis izoliacijos pažeidimas dėl netaisyklingos eksploatacijos (bandymai nuolatine aukšta įtampa) arba fizinio
senėjimo (vandens medžių atsiradimas);
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1 pav. Kabelių movų pažaidos
dėl netinkamo montavimo

 kabelio apsauginio ekrano pažeidimas;
 kabelio gyslų pažeidimas.
Kaip rodo praktika, išlydžiai aukštosios įtampos kabelyje su
XLPE izoliacija pastebimi retai. Problemiškiausios kabelių
linijų su XLPE izoliacija vietos – galinių ir sujungimo movų
vietos (1 pav.). Movų hermetiškumo pažeidimas kabelių linijose su XLPE izoliacija net ir per trumpą laiką izoliaciją
intensyviai įsotina išorėje esančia drėgme. Drėgmė tarp gyslos ir pagrindinės izoliacijos įtraukiama lyg siurbliu. Taigi, šią
aplinkybę reikėtų prisiminti sandėliuojant būgnus su kabeliu bei montavimo metu nupjovus kabelio galus. Dėl montavimo įmonių specialistų darbo patirties bei kvalifikacijos
stokos montuojant kabelių linijas atsiranda technologijos
pažeidimai. Visgi drėgnų movų aptikimas nėra pirmaeilis
uždavinys, tačiau tai leidžia įvertinti linijos konstrukcinių
elementų būklę.
Kabelio apvalkalo pažeidimai siejami su korozinių procesų
įtaka bei su mechaniniais pažeidimais montavimo, remonto metu ir nereguliuojamais žemės kasimo darbais linijų
trasoje. Ateityje eksploatuojant tokias linijas, veikiant prasiskverbusiai drėgmei ir indukuotajai elektrovarai, prasideda
kabelio ekrano oksidacija ir irimas. Todėl pagrindinės izoliacijos bandymo metu taip pat reikalingi apvalkalo bandymai (ekranas - žemė).

Efektyvūs kabelių linijų kontrolės metodai
Norint nustatyti montuojamų kabelių ir kabelinių įrenginių
techninę būklę bei patikimumą, reikalingi įvairūs diagnostikos ir bandymų metodai naudojant abu jų derinius. Vienas
universalus metodas visoms problemoms nustatyti gali duoti
labai mažai informacijos. Įrodyta, kad tradiciniai bandymai
su aukštąja nuolatine įtampa sutrumpina kabelių su XLPE
izoliacija tarnavimo laiką, nes jie sukelia liekamąsias įkrovas
kabelio apvalkale bei vadinamų vandens medžių formavimąsi
izoliacijoje, kas greitina linijos ruožų kabelio gedimą. Todėl
nėra tikslinga kabelių linijų su įmirkyta popieriaus izoliacija bandymo metodų taikyti ir kabeliams su XLPE izoliacija.
Kabeliams su XLPE izoliacija reikalingas „švelnesnis“ patikrinimo metodas.
Kabelių bandymo įtampa dėl itin žemo dažnio (0,1...0,05 Hz)
bei labai mažos srovės patikros metu kabelio nepažeidžia –
kabeliams su XLPE izoliacija tai ypač svarbu. Testuojant izoliaciją paaukštinta įtampa ir pažemintu dažniu, pasiekiamas
itin greitas izoliacijos pramušimas tose vietose, kur izoliacijos
sluoksnis ploniausias, todėl tikėtina, kad patikros metu bus

aptikti visi esami defektai. Svarbu ir tai, kad išėjimo įtampos
forma būtų simetrinė, kitu atveju susidaro tūrinis krūvis,
kuris ilgainiui gali pažeisti kabelį. Vienas iš pagrindinių bandomosios 0,1 Hz dažnio sinusoidės formos įtampos privalumų – galimybė panaudoti diagnostinį metodą matuojant
dielektrinių nuostolių tangento deltą kampą.
Keletas žodžių apie kabelių linijų su XPLE izoliacija bandymus, kai naudojama paaukštinta žemojo dažnio įtampa. Šis
metodas efektyviai gali būti taikomas ir po pakankamai ilgalaikio linijų eksploatavimo, pvz., daugiau kaip po dešimties
metų. Šis metodas gali būti taip pat efektyvus, kai šiurkščiai
pažeidžiamos montavimo technologijos Tačiau daugeliu
atvejų, tikrinant naujai sumontuotas linijas tik šiuo metodu,
aptikti esamų defektų nepavyksta.
Vandens medžius XLPE izoliacijoje tai pat galima nustatyti pagal srovės nuotėkį, relaksacinę srovę arba dielektrinių
nuostolių tangento kampą. Kita vertus, vandens medžiai
dėl fizikos dėsnių nekelia dalinių išlydžių, todėl aprašytus
senėjimo procesus galima aptikti ir įvertinti tik dielektrine
diagnostika. Drėgnos movos nesukelia dalinių išlydžių, bet
dielektrinės diagnostikos metu atkreipia į save dėmesį dėl
padidėjusios ir nestabilios įkrovimo srovės kabelio dalyse.
Paprastai tokiu atveju rekomenduojama atlikti ELF tyrimą
su vėlesniu lokalizavimu reflektometru. Vidutinių įtampų
kabeliuose efektų įvairovę galima suprasti dėl dielektrinės ir
dalinių išlydžių diagnostikos derinio.
Alternatyvūs diagnostikos metodai kabeliams su XLPE
izoliacija:
 dalinių išlydžių matavimas;
 tangento delta matavimas esant 0,1 Hz dažniui;
 talpos ir tangento delta matavimai nuo 0,1 iki 0,2 Hz dažnių ribose (dielektrinė spektroskopija).
Siekiant užtikrinti nurodytus matavimus, Europos bandomosios įrangos gamintojai, tarp jų firma b2 electronic GmbH
(Austrija, atstovas Lietuvoje – UAB Gerhard Petri Vilnius),

