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Energy Management

Energijos taupymas arba kaip dabar sakoma energetinė vadyba dar ilgai bus aktuali tema, todėl ir
šia tema rasite straipsnį. Sužinosite ir kokios vėjo
elektrinių vystymosi tendencijos. Jaunieji praktikai
pristatys pamąstymus apie statinę elektrą, galinčią
pridaryti problemų, ją ignoruojant. Taip pat priminsime, kiek per praėjusį šimtmetį buvo pasiūlymų panaudoti Nemuno hidroenergetinį potencialą. Gal net nustebsite, kad beveik visose Lietuvos
upėse yra uždrausta statyti hidroelektrines, nors
ant Nemuno veikianti Kauno HE yra vienintelė pelningai veikianti elektrinė.
Jūsų,
Bronius A. Rasimas

4

16

Combined Single-phase Residual Current Circuit Breaker

Vėjo elektrinių evoliucija

18

The Evolution of Wind Power Plants

Susisiekiantys indai fizikoje ir gyvenime

25

Communicating Vases in Physics and Life

The Tales Of The Centenarian Nemunas

26

4

ENERGIJOS ERDVĖ 2014-1 (20) | VERSLAS

Senos ir naujos tiesos marketinge
Apibendrinus daugybę sąvokų ir apibrėžimų, praktikai marketingą dažniausiai apibrėžia įmonių veiklos
organizavimo ir valdymo metodų visuma, kuria stengiamasi atsižvelgti į visą rinkoje vykstančių procesų
kompleksą, norint kuo tikslingiau ir greičiau surasti pirkėją savo prekėms ar paslaugoms.
Bronius A. Rasimas

Gamybos tobulinimo srityje pasaulis evoliucionuoja itin
sparčiai. Nuo manufaktūrų, konvejerinės gamybos iki informacinių technologijų naudojimo ne tik finansų ar turto priežiūroje, bet ir iki kompiuterizuotos įrengimų, energetikos,
sandėlių ir net žmogiškųjų resursų priežiūros (angl. maintenance). Ant slenksčio ir kitas etapas – išmanusis (angl. smart)
įrenginių bendravimas IT pagalba. Išmaniosios technologijos po truputį skverbiasi į visas sritis: išmanieji energetikos

tinklai, išmanioji apskaita, išmanieji energijos taupymo blokai, išmaniosios (savarankiškos) gamybos blokai – fabrikai
automatai, išmanieji sandėliai su išmaniąja resursų priežiūra, išmanieji trimačiai kopijavimo įrenginiai ir taip toliau.
Panašu, kad technologijų vystymosi sparta leis prekę pagaminti vis lengviau, vis dėlto išlieka sritis, kur technologijos
vis dar negali padėti. Sėkmingi pardavaimai yra sena, kaip
pasaulis problema - kaip tą prekę parduoti taip, kad uždirbtų ne tik pardavėjas, bet ir gamintojas.
Kompiuterinių programų vystytojai yra labai pamėgę kurti
taip vadinamas „sekimo“ sistemas ir yra pasiekę fantastinių
rezultatų. Prisiminkime kad ir mįslingai dingusio Malaizijos
lėktuvo istoriją – du su vogtais pasais papuolę į lainerį keleiviai kaipmat buvo identifikuoti. Ne paslaptis, kad mobiliojo
telefono turėtojo buvimo vieta taip pat yra lengvai nustatoma,
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o reikalui esant galima sužinoti kada ir su kuo telefonu buvo
bendrauta. Mėgstama IT tema yra ir bepilotinio vairavimo
bei tiesioginio automobilių bendravimo (be žmogaus įsikišimo) programų kūrimas. Tai tikrai labai sudėtingos užduotys
ir jos visiškai neblogai sprendžiamos. Deja, marketinge IT
gali pasiūlyti tik metodinio pobūdžio programas. Nejau čia
viskas yra labai sudėtinga?
Marketingo srityje prognozuotos tenedencijos, pagal vieną iš
kurių visas gyvenimas kelsis į internetą – ne visai pasiteisino.
Net stipriai reklamuota interneto prekyba mažmeninėmis
prekėmis tokioje šalyje kaip JAV pasiekė tik apie 8 procentus
mažmeninės prekybos (Lietuvoje – 2,5 proc.) ir atrodo, kad
tai gali būti riba. Noras viską, tai yra reklamą, pristatymus
ir prisistatymus, pardavimus, seminarus, parodas, palaikančius straipsnius perkelti į internetą lyg ir pradeda „buksuoti“,
tad vėl po truputį grįžtama prie „klasikos“ – kuo įvairesnių
kompleksinių priemonių naudojimo.
Įsivaizduokime, kad internete skaitydami straipsnį apie kabelių parinkimą laikas nuo laiko kompiuterio ekrane pasirodo nusibodusio politiko veidas, ar pasiūlymas iš esmės
„naujoviškai“ pertvarkyti jūsų verslą, nes atvyksta kažkoks
„guru“. Beveik be išimčių jus, ieškančio konkretaus gaminio
ar sprendimo internetas pasitinka begale spalvotų paveiksliukų, nieko bendro neturinčių su jūsų paieška. Net jungiantis prie internetinės bankininkystės, jums reiks uždaryti visą
ekraną užimančius reklaminius skydelius (banerius), o kartais net ilgokai paieškoti, kur užslėptas to nelemto ir jus nedominančio banerio uždarymo mygtukas. Mažiau savo lankytojus gerbiantieji portalai ar tinklalapiai leidžia uždaryti
jums nereikalingą reklamą tik po keliolikos sekundžių, tad
norom nenorom tą reklamą įperša. „Velykiniai margučiai“
(įvairiaspalvė ir įvairiareikšmė reklama) pradeda užkariauti didžiąją dalį internetinės erdvės bei trukdo jums surasti
reikiamą informaciją. Taigi, gal geriau reikiamos informacijos ieškoti tiesiai firmų, įmonių tinklalapiuose? Deja, ir
čia yra apie ką padiskutuoti. Interneto svetainių lankytojai
minėtuose tinklalapiuose susiduria mažiausiai su trijų tipų
tinklalapių egzistavimu.