2 pav. Labai žemo dažnio VLF (angl. Very Low Frequency) universalus HVA- 30
įrenginys kabeliams su XLPE izoliacija bandyti
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3 pav. Kabelių su
XLPE izoliacija
pažaidos, kurios
nustatomos taikant
aukščiau išvardintus
kontrolės metodus

siūlo kabelių diagnostikos ir bandymų komplektus, sudarytus iš:





labai žemo dažnio bandomojo įrenginio;
tangento delta matuoklio;
dalinių išlydžių matuoklio;
transformatorinės alyvos testavimo įrenginio.

Antrasis bandymų tipas reikalingas kabeliams su XLPE izoliacija – kabelių linijos apvalkalo bandymas.
Naudojant diagnostikos on-line sistemą, galima tinkamai
kontroliuoti izoliacijos būklę, priemonių nuo viršįtampių darbą, formuoti avarinių tinklų žemėlapį, laiku atlikti techninės
priežiūros ir remonto darbus. Vienas iš pagrindinių 0,1 Hz
dažnio sinusine įtampa bandymo privalumų yra galimybė
ją naudoti dielektrinių nuostolių matavimams.

Dielektrinių nuostolių tangento delta kampo matavimas
Dielektrinės izoliacijos savybės nustatomos matuojant dielektrinius nuostolius, kurie susidaro dėl izoliacinių medžiagų
poliarizacijos. Izoliacijos būklei įvertinti naudojamas tgδ parametras – dielektrinių nuostolių kampas. Dielektrinių nuostolių kampas praktiškai nepriklauso nuo izoliacinės konstrukcijos parametrų, tačiau priklauso nuo drėgmės kiekio
izoliacijoje, skystosios terpės cheminių savybių pasikeitimo
laike bei matavimo priemonių paklaidų.
Diagnostika naudojant tangento delta kampo nuostolių matavimus apibūdina tiek kabelių su XLPE izoliacija, tiek kabelių
su popieriaus įmirkyta izoliacija senėjimo charakteristikas.
Kabelio su XLPE izoliacijos būklė laikoma gera, jeigu
tgδ (2U0) < 0,12 % arba/ir [tgδ (2U0) - tgδ (U0)<0,6 %].
Dielektrinių nuostolių tangento delta kampo matavimas
leidžia:
 išskirti labiausiai probleminius kabelius, kuriems reikalingas padidintas dėmesys;
 sukurti optimalią įmonių kabelių ūkio pertvarkos strategiją.
Dielektrinių nuostolių tangento kampo delta reikšmes taip
pat įtakoja lokalių dalinių išlydžių kabelyje intensyvumas.
Be to, pastebima ryškesnė tgδ priklausomybė nuo įtampos.

4 pav. Kabelių diagnostikos komplekso realizavimo pavyzdys

Todėl, gavus išmatuoto tangento delta kampo neigiamus
rezultatus, dar negalima konstatuoti kabelio netinkamumo
tolimesnei eksploatacijai. Šis metodas leidžia greitai gauti
bendrą izoliacijos būklės vaizdą ir toliau kontroliuoti probleminius kabelius.

Dalinių išlydžių matavimas
Daliniais išlydžiais vadinamas išlydžio procesas, vykstantis
skystosios ar kietosios izoliacijos viduje, prijungus įtampą.
Eksploatuojamų įrenginių izoliacija yra nuolat veikiama tinklo įtampos ir viršįtampių. Nuolat ilgą laiką veikiant įtampai,
dalinių išlydžių procesas intensyvėja. Didinant ir mažinant
įtampą dalinių išlydžių lygis kinta nevienodai. Taip pat daliniai išlydžiai intensyvėja veikiant viršįtampiams.
Vykstant daliniams išlydžiams blogėja elektros įrenginių izoliacinės savybės, izoliacinėje alyvoje didėja įvairių dujų kiekiai, kietojoje izoliacijoje yra veikiami mikroertmių paviršiai
bei sluoksnių sandūros, didėja įtrūkimai, o tuo pačiu spartėja
senėjimo procesai. Dalinių išlydžių lygis senstant izoliacijai
didėja vidutiniškai 5–8 proc. per metus.
Daliniai išlydžiai, atsirandantys įrenginio izoliacijoje, esant
tam tikromis sąlygomis, gali būti charakterizuojami įvairiais matuojamais dydžiais, tokiais kaip tariamasis krūvis,
pasikartojimo dažnis (intensyvumas), vidutinė srovė ir pan.
Tariamasis krūvis yra matuojamas piko Kulonais (pC). Kai
skaičiuojamas izoliacijos darbo laiko resursas dalinių išlydžių
yra įvertinami išlydžių galia P. Daliniai išlydžiai gali būti nuo
0,01 pC iki 106 pC. Bandant įrenginių izoliaciją paaukštintąja
įtampa rekomenduojama, kad didžiausias dalinių išlydžių lygis aukštosios įtampos izoliacijoje būtų mažesnis už 3000 pC.
Pasiekus 10-6 pC išlydžių lygį izoliacija yra pramušama.
Dalinių išlydžių matavimas ir jų šaltinių nustatymas leidžia
žymiai pagerinti kabelio izoliacijos diagnostikos tikslumą, nustatyti izoliacijos defektines vietas. Dalinių išlydžių matavimo
metodas savo ruožtu užtikrina informacijos patikimumą apie
kabelio montavimo klaidas arba kurios nors izoliacijos dalies
elektrinių savybių pasikeitimus, kurie dar nesukėlė gedimo.
Dalinių išlydžių charakteristikos priklauso nuo tipo, ilgio ir
defekto vietos, izoliacinės medžiagos, veikiančios įtampos,
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5 pav. Daliniai išlydžiai
kabeliuose su įmirkyto
popieriaus (a) ir XLPE
(b) izoliacija

a)

6 pav. Dalinių išlydžių nustatymo sistemos pavyzdys

Kabelio su XLPE izoliacija pažeidimų paieška
b)

kabelių temperatūros, tačiau laikui bėgant šios charakteristikos nėra stabilios (5 pav.).
Bandymo metodas remiasi aukštos įtampos padavimu į kabelių liniją (6 pav.) ir sukėlimo joje kelioms milisekundėms
kintamosios gęstančios įtampos (DAC), kuriai veikiant kabelių linijos defektų vietose ir izoliacijos ertmėse užsidega
daliniai išlydžiai.
Toliau pagal žinomą (ar iš anksto išmatuotą) kabelių linijos
ilgį ir vadovaujantis tam tikru elektromagnetinio impulso
sklidimo greičiu, reflektometrijos metodu nustatoma lokalių
dalinių išlydžių susitelkimo vieta. Diagnostikos rezultatams
apibendrinti sudaromas dalinių išlydžių pasiskirstymo žemėlapis (7 pav.), kurio pagalba nustatomas paslėptų defektų išilgai kabelių liniją buvimas, taip atsiranda galimybė suskirstyti
linijas pagal būklės kriterijus į „geras“, „blogas“ arba „kritines“.
Kompiuterizuoti matavimo kompleksai ir sistemos siūlo du
dalinių išlydžių matavimo algoritmus: laikinį ir skaitmeninį. Abu algoritmai remiasi kabelio leistinosiomis dalinių išlydžių vertėmis, kurių perteklius yra registruojamas sistemoje. Pagrindinis dalinių išlydžių pavojus siejamas su šiais
veiksniais:

Ieškant kabelio su XLPE izoliacija pažeidimų, siūloma atlikti
darbus šiomis kryptimis:
 kabelio izoliacijos pažeistų vietų nustatymas;
 kabelio apvalkalo pažeistų vietų nustatymas ;
 kabelio gyslų pažeistų vietų nustatymas.
Kabelio izoliacijos pažeistų vietų nustatymas apima du etapus:
 apytikslis pažeistos izoliacijos lokalizavimo vietos nustatymas, naudojant kilpinį metodą (kabelio ilgis privalo
būti ilgesnis nei 50 m. );
 tikslios vietos nustatymas naudojant žingsnio įtampos
metodą.
Apytiksliai nustatant pažeidimų turinčias apvalkalo vietas
naudojamas tiltinis metodas, atliekant matavimus pagal
Murėjaus arba Geizerio metodikas.
Gyslų pažeidimo nustatymui taikomi šie metodai:
 pradeginimas ( taikomas tiktai trijų gyslų kabeliui);
 išankstinė lokalizacija (taikant gyslų nepradeginimo
metodus);
 tiksli lokalizacija ( akustinis metodas).
Visas bandymų ciklas ir pažeistų vietų nustatymas realizuojamas su specialia įranga.

 nesugebėjimas juos nustatyti įprastiniu paaukštintos
nuolatinės srovės įtampos bandymu;
 jų spartus augimas, pažeidžiantis izoliaciją, ir jo pasek
mė – avarinė situacija kabelyje.