Pirmojo tipo įmonių tinklalapiai, juos galima pavadinti „tingiaisiais“, suteikia minimalią informaciją apie įmonės veiklą,
kartais būna vienas kitas telefonas, tačiau tik nuo sekretorės
nuotaikos priklauso, ar sujungs jus su reikiamu specialistu.
Antrojo tipo tinklalapiai (tai pasitikinčių savo verslu ar siūlomais produktais įmonių tinklalapiai) turi šiokios tokios
arogancijos elementų. Prisijungus prie jų, pirmiausia „pareikalaujama“ išlaikyti kompiuterinio raštingumo testą, o po
to dar ir išspręsti kelis loginio (ar net neloginio) pobūdžio
uždavinėlius. Jei jau minėtus barjerus interesantas „pereina“,
jam leidžiama susipažinti su įmonės veikla, jos produkcija
ar paslaugomis, tačiau tiesiogiai kontaktuoti su įmonės darbuotojais sąlygų nėra.
Trečiojo tipo įmonių tinklalapiai yra labiausiai atviri lankytojams. Čia rasite ne tik besišypsančias vadovų ir pagrindinių vadybininkų nuotraukas, jų kontaktus, išsamius prekių
ir paslaugų katalogus, bet ir įgyvendintus projektus bei vartotojų atsiliepimus.
Sunku būtų iš karto vertinti, kodėl viena ar kita įmonė pasirinko vienokį ar kitokį tinklalapio tipą – gal vieniems užtenka tik „elektroninės iškabos“, kiti aptarnauja tik išskirtinius klientus, o trečiojo tipo tinklalapių sudarytojai mano,
jog įmonės vadybininkai dirba geriau, žinodami, jog klientas
gali kreiptis ir tiesiai į vadovus. Galima būtų tvirtinti, kad pasyvioji interneto panaudojimo dedamoji marketinginiame
darbe yra pakankamai svarbi, bet ne vienintelė ar pagrindinė.
Kita vertus, galimybė operatyviai keisti tinklalapiuose talpinamą informaciją kartais klientus suglumina, pavyzdžiui,
pasikeitus paslaugos ar prekės kainai, pristatymo sąlygoms
ar net gaminio techninėms charakteristikoms. Jau pastebėta, kad net ir „e-valdžios“ portaluose, kur skelbiama oficiali
informacija, atsiranda netikėtų teksto pasikeitimų, tad net
teisininkai siūlo, kad naudojantis „e-valdžios“ informacija dėl visa ko ją reiktų atsispausdinti su visomis datomis ir
kita informacija.
Marketingas ir parodos taip pat yra glaudžiai susiję. Vien
savo įmonės paslaugų ar prekių parodos stende pristatymas
jau tampa neefektyvus vien dėl to, kad galutinį produktą ar

ENGLISH SUMMARY

Bronius A. Rasimas

gies shall enable an easier production of goods; however, one area
remains, where technologies are still powerless. Successful sales are
a problem as old as the world itself – how to sell the goods in a way
that’s beneficial not only to the seller, but also to the manufacturer.

The world is rapidly evolving in the field of manufacture improvement. From manufactures and assembly line production to usage
of information technology not only in the supervision over finance
or assets, but also to the computerised maintenance of equipment,
energetics, storehouses, and even human resources. Another step –
smart IT-aided communication between devices – is on the threshold. Little by little, smart technologies are making their way into all
areas: smart energetics networks, smart accounting, smart energysaving units, smart (independent) manufacture units – automatic
factories, smart storehouses with smart resource maintenance, smart
3D copying devices, etc. It seems that rapidly developing technolo-

The influence of company websites, organisations of exhibitions, and
special paper journals to the marketing is discussed in this article.