Kabelių su XLPE izoliacija apvalkalo bandymas
Kabelių linijos su XLPE izoliacija apvalkalo testai atliekami
paaukštinta nuolatinės srovės įtampa, o izoliacijos pramušimo atveju atliekamas lokalinis pažeidimo vietos nustatymas.
Įvairūs gamintojai siūlo specialiai sukurtas ypatingas įrangos
sistemas, įgyvendinančias visą darbų ciklą – testuojant kabelius ir kabelių apvalkalus, apytiksliai nustatant pažeistas
vietas, tiksliai nustatant apvalkalų defektų vietas naudojant
žingsnio įtampos metodą (automatinis režimas).

7 pav. Trifazės kabelių linijos defektų žemėlapio pavyzdys
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Lietuvos 2014-2020 metų sutarties ir
ES paramos prioritetai energetikoje
Advokatų kontoros GLIMSTEDT asocijuotas
partneris Mindaugas Jablonskis

įgyvendinti atsinaujinančios energetikos projektų. Preliminariai
energetikos sektoriui (su pastatų renovacija) numatyta 3,5 mlrd.
litų, o atsinaujinančios energetikos plėtrai - 1,1 mlrd. litų, kuriuos
gali tekti skirstyti tarp Vilniaus, Kauno ir Kruonio.
Pastebėta, kad kaimo plėtros srityse, kur reikšmingesnė parama
planuojama iš Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos
PS turėtų labiau specifikuoti poreikius ir plėtros potencialą žemės- maisto ūkio ir miškininkystės sektoriuje ir siekti šių tikslų:

Lietuvos Partnerystės Sutarties (PS) projektas, apibrėžiantis
Europos struktūrinių ir investavimo fondų paramą 2014–2020 m.
laikotarpiui, 2013 m. birželio 28 d. buvo pateiktas derinimui
Europos Komisijai. Jau dabar yra gauti Europos Komisijos padalinių pastebėjimai, kuriuose kritiniais įvardijami kai kurie su
energetika susiję dalykai.
Pastebėta, kad PS projektas daug dėmesio skiria Europos 2020
tikslams: išmetamo CO2 kiekio mažinimą, atsinaujinančių išteklių energiją, energijos vartojimo efektyvumą – energijos vartojimo sumažinimą, bet atkreiptas dėmesys, kad analizuojami
poreikiai turėtų būti labiau tiesiogiai susieti su tuo, ką Europos
struktūriniai ir investiciniai (ESI) fondai gali pasiekti Lietuvoje.
Tobulinant pateiktą PS projektą tikimasi, kad galutinė jo versija
identifikuos konkrečias ESI fondų vertes kiekvienam investiciniam prioritetui ir jų įnašą į Europos 2020 tikslus.
Europos ekspertai siūlo vengti resursų smulkinimo, siekiant
sukurti kritinę resursų masę, užtikrinsiančią tinkamą poveikį.
Susmulkinus finansinę paramą į smulkius projektus, kaip tai
buvo 2007-2013 m. laikotarpiu, Vilniaus ir Kauno elektrinių
konversija į biokuro naudojimą negalėtų pasinaudoti ES parama. Atkreiptas Lietuvos dėmesys, kad analizė, poreikiai, tikslai
ir tikėtini rezultatai turėtų būti išryškinti energijos efektyvumo
ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimo prioritetui.
Lietuvos 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos 2013 m. rugsėjo mėnesio projektas numato šiuos didelės apimties projektus:
 Vilniaus 3-iosios kogeneracinės elektrinės modernizavimas
(atliekant kuro konversiją į biokurą) ir plėtra;
 Kauno Petrašiūnų kogeneracinės elektrinės
modernizavimas, Kauno kogeneracinės elektrinės
modernizavimas;
 Naujo hidroagregato Kruonio HAE įrengimas.
Anksčiau skelbta, kad lėšų poreikis Vilniaus termofikacinei elektrinei vertinamas nuo 0,5 mlrd. iki daugiau nei 1 mlrd. litų, o ir naujo
hidroagregato Kruonio HAE įrengimas – 0,4 mlrd. litų. Kauno
elektrinių modernizavimo poreikiai taip pat gali būti nemaži.
Įvertinus tai, kad planuojama ne tik esamų elektrinių konversija, bet ir Vilniaus elektrinės plėtra, toks gausus didelių projektų
skaičius gali taip fragmentuoti finansavimą, jog nebus galima

 Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių
gamybos ir naudojimo skatinimas;
 aplinkosaugos, gamtos išteklių darnaus naudojimo ir
prisitaikymo prie klimato kaitos;
 Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros
skatinimo.
Ypač analizuotini Lietuvos atsinaujinantys energetikos ištekliai
(esama situacija ir potencialas), energetinis efektyvumas privačiame ir žemės-maisto ūkio sektoriuje (dabartinis PS tekstas
nukreiptas į gyvenamuosius namus). Neatskleistas bioįvairovės, aukštesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir išmetamo CO2
kiekio sekvestravimo potencialas miškuose.
Atkreiptas dėmesys, kad Lietuvos pasirinkimas remti tam tikrus
atsinaujinančios energetikos sektorius (vėjo jėgainių įrengtąją
galią iki 2020 m. padidinti iki 500 MW, saulės elektrinių – iki
10 MW, o biologinio kuro elektrinių – iki 224 MW) labiau nei
kitus nėra pakankamai išanalizuotas. Rekomenduotina labiau
pagrįsti Lietuvos pasirinkimą, tačiau galima daryti prielaidą,
kad prašoma laikytis technologinio neutralumo principo, kas
netrukdo remti mažiausiomis sąnaudomis didžiausią vertę sukuriančių atsinaujinančios energetikos, įskaitant energetinių
augalų, biodujų, bioelektros gamybos potencialą.
Pabrėžta, kad mažai dioksido į aplinką išskiriantis ir aplinkai
draugiškas transportas, geležinkelių transporto elektrifikavimas
ir modernizavimas, tvaraus ir žaliojo viešojo transporto vystymas yra ES prioritetas, o vietiniai keliai ir komercinis turizmas
turėtų būti finansuojami privačiai.
Atkreiptas dėmesys, kad 0,2 proc. skyrimas iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo energijos efektyvumui ir atsinaujinančios energetikos skatinimui nelaikomas pakankamu, be to
bus vertinama, ar Lietuva patikimai pademonstravo, kad bent
20 proc. 2014-2020 m. išlaidų ir 30 proc. išlaidų iš kaimo vystymo
fondo skirs aplinkos ir klimato kaitos priemonėms. Pastebėta,
kad atsinaujinanti energetika nėra energetinio efektyvumo dalis,
todėl šio priemonės vertintinos atskirai. Pasiūlyta atskirti transportą ir energetiką, paprašyta numatyti decentralizuotos elektros
bei šilumos iš atsinaujinančios energetikos gamybos terminus.
Lietuvoje 2013 m. spalio 8-15 d. buvo organizuoti Lietuvos
2014–2020 metų ES paramos prioritetų viešieji aptarimai, todėl
įvertinus ES padalinių ir socialinių partnerių Lietuvoje pasiūlymus Lietuvos Partnerystės Sutarties projektas bus tikslinamas.
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Energetikos įmonės
sąvokos problematika
Ar elektros sektoriuje savo veiklą vystanti įmonė yra energetikos
įmonė? Šis klausimas tapo aktualiu įmonėms, užsiimančioms
elektros įrenginių montavimo verslu įsigaliojus Energetikos
objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų
atestavimo tvarkos aprašui dėl papildomų finansinių sąnaudų.
Šio aprašo 1-ame priede nurodoma, kad elektros įrenginius statančius (montuojančius) darbininkų kategorijų energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė. Todėl kyla klausimas ar įmonė (UAB, IĮ), turinti Aplinkos
ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos atestatus bei
galimybę sudaryti reikiamos kvalifikacijos atestavimo komisiją prilygsta energetikos įmonei. Energetikos įmonės sąvoka yra
apibrėžta Energetikos įstatyme:
Energetikos įmonė – asmuo, kuris verčiasi energetikos veikla.
Energetikos veikla – ekonominė veikla, apimanti energijos
išteklių ar energijos žvalgymą, gavybą, perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą,
prekybą, rinkodarą ir (ar) energetikos objektų ir įrenginių
eksploatavimą.
Iš pirmo žvilgsnio pagal pateiktą apibrėžimą UAB, užsiimanti
elektros įrenginių montavimo verslu, neturėtų būti prilyginama
energetikos įmonei, nes tarp įvardytų apibrėžimuose ekonominių veiklų energetikos objektų ir įrenginių montavimo sritys
nėra įvardintos. Tačiau dar 2008 m., kaip paaiškino tuometinis
Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnas „Interviu aktualia tema“ (Elektros erdvės, 2008, Nr. 5(23), 47 psl.) nors elektros
įrenginių montavimas statiniuose priskiriamas statybos darbams, dažnai elektros įrenginių ir instaliacijos montavimo darbai
vykdomi ne naujai statomame ar rekonstruojamame statinyje,
kuris neprijungtas prie veikiančio elektros tinklo, o eksploatuojamame (naudojamame) statinyje, kurio elektros įrenginiai ir
instaliacija prijungti prie veikiančio elektros tinklo. Šiuo atveju
minėti montavimo darbai traktuojami ne tik kaip montavimo
(statybos) darbai, bet ir kaip energetikos įrenginių eksploatavimo darbai, kurie reglamentuojami Energetikos įstatymu bei šio
įstatymo poįstatyminiais teisės aktais. Todėl tokias paslaugas
teikianti įmonė buvo priskiriama energetikos įmonei (Dėl
statybos įmonių bei darbuotojų darbo energetikos objektuose
ir įrenginiuose. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio
ministerijos ir Statybininkų asociacijos bendras išaiškinimas.
Vilnius, 2007 m. vasario 28 d.)
Jei UAB ar IĮ veikla yra susijusi su darbu energetikos segmente, tai ta pati įmonė dažniausiai atlieka montavimo darbus tiek
naujai statomuose statiniuose (elektrinėse ir katilinėse; elektros
tinkluose ir jų technologiniuose priklausiniuose), tiek eksploatuojamame (naudojamame) statinyje. Kadangi tai nėra tiesiogiai
įvardijama norminiuose dokumentuose, svarbu, kad atsakingi
darbuotojai išaaiškintų ar įmonė atliekanti darbus naujuose