The Old and the New Truths of Marketing

One of the trends forecasted in the marketing area – that everything
will relocate itself to the Internet – did not quite come into fruition.
Even the heavily advertised Internet shopping in retail goods only
reached 8 percent of retailing in such countries as the USA (2.5 percent in Lithuania) and seems like it already reached its limit. The
intention to move everything, i.e. advertising, presentations and introductions, sales, seminars, exhibitions, and supporting articles to
the Internet seems to be on the skids, and the ’classics’ – such as application of as diverse complex tools as possible – make their return.
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paslaugą pristato pakankamai didelis eksponentų ratas. Taigi
svarbiausias parodos dalyvio uždavinys yra pritraukti kuo
daugiau lankytojų prie savo stendo, aktyviai su jais bendrauti bei profesionaliai atsakinėti į užduotus klausimus. Deja,
dažniausiai lankytojai gauna tik lankstinuką, o turėtų būti
atvirkščiai – stendo darbuotojas parodoje turi progą pasirinkti sau potencialius klientus ir gauti jų kontaktus! Parodų
organizavimu vis dažniau užsiima neprofesionalai, parodos
organizuojamos ir palapinėse, ir sandėliuose, ir sporto arenose, o vietoje konferencijų, diskusijų organizuojamas alaus
gėrimas ir dešrelių valgymas. Tokios parodos tampa taip pat
neefektyvios marketingine prasme.
Tuo tarpu profesionalai ieško naujų parodų organizavimo
būdų. Viena iš tendencijų – naujoviškas industrinių grupių
pergrupavimas, naujo požiūrio suformavimas parodos lankytojams. Parodos lankytoju turėtų būti profesionalas, ieškantis sprendimo būdų, kurie reikalingi palaikyti ar vystyti
jo įmonės veiklą, o prekes ar paslaugas galima rasti ir specializuotose parduotuvėse ar mugėse. Gerų organizacinių
pavyzdžių galima pamatyti apsilankius kasmet vykstančioje
Diuseldorfo parodoje „Laidai ir kabeliai“. Čia beveik nerasite
nei laidų, nei kabelių pavyzdžių, o tik įvairių gamintojų atstovus, pasiruošusius išspręsti visas jūsų problemas, susijusias
su kabelių ar laidų naudojimu. Išsiaiškinę jūsų norus, įmonių atstovai jums pasiūlys reikiamą kabelį, kokią metodiką
naudoti parenkant kabelius, pagamins jums reikiamo kabelio
tiek kiek reikia, patars kaip jį pakloti, kokius įrankius naudoti,
kaip ir kuo atlikti matavimus ir t.t. Kartu bus pasiūlyta energijos taupumo programa, kuri gal būt pakeis net reikiamo
kabelio skerspjūvius, kiekius ar net tipus. Taip pat, ko gero,
jums bus pasiūlyti ir gamtai draugiškesni sprendimo būdai.
Kita vertus, jeigu jūs jau esate kabelių ar laidų gamintojas, jums
patars kaip modernizuoti jau turimus įrengimus, užtikrinant
energijos taupymą, pritaikant naujas gamybos medžiagas ar
net IT programas, kurios galėtų sumažinti įrengimų prastovas.
Toks parodose dalyvaujančių profesionalų požiūris yra ypač
įdomus studijuojančiam techninius mokslus jaunimui, todėl
atsiranda tiek gamintojų, tiek mokymo įstaigų naujos kokybės
bendravimas – įrengiami specialūs stendai studijuojančiam
jaunimui, parenkami patirtį dirbti su jaunimu turintys stendo
konsultantai, organizuojami seminarai specialiai studentams.
Čia aprašyti nauji požiūriai parodų organizavimo rinkoje ir
yra pagrindinė atsvara dabar dažniausiai organizuojamoms
parodoms, kurios tampa panašiomis į turgų, kur stengiamasi
parduoti įmonės galutinį produktą.
O kas nauja specializuotų popierinių žurnalų srityje? Jų atsiranda vis daugiau, vis dėlto jų specializacijos lygis sparčiai
nyksta. Tuo tarpu net politinės pakraipos žurnalai pradeda
spausdinti straipsnius apie langų standartus, padangų kokybę, ar deda reklamą apie aukštos kokybės laikrodžius ir
požeminių kabelių klojėjus. Dėl nesisteminės reklamos žurnalas tampa „margučiu“, reklama nepasiekia tikslo, mažėja
užsakymų reklamai, mažėja ir tiražai, o reklamos užsakovai
pradeda netikėti „popierinės“ reklamos efektyvumu. Dalis
specializuotų žurnalų priklauso verslo asociacijoms ir dažniausiai jų tiražas pasidalijamas tarp asociacijai priklausančių

narių, tad profesiniai straipsniai ar net reklaminiai straipsniai
savotiškai užsidaro uždarame rate.
Kita vertus, vis tik išlieka didelis poreikis gerų spausdintų
profesinių straipsnių ir tai atsitinka dėl labai paprastų priežasčių – techninis personalas visada siekia tobulinti savo
profesines žinias, ieškoti naujovių. Skaitant straipsnius atsiranda noras net pasibraukti svarbias vietas ar net užrašyti
tuo metu kilusias pastabas ar klausimus. Žurnalas tampa jo
asmeninio profesinio tobulinimosi dalimi, straipsniai skaitomi ne po vieną kartą, lyginami vieni su kitais, aptariami tarp
kolegų. O popierinis variantas dažniau būna patrauklus tuo,
kad jis dažniausiai skaitomas ne darbo metu, lengvai galima
pasižymėti svarbias vietas sudominusio straipsnio paraštėse,
nereikia naudotis kompiuteriu, kuris gal būt yra pakankamai
nusibodęs per darbo dieną. Dar pora smulkmenų, pastebėtų
vartant pažangius (dažniausiai užsienio) profesinius spausdintus žurnalus – prie svarbių straipsnių nededama reklama
ir atsiranda didokos tuščios paraštės, tai - vieta pastaboms
pasižymėti. Deja, visa tai – seniai užmiršta maniera. Belieka
pavartyti prieš karą išleistas profesines knygas ar žurnalus ir
jūs pastebėsite kokios plačios paraštės ten buvo.
Turime žurnalų leidyboje ir „nacionalinio verslo“ ypatumų.
Yra leidinių, tituluojančių save žurnalais, tačiau kad ir kaip
atidžiai ieškotumėte, nerastumėte periodiniams leidiniams
būtinų atributų – ISSN kodo ar tiražo. Kas galėtų paneigti,
kad visa tai leidžia sudaryti iliuziją reklamos pirkėjams, jog
„žurnalas“ yra didelio tiražo, prestižinis ir t.t., nors jo išleidžiama tik keli šimtai egzempliorių! Belieka tikėtis, kad judėjimas
už skaidrų verslą „Baltoji banga“ apsilankys ir šiame versle.
Pastebima dar viena tendencija – išgarsintos elektroninės
knygos taip pat po truputį pradeda „buksuoti“. Čia išryškėjo
kelios tendencijos – knygos elektroninę versiją, nepaisant
įvairių „užraktų“ vis tik galima persikopijuoti (nuostoliai leidėjams), elektroninių knygų skaitytuvo kaina vis dar aukštoka (norint pereiti prie elektroninių knygų skaitymo reikia iš
pradžių įsigyti įrangą, kuri gerokai brangesnė už tuo metu
pageidaujamos knygos popierinę versiją), nedidėja elektroninių knygų pasirinkimo asortimentas ir t.t. O neseniai paskelbta apklausa parodė iš vis intriguojančius faktus – apie
40 proc. suaugusių Lietuvos gyventojų iš vis knygų neskaito!
Kita vertus – siūloma knygų elektroninė versija lyg ir skirta
interneto mėgėjams, o jie „mėgsta“ skaityti tik trumpas žinutes. Visa tai rodo, kad spausdintas popieriuje žodis išliks
konservatyviųjų skaitytojų dėka.
Apibendrinant galima būtų teigti, kad tik kompleksinis visų
aptartų (ir neaptartų) marketingo priemonių taikymas gali
duoti laukiamų ar siekiamų rezultatų. Dažnai tenka išgirsti,
kad įdėję vieną ar kitą kartą į pakankamai didelio tiražo žurnalą savo įmonės reklamą, ar parodoje padalinę kelis šimtus
lankstinukų, įmonė taip ir nesulaukė pirkimų padidėjimo.
Sena tiesa - marketinge didžiausią vertę turi tiesioginiai
kontaktai, o visa kita yra tik pagalbinės, tačiau dažniausiai
būtinos priemonės, palengvinančios siekti užsibrėžtų tikslų.
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Energijos vadyba
Sigitas Kiškis
UAB „Staltika“ technikos direktorius