statybos objektuose ir veikiančiuose energetikos objektuose ir įrenginiuose priskiriama energetikos įmonei, nes šis
klausimas sukelia daug diskusijų ir keblumų, priimant sprendimus dėl darbuotojų atestavimo.

JAV užpatentuotas
metodas leidžiantis iš
bioatliekų gaminti biokurą.
Biotechnologijų kompanija Jupiter (Florida) 2013-11-13 užregistravo patentą, pagal kurį iš įvairių bioatliekų fermentavimo
pagalba lignoceliuliozė verčiama į cukrų.
Bendrovė paaiškino, kad naujasis metodas žymiai palengvina
atliekų sutvarkymo problemas, leidžia kurti naujus gaminius.
Patentas apima grybelinės kilmės fermentų įvairovės plėtrą, bei
naujų kombinacijų ir metodų kodavimą.
Naujasis metodas sudaro sąlygas iš įvairių bioatliekų (įskaitant
ir augalinės kilmės) dideliais kiekiais gaminti biodegalus, bei
kitus cheminius produktus. Užpatentuotas metodas gali būti
pritaikytas ir celiuliozės pramonėje, bei daugelyje kitų sričių.

Nauja knyga
profesionalams
„Netinkamai suprojektuoti, įrengti arba eksploatuojami pastatų
apsaugos nuo žaibo įrenginiai gali tapti nelaimingų atsitikimų,
gaisro pavojaus arba didelės materialinės žalos priežastimi“ – teigia knygos autorių kolektyvas A. Drabatiukas, N. Bagdanavičius,
R. Lukšys. Leidinyje pateikti išorinės apsaugos nuo žaibo įrengimo bendros paskirties objektuose pagrindai, apsaugos pripažinimo tinkama naudoti
bei techninės priežiūros
darbų vykdymo tvarka.
Leidinys skirtas išorinės
apsaugos nuo žaibo montuotojams, techniniams
specialistams, kurie prižiūri apsaugos nuo žaibo
sistemas, apsaugą nuo žaibo kontroliuojantiems pareigūnams. Leidinys gali
būti naudingas asmenims,
norintiems pagilinti savo
profesines žinias, kaip pagalbinė priemonė – elektros energetikos specialybės studentams.
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Onipko rotorius

Ukrainietiškos inovacijos
Bronius A.Rasimas
Didelė vidurio Europos šalis, turinti išvystytą metalurgijos, inžinerinių gaminių pramonę, palankias sąlygas žemės ūkiui vystyti, taip pat gręžiasi į alternatyviąją energetiką ir turi nemažai
įdomių sprendimų bei naujų technologijų.
Lankantis visuomeninėje Ukrainos mokslų akademijoje, jungiančioje apie šimtą mokslinių, tiriamųjų ir gamybinių įmonių,
teko susipažinti su naujomis inovacijomis, skirtomis tiek energijos taupymui statant naujus pastatus ar naudojant naujas statybines medžiagas (pvz., bazalto armatūrą), tiek su naujomis
technologijomis tvarkant atliekas ir šiukšles ar net kompleksiškai perdirbant pluoštines kanapes į labai patrauklius produktus
nuo vaistų iki trąšų, statybinių medžiagų ar net kuro.
Didelis dėmesys yra skiriamas mažajai energetikai. Manoma,
kad mažieji atsinaujinančios energetikos šaltiniai iš esmės pakeis apsirūpinimo energija modeliavimą ir užims ne mažesnę,
kaip 30 proc. dalį bendrame energijos poreikių balanse.
Viena iš įdomesnių inovacijų yra vėjo turbina „Onipko rotorius“.
Tai - bandymų vamzdyje ištobulintas vėjo turbinos modelis, turintis pakankamai geras aerodinamines savybes, pradedantis
suktis prie žemų (0,2 - 0,3 m/s) vėjo greičių. Tačiau vien turbinos tobulinimu neapsieita – atkreiptas dėmesys ir į generatorių,
kuris komplekte su vėjo turbina, galėtų gaminti elektrą. Esminiai

generatoriaus patobulinimai leido sukurti mažųjų vėjo elektrinių modelius su išskirtinio efektyvumo parametrais. Šiuo metu
generatoriaus (variklio) konstrukcija tobulinama, o jau dabar
gauti rezultatai rodo, kad jį bus galima taikyti ir kitose srityse –
pavyzdžiui, elektromobiliuose. Tai lyg ir elektromobilių tobulinimas „iš kitos pusės“ – nors reikia tobulinti ir akumuliatorius,
ištobulintas elektros variklis žada paspartinti viso elektromobilių parko spartesnį vystymąsi.
Kitas labai įdomus projektas yra firmos „Dvigateli Frolova“
(Nikolajevskas) sukurtas pneumorotacinis variklis, kurio pritaikymas yra labai platus. Variklis gali dirbti vietoje turbinos,
kurios judesio suteikimui yra naudojamas garas. Tokio variklio
naudingo veikimo koeficientas yra žymiai aukštesnis lyginant su
turbinomis. Taigi jį galima būtų taikyti, projektuojant kogeneracines jėgaines ar net branduolines jėgaines, keičiant įprastas
turbinas pneumorotaciniais varikliais. Kituose pritaikymuose tokiu pačiu principu veikiantį variklį gali sukti ir suspaustas
oras – daugybėje įrankių, inžinierinių ir buitinių prietaisų jo pritaikymo galimybės taip pat yra plačios. Šiuo atveju pneumorotacinio variklio pritaikymas turi ir kitą aspektą – suspausto oro
gamybos skatinimą, o suspausti orą į tam tikslui skirtus standartinius balionus gali kad ir vėjo elektrinių parkas, gaminantis
perteklinę elektros energiją. Suspausto oro balionai vėl gali būti
labai plačiai naudojami – dirbant su pneumatiniais įrankiais,
palaikyti pneumoautomatikos veikimą (pvz., sprogimui pavojingose zonose) ir dar daug kur kitur. Galų gale suspausto oro
balionai kartu su pneumovarikliu ir generatoriumi galėtų puikiai atlikti elektros energijos kaupimo funkciją.
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Įprasti nuotekų baseinai tampa nereikalingi

Vietoje nuotekų baseinų – vienas technologinis bokštas

Įdomių ekologinių inovacinių sprendimų pateikė mokslinė tyrimų firma „Fiord“(Kijevas). Taikant išskirtinai naują technologiją galima iš esmės pakeisti tiek buitinių šiukšlių, kanalizacijos
ir kitų atliekų perdirbimą. Dingsta net šiuo metu vis aktualesne
problema tampantis šiukšlių rūšiavimas. Atskyrus tik akivaizdžiai matomas didesnių gabaritų atliekas, visa atliekų masė papuola į tam tikrą ertmę. Vandens bei stipraus magnetinio lauko
terpėje skatinamos cheminės reakcijos, atskiriančios plastmasę,
kenksmingus ir nekenksmingus metalus bei galimus chemikalus. Išskirtos medžiagos gali būti panaudojamos kaip statybinės
medžiagos, cheminės medžiagos ar net kaip labai efektyvios ir
saugios trąšos. Čia ir prasideda pats įdomumas – mokslininkai
siūlo sukurti visą ekologinį ciklą: atliekos, kanalizacijos dumblas – perdirbimas – statybinių medžiagų gamyba, metalų perdirbimas, cheminių produktų išrūšiavimas (jei yra poreikis – jų
nukenksminimas) ir galų gale aukšto efektyvumo trąšos (humusas). Trąšos taikomos intensyviai žemdirbystei, žalieji plotai
naudoja CO2 ir taip toliau. Taip atliekos tampa patrauklia žaliava
ištisam gamybiniam ciklui!