Pagrindinės strateginės kryptys taupant energiją yra:
 optimizuoti ir sumažinti naudojamos energijos poreikius;
 racionaliai ir tikslingai naudoti energiją, registruojant
sąnaudas;

Energijos taupymas šiandien aktualus, būtinas ir net madingas. Norint padidinti įmonių konkurencingumą, sumažinti
veiklos sąnaudas, tausoti aplinką ir gamtą, būtina susirūpinti energijos naudojimo racionalumu. Pagrindinis energijos
vartojimo audito ir analizės tikslas įvertinti tiriamą objektą
energetiniu požiūriu, bei pateikiant esamų energetinių problemų organizacinius techninius sprendinius, atsižvelgiant
į surinktus duomenis.

 ekonomiškai įvertinus, naudoti atsinaujinančius energijos išteklius;
 naudoti informacinių technologijų sprendinius.
Energijos taupymo sprendimai padeda įmonėms taupyti lėšas, kurias galima investuoti į kitas sritis, taip optimaliai subalansuojant įmonės veiklą. Kiekvienai įmonei šie sprendimai skirtingi ir priklauso nuo įmonės ir įrangos technologinio efektyvumo, šių procesų valdymo sistemos.
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TIKSLŲ SIEKIMO PLANAVIMAS

PROGRAMOS VYKDYMAS,
ĮPROČIŲ KAITA, SĖKMĖ

Bendri reikalavimai
Pritaikymas ir realizavimas
Vadovybės atsakomybė
Veiklos auditas
Energetikos politika
Valdymo apžvalga
Energetikos veiksmų planas

energiniam efektyvumui. Šis tarptautinis standartas taikomas visiems kintamiems dydžiams, lemiantiems energinį
efektyvumą, kuriuos organizacija gali kontroliuoti ir paveikti.
Standarto taikymas didžiausią poveikį turės didesnėms pramonės įmonėms, chemijos, popieriaus, metalo apdirbimo
įmonėms, energijos gamintojams, vandens tiekėjams, atliekų perdirbėjams, maisto gamintojams, nekilnojamojo turto
valdytojams, viešųjų ir verslo paslaugų teikėjams: ligoninėms,
prekybos centrams.

Energijos vadybos procesas

1 pav. Energijos vadybos standarto ISO 50001 septynių ciklų seka.

Energijos vadybos standartas ISO 50001
Energijos vadybos tikslas yra sutelkti dėmesį į energijos vartojimo efektyvumą. Iš patirties žinoma, kad jau vien dėmesys energijos naudojimui ir energijos taupymo priemonėms
padeda taupyti energiją. Energijos sąnaudų mažinimas ir suvartojimas turi tapti įmonės procesų dalimi. Energijos vadybos procesas turi vykti visą laiką, nes visuomet yra galimybių įdiegti patobulinimus ir inovacijas, keičiantis gamybos
technologijai, įrengimams, prietaisams, organizacinei struktūrai. Atlikus energijos auditą, įdiegus ir naudojant energijos vadybos sistemą, įmonės sutaupo 15-60 proc. energijos
sąnaudų. Tai priklauso nuo energijos suvartojimo apimčių,
technologinių įrengimų ir personalo požiūrio į energijos resursų taupymą.
Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) pristatė naują
vadybos sistemos standartą – ISO 50001:2011 Energijos vadyba. Standarto nuostatos padeda įmonėje sumažinti išlaidas
energijai sukuriant tam tikslui skirtą energijos vadybos sistemą.
Šiame tarptautiniame standarte apibrėžiami energijos naudojimo vadybos sistemos, kurios tikslas – skatinti organizaciją
laikytis sisteminio požiūrio siekiant nuolat gerinti energinį
efektyvumą, įskaitant energinį našumą, energijos naudojimą
ir sąnaudas, sukūrimo, įgyvendinimo, priežiūros ir gerinimo
reikalavimus. Standarte apibrėžiami reikalavimai, taikomi
energijos naudojimui ir sąnaudoms, įskaitant matavimą,
dokumentus ir rezultatų pateikimą, įrenginių, sistemų, procesų projektavimą bei pirkimą ir personalą, kuris turi įtakos