Ukrainos mokslininkai gali pasiūlyti ir sudėtingesnių inovacijų.
Panaudojant vėjo, saulės ar hidro pagrindu sugeneruotą atliekinę elektros energiją gaminamas vandenilis, kuris toliau, nano
technologijų dėka, įsodrinamas į metalizuotus kuro elementus,
kuriuos galima transportuoti į tam kurui pritaikytas kogeneracines jėgaines ar tiesiog panaudoti juos kaip kurą transportui.
Išnaudoti kuro elementai grąžinami į gamyklą pakartotinam
(daugkartiniam) įsodrinimui. Masto ekonomikos atveju tokiais
kuro elementais kūrenama kogeneracinė jėgainė ekonomiškai
yra patrauklesnė net ir už jau atsipirkusias branduolines elektrines, nes sutrumpėja jų įvedimo į eksploataciją laikas, įmanoma
plati jėgainės galių pasirinkimo gama.
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Minėtos technologijos gali būti taikomos ir specifiniams tikslams, pavyzdžiui, elektroninių atliekų perdirbimui, kenksmingų
medžiagų, patenkančių į atmosferą deginant iškastinį kurą, surinkimui ir nukenksminimui. Gana sėkmingai minėtos technologijos fragmentai yra pritaikyti automobilių kuro papildomam
valymui – sukurtas automobilio kuro sistemos filtras-katalizatorius, leidžiantis sutaupyti iki 10 proc. kuro.
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Kita įdomi inovacija – bioetanolio virtimas šiluma naudojant
chemines reakcijas, t.y. išvengiant jo deginimo. Technologija
leidžia sukurti efektyvų ir nebrangų būdą namų ūkiams apsirūpinti šiluma.
Visos čia paminėtos technologijos yra sukurtos griežtai laikantis
produktų ciklų analizės ir stengiantis kuo tiksliau kartoti natūralų gamtos ciklą, todėl jos atitinkamais segmentais gali būti taikomos ir laivuose, ir kosminėse stotyse ar net kuriant žmogaus
išgyvenimo Marse technologijas. Visos paminėtos technologijos
yra išbandytos, patentuotos, kažkurios jau turi ir eksploatacinės
patirties. Masto ekonomikos atveju jos atsiperka per ekonomiškai priimtiną laikotarpį.
Bendraujant su mokslininkais susidarė įspūdis, kad jie norėtų
bendrauti tiek su Lietuvos mokslininkais, tiek su verslininkais,
manydami, kad ES valstybėse jų inovaciniai projektai bus labiau
suprantami. Žurnalo redakcija turi visus galimus kontaktus, tad
susidomėjusiems – belieka kreiptis.

Kuro elementų gamyba ir įsodrinimas vandeniliu
Kuro elementų pristatymas vartotojui
Vandenilio išgavimas elektros jėgainėse ar
užsipildymo stotelėse
Kuro elementų grąžinimas į gamyklą
pakartotinam įsodrinimui

Vandenilio kuro elementų technologinė schema
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kombinuota apsauga nuo viršįtampių

Gaminio
kodas

Gaminio kodas su Polių Iimp
signaliniu kontaktu skaičius L-N

In
N-PE

Up
kV

Uc
V

Plotis Fazių
TN-S TN-C
mm skaičius

SPA201

-

2

12.5

25

≤ 1.5 255 V ac

35

1

SPA400

-

3

12.5

37.5

≤ 1.5 255 V ac

70

SPA401

-

4

12.5

50

≤ 1.5 255 V ac

70

SPN800

SPN800R

3

25

75

≤ 1.5 255 V ac

105

SPN801

SPN801R

4

25

100

≤ 1.5 255 V ac

140

SPN802

SPN802R

4

25

100

≤ 1.5 255 V ac

140

Dažniausiai naudojamų prietaisų veikimas pagrįstas elektroniniu valdymu, kuris yra ypač jautrus
įtampos šuoliams ir žaibo išlydžiams – net nedidelis įtampos šuolis gali nepataisomai juos
sugadinti. Norint apsisaugoti nuo nepageidaujamo poveikio būtina įdiegti viršįtampių apsaugas,
kurios skirtos nufiltruoti pavojingus impulsus. Dažnai įprasto iškroviklio neužtenka, tad norint
pasiekti reikalingą apsaugos lygį yra sujungiami keli skirtingų kategorijų iškrovikliai.
Vokietijos gamintojas Hager tiekia kombinuotas 1+2 (B+C) viršįtampių apsaugas viename korpuse.

UTU UAB, Kirtimų g. 33, LT-02244 , Vilnius, Lietuva, tel. 8-5-274 28 27, faks. 8-5-274 28 38, www.utu.lt
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