Pagrindinis pirmasis energijos vadybos etapas yra pirminis
energijos srautų įvertinimas, kai išanalizuojamos esamos
ir ankstesnės energijos sąnaudos, įdiegtos ir numatomos
diegti taupymo priemonės. Nustatoma energijos taupymo
sprendimuose dalyvaujančių įmonės darbuotojų kompetencija, žinios, atsakomybė, sprendimų priėmimo lygmuo.
Šiame etape numatytos priemonės leidžia apsispręsti kokią
energijos taupymo sistemą taikyti. Įvertinami visi energiją
naudojantys prietaisai ir įranga, taip susidaromas bendras
suvartojamos energijos sąnaudų vaizdas ir pokytis.
Antras etapas yra kompleksinis energijos sąnaudų vertinimas. Įvertinami duomenys apie visuose procesuose suvartotą energijos kiekį, apibrėžiant laiko tarpą, metus, mėnesius. Šiame etape energijos suvartojimas įvertinamas pagal
energijos rūšis – dujos, elektra, kuras ir t.t. Svarbu įvertinti
sąnaudas galutiniuose įmonės veiklos procesuose. Tai šildymas, šaldymas, kiti energiją naudojantys gamybiniai procesai. Energijos sąnaudų vertinimą reikia atlikti taip, kad būtų
galima gauti duomenis apie visą sunaudotą energijos kiekį
per tam tikrą laikotarpį. Energijos sąnaudos turėtų būti suskaidytos pagal energijos rūšis, pagal pagrindines (kuras
reikmėms, gamtinės dujos ir elektros energija), ir į galutinio
naudotojo kategorijas (džiovinimo, šildymo, šaldymo, slėgio
padidinimo ir kitas sistemas). Svarbu, kad energijos sąnaudų vertinimas padėtų susidaryti išsamų energijos sąnaudų
vaizdą, o ne atskirus informacijos rinkinius, apibūdinančius
tik kelis procesus.
Įdiegtų ir planuojamų įdiegti energiją taupančių priemonių
apžvalga yra atliekama siekiant nustatyti energijos taupymo
veiklos būklę įmonėje.

Analizė
PRADŽIA

Registracija

Preliminarus planavimas
Specifiniai enerrgijos
suvartojimo dydžiai

2 pav. Energijos (nagrinėjamu atveju
elektros) vartojimo valdymo ratas

Priemonių įdiegimas

Planavimas
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Energijos taupymo veiksmų planas
Įmonė turi susikurti energijos taupymo veiksmų planą, nurodantį, kaip įgyvendinami įvairūs energijos naudojimo uždaviniai ir jo kruopščiai laikytis. Tai galėtų būti įvairūs metodai, atsakomybės paskirstymas ir veiksmų įgyvendinimo
laiko grafikai. Energijos taupymo veiksmų planas yra dokumentas, pateikiantis (trumpajam laikotarpiui) įgyvendinamus veiksmus ir nurodantis, kaip ir kas turi juos įgyvendinti.
Gali būti sukuriami energijos taupymo planai kiekvienam iš
energijos taupymo tikslų. Tarp energijos taupymo veiksmų
plano, energijos strategijos, nusistatyto energijos vartojimo
tikslo ir uždavinių būtinai turi būti stipri sąsaja.
Energijos taupymo veiksmų planas apima:
 atsakomybę ir reikiamą kompetenciją;
 skiriamus išteklius;
 įgyvendinimo instrukcijas (projekto aprašymą, užduotis ir t.t.);
 laiko grafiką.

Energijos srautų vertinimas
Energijos srautų vertinimas turi būti tikslinamas reguliariai
(pvz., kartą per metus), kad būtų galima įvertinti energijos
sąnaudų kaitą per pastarąjį laikotarpį ir būtų peržiūrėta energijos vadybos veikla.

Patikslintas energijos srautų vertinimas yra parengiamas remiantis ankstesniu vertinimu, patikslinant jį:
 naujausio periodo energijos sąnaudų duomenimis;
 gamybos įrangos ir produkcijos kiekių ir kitų poreikių
pasikeitimais;
 per praėjusį periodą įdiegtomis ir planuojamomis energijos taupymo priemonėmis;
 kitais pokyčiais.
Panagrinėkime paprastą pavyzdį. Įmonės gamybos išlaidos
bendrame balanse sudaro 78 proc.; išlaidos energijai 10 proc.,
pelnas 12 proc. Įdiegus energijos taupymo priemones balansas pasiskirstė taip: gamybos išlaidos – 78 proc., išlaidos
energijai – 8 proc., pelnas – 14 proc.
Sutaupius 2 proc. energijos pelną padidiname:

(14-12)/12x100 % = 16,7 %
Netaupydami energijos, prarandame pinigus. Patikslinto
energijos srauto vertinimo rezultatas yra svarbių energijos taupymo klausimų apžvalga. Patikslintas energijos
srauto vertinimas taip pat turėtų užtikrinti, kad pastangos
diegiant energijos taupymo priemones būtų nukreiptos į
energijos taupymo požiūriu perspektyvias įmonės dalis.
Energijos vartojimo audito įmonėje rezultatas yra audito
ataskaita, investicinis projektas, įdiegtų organizacinių ir

UAB „BALTIC AGENCY SERVICE“

Europos gamintojų atstovas Baltijos šalyse – energetikos sektorius
Reka Cables – kabelių gamintojas

Cellpack – kabelių movų gamintojas

CG power – transformatorių gamintojas

Pramac – generatorių gamintojas

IREM – įtampos stabilizatorių gamintojas

N.C.M. - apšvietimo atramų gamintojas

UAB „Baltic agency service“ veiksmingai apjungia elektros-energetikos sektoriaus gamintojus ir pirkėjus. Mūsų
tikslas – patenkinti klientų poreikius, atstovaujant geriausius prekės ženklus.
Įmonės veikla:
••atstovavimo paslaugos;
••atstovaujamų produktų sandėliavimas ir prekyba
••produktų populiarinimas;
••projektinių sprendimų ruošimas.

Siekdama užmegzti glaudžius ir ilgalaikius santykius su klientais, BAS veikla yra orientuota į kliento poreikius, grindžiama patikimumo bei lankstumo principais. Nuolatinis
tobulėjimas, įgytos žinios ir patirtis leidžia mums teikti tik
aukščiausios kokybės paslaugas.
Susiekite su mumis
+3706 2507474
e-mail bas@ebas.lt
Žirmūnų g. 139, Vilnius

Daugiau informacijos: www.ebas.lt
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techninių priemonių efektyvumo patikrinimas, energijos
vadybos priemonės, realizavimas ir monitoringas bei finansavimo šaltiniai.

Informavimas ir motyvacija
Informavimo ir motyvavimo tikslas yra didinti įmonės darbuotojų supratimą apie energijos taupymą bei taupymo metodus ir skatinti darbuotojus prisidėti prie energijos taupymo (pvz., teikti idėjas, galinčias padėti padidinti energijos
vartojimo efektyvumą). Informavimas ir motyvavimas turi
užtikrinti subalansuotą energijos vadybos darbą. Įmonės
vadovybė turėtų užtikrinti, kad energijos vadybos sistema
būtų pristatyta visiems darbuotojams taip, kad jie suprastų
savo vaidmenis sistemoje ir būdą, kaip jie gali įtakoti energijos sąnaudas. Darbuotojų motyvavimo sistemą, padedančią pagerinti ir išlaikyti energijos vartojimo efektyvumą, turi
pristatyti ir tobulinti įmonės vadovybė.
Informavimo veiklos tikslas yra pasiekti, kad darbuotojai
suprastų:
 įmonės pastangas taupant energiją;
 energijos vadybos procedūrą ir jos įgyvendinimo svarbą įmonei;
 savo pačių įtaką energijos sąnaudoms, susijusioms su
jų darbu;
 savo indėlį į energijos vadybos sistemą ir tenkančią
atsakomybę;
 įmonėje atliekamą energijos taupymo veiklą.
Įmonės darbuotojams turi būti suteikta galimybė išreikšti
savo idėjas dėl energijos taupymo tiesioginiam vadybininkui,
informacinėse įmonės lentose, susirinkimų metu ar kitomis
priemonėmis. Informavimo ir motyvavimo procedūroje turi
būti pateikta nusistovėjusi idėjų energijos vartojimui efektyvinti pateikimo tvarka.

Energijos naudojimo efektyvumas
Elektros energija įmonėse naudojama technologiniams procesams ir bendrosios paskirties sistemoms. Viena iš didžiausių
elektros energijos taupymo galimybių yra naujų ir efektyvesnių technologijų ir įrengimų diegimas. Tačiau naujų įrenginių,
leidžiančių taupyti elektros energiją, įdiegimas svarstytinas
tik tada, kai jie dirba pakankamai ilgą laiką ir kai išnaudotos
visos kitos galimybės, ar kai įrenginiai technologiškai pasenę, mažai automatizuoti.
Elektros energijos tiekimo sistemoje, t.y. elektros linijose ir
galios transformatoriuose, papildomi energijos nuostoliai
atsiranda priklausomai nuo jų parametrų ir darbo režimo,
netinkamų apskaitos parametrų ir tarifų pasirinkimo, reaktyvinės energijos kompensavimo, nekontroliuojamų įrangos
darbo režimų. Dėl pastoviai veikiančių el. įrenginių (eskalatoriai, ventiliacijos sistemos, apšvietimas, šildymo įrenginiai).
Pasiūlymai elektros energijos taupymui parenkami pagal
įmonės veiklos pobūdį, turimą įrangą vartojančią energiją,
technologinius procesus:

 vykdyti sunaudojamos elektros energijos apskaitą, laiku
tikslinti el. energijos tarifų parinkimą;
 mažinti energijos nuostolius elektros linijose, mažinant
linijos varžą (didinant linijos skerspjūvį, trumpinant ilgį,
lygiagrečiai įjungiant papildomą liniją);
 mažinti energijos nuostolius galios transformatoriuose.
Energijos nuostolių mažinimui būtina sekti transformatorių apkrovą ir, kai ji mažesnė negu 0,6 vardinės reikšmės, vieną iš dviejų lygiagrečiai dirbančių transformatorių reikia išjungti arba juos pakeisti mažesnės galios
transformatoriais, jeigu tai leidžia sąlygos;
 mažinti reaktyviosios galios naudojimą įrengiant kompensavimo įrenginius prie jos imtuvų;
 mažinti reaktyviosios galios naudojimą organizacinėmis
priemonėmis:
1. Sutvarkyti technologinį procesą taip, kad būtų visiškai apkrauti technologiniai įrenginiai, laikų būtų atjungiami, arba atsijungtu automatiškai.
2. Įrengti variklių tuščiosios eigos ribotuvus, kai pertrauka tarp operacijų ilgesnė negu 10 min.
3. Perjungti asinchroninio variklio statoriaus apvijas iš
trikampio į žvaigždę, kai apkrova mažesnė nei 40 proc.
4. Išjungti (ar pakeisti) transformatorius, kurių apkrova
mažesnė negu 30 proc.
5. Asinchroninius variklius pakeisti sinchroniniais ten,
kur tai yra ekonomiška ir tikslinga.
Naudojant kitos rūšies energijos šaltinius (biokurą, dujas ir
kita) labai svarbu įvertinti kuro diversifikavimo galimybes,
atliekinės energijos panaudojimą ar net pardavimą.

Pasiūlymai energijos taupymui
bendrosios paskirties sistemose
Kiekvienoje įmonėje energija naudojama ne tik pagrindiniam
technologiniam procesui. Nemaža sunaudojamos energijos
dalis tenka bendrosios paskirties sistemoms: elektros apšvietimui, vėdinimo įrenginiams ir sistemoms, suspausto oro kompresoriams, vandens tiekimo sistemoms, vidaus transportui.
Elektros apšvietimas objektuose gali būti skirstomas į pastato vidaus (patalpų) ir teritorijos apšvietimo sistemas. Darbo
vietos apšviestumo kokybė turi didelę įtaką dirbančiųjų sveikatai, jų darbo našumui, darbo kokybei ir saugumui. Todėl
energijos taupymas darbo vietų apšviestumo sąskaita netaikytinas. Taupoma mažinant apšvietimo įrenginio lyginamųjų galių jų techninių charakteristikų tobulinimo sąskaita ir
minimizuojant jų darbo trukmę. Ypač daug energijos galima
sutaupyti pakeitus neefektyvias lempas, šviestuvus bei lempų
įjungimo ir reguliavimo aparatus efektyvesniais. Sutvarkius
apšvietimo sistemas, elektros energijos sąnaudas jose galima
sumažinti 20-40 proc. Bendri pasiūlymai energijos taupymui:
 maksimaliai išnaudoti dienos šviesą ir LED technologijas apšvietime;
 šviestuvus ir lempas pakeisti efektyvesniais;
 liuminescencinių lempų indukcinius balastus pakeisti
aukšto dažnio reguliavimo įrenginiais;

 įrengti automatinę apšviestumo kontrolę;
 vengti šviesos absorbcijos – sienas, lubas, grindis nudažyti šviesiomis spalvomis,
 periodiškai valyti lempas ir šviestuvus, taip sutaupoma
iki 3 - 5 proc. el. energijos.
Energija vėdinimo sistemose naudojama orui transportuoti
ir tiekiamam orui pašildyti. Daugiausia įtakos sunaudojamos energijos kiekiui turi: oro kiekis, tiekiamo oro temperatūra, atliekamosios šilumos utilizavimas, vėdinimo sistemos aerodinaminis pasipriešinimas, vėdinimo sistemos
darbo režimas, vėdinimo įrangos efektyvumas, vietiniai
siurbtuvai, oro paskirstymas ir šalinimas, naudojamos šilumos šaltinis, saulės spinduliavimo įnešama šiluma, technologijos ir pastato ypatumai. Mažinti vėdinimo oro kiekį
rekomenduojama:
 naudojant vietines sistemas vietoj bendrosios kaitos
sistemos;
 racionalizuojant sistemos darbo režimą;
 keičiant technologiją, naudojamas medžiagas;
 keičiant oro paskirstymo ir šalinimo vietą ar būdą.
Oro apykaitos sumažinimas 1 m3/s dirbant viena pamaina
duoda metinę 140 tūkst. kWh šilumos ekonomiją. Sistemos
aerodinaminiam pasipriešinimui sumažinti rekomenduojama mažinant sistemos debitą arba keičiant ortakius ar
įrangą.

Sistemos aerodinaminio pasipriešinimo sumažinimas 0,1 kPa,
kai debitas 1m3/s, duoda 0,15kW galios arba 350kWh elektros energijos metinę ekonomiją.
Atgauti šalinamo oro šilumą galima naudojant šilumokaičius,
ar naudojant šalinamo oro recirkuliaciją. Kai debitas 1 m3/s,
šilumos utilizatorių panaudojimas sutaupo 70-100 tūkst. kWh
šilumos per metus. Be to, rekomenduojama:
 palaikyti, kiek leidžia normos, žemiausią temperatūrą patalpose šildymo sezono metu ir aukščiausią leidžiamą vasarą;
 vėdinimo sistemą įjungti tik kai tai reikalinga;
 Įrengti efektyvias ventiliavimo sistemas.
Temperatūros sumažinimas 1°C per šildymo sezoną sutaupo
5 proc. šilumos. Temperatūros pakėlimas 1°C vasarą leidžia
sumažinti vėdinimo oro kiekį apie 20 proc. Tai tik pavyzdžiai, tačiau reikia elgtis socialiai atsakingai, norint pasiekti geriausių energijos taupymo rezultatų, nepakenkiant nei
technologiniams procesams, nei darbuotojų darbo sąlygoms.
NAUDOTA LITERATŪRA:
1. UAB ,, Staltika“ metodinė medžiaga. „El. energijos auditas“.
2. Danish Energy management. 2004 m. E.V.V.
3. Energijos ir energijos išteklių vartojimo auditų pramonės įmonėse modelių ir
teisinių rekomendacijų, dėl šių modelių taikymo reglamentavimo parengimas.
Ataskaita. COWI Baltic 2007 m. Vilnius.
4. Elektros energijos tiekimo standartas „E N 50160“
5. http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=27.010&pid=641166
6. http://www.bureauveritas.lt/

NAUJA! METREL MI 2892 PowerMaster
A tikslumo klasė

Analizė pagal LST EN 50160 standartą

DAUGIAU NEI TIKĖJAISI...
UAB „ELINTOS MATAVIMO SISTEMOS"

KAUNE Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen. LT–54469 Kauno raj. Tel.: (8~37) 45 27 90 Faks. (8~37) 35 01 35
VILNIUJE Kęstučio g. 41A, LT–08123 Vilnius. Tel/faks. (8~5) 2 38 71 47
info@elintosms.lt www.elintosms.lt
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Statinė elektra ir įžeminimas
Tomas Stapulionis
UAB „Elektros zona“

Gediminas Kavčinskas
Kauno geležinkelių infrastruktūra,
AB „Lietuvos geležinkeliai filialas“

Statinė elektra tai reiškinys, susijęs su elektros krūvių, kuriuos
tam tikru tikslumu galima laikyti nejudančiais, atsiradimu
ir išsilaikymu dielektriko paviršiuje arba tūryje bei izoliuotų
laidininkų paviršiuje. Elektros krūvių perėjimas tarp kūnų
su skirtingais elektriniais potencialais arba per tiesioginį
sąlyčio tašką apibrėžiamas kaip elektrostatinis išlydis (angl.
electrostatic discharge, ESD).
Daugumai žmonių elektrostatinis išlydis asocijuojasi su elektros smūgiu, kurį žmogus jaučia kai prisiliečia prie metalinės
durų rankenos, po pasivaikščiojimo ant kiliminės dangos ar
po ilgo sėdėjimo automobilyje, ar čiuoždamas plastmasiniu
vamzdžiu vaikų žaidimo aikštelėje. Ypač statinės elektros
problema aktuali gamyboje, kur elektrostatiniai krūviai gali
sukelti gaisrus arba sprogimus bei išderinti technologinius
procesus. Vykstant statiniam išlydžiui, dažniausiai sutrinka

didelio greičio skaitmeninių mazgų bei skaitmeninių interfeisų
elementų darbas. Ypač pavojingas tokių krūvių poveikis yra
neapsaugotiems elektronikos komponentams. Pramonėje
kasmetiniai nuostoliai, kuriuos sukelia ESD, siekia iki 8 mlrd.
JAV dolerių. Iš dalies taip yra dėl to, kad šia tema nėra pakankamai kalbama.
Išvengti elektrostatinių krūvių susikaupimo realiomis sąlygomis nepavyksta. Pagrindiniu elektroninių įtaisų apsaugos
nuo elektrostatinių reiškinių dokumentu Europoje ir JAV yra
laikomas tarptautinis standartas IEC 61340-5-1(analogas
Lietuvoje standartas LST EN 61340-5-1:2008).
Manoma, kad apie 70 proc. elektroninių komponentų pažaidų
statine elektra įvyksta dėl nepatikimo personalo bei netinkamo įrangos įžeminimo. Šiame straipsnyje pateikiama trumpa
elektrostatinio išlydžio bei personalo valdymo ir technologinės įrangos įžeminimo apžvalga.

Kada susidaro elektrostatinis išlydis?
Elektros krūvių atsiradimo ir kaupimosi procesas medžiagoje vadinamas kūnų įsielektrinimu.
Elektrostatiniai krūviai atsiranda vykstant įsielektrinimui
trintimi transportuojant, filtruojant, maišant, malant,
perpilant dielektrines arba blogai laidžias elektros srovei
medžiagas, vežant kurą cisternose, valant konstrukcijas
smėliu arba kitų kietųjų medžiagų srove, technologiniams tiks
lams naudojant suspaustą orą, šalinant riebalus nuo detalių,
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ventiliacijos sistemose judant orui, diržinėse pavarose, transporteriuose, susidarant žmogaus kūno kontaktui su įvairiais
daiktais: kėde, stalu, grindimis ar apranga.
Taigi elektrostatiniai krūviai gali susidaryti dėl:
 trinties (triboelektra), kai atskiriant vieną susilietusį kūną
nuo kito, vienas jų įsikrauna teigiamai, kitas neigiamai,
pavyzdžiui, einančio žmogaus avalynės kontakto su
grindimis nutraukimo momentas sukelia statinio potencialo susidarymą ant žmogaus. Neigiamas krūvis kūno
paviršiuje didėja su kiekvienu daromu žingsniu. Palietus
objektą / įrenginį, neigiamas krūvis juda į šį objektą ir
įvyksta elektrostatinis išlydis;
 indukcijos: ���������������������������������������������
perkeliant įkrautą kūną netoliese esančio neįkrauto, antrajame generuojami statiniai priešingo ženklo
krūviai ir kaip pasekmė - indukcinės srovės, pavyzdžiui,
statiškai įkrautam rankos pirštui prisilietus prie mikroschemos korpuso;
 talpų: elektrostatinis krūvis Q apibūdinamas talpos С
ir įtampos U sandauga. Todėl esant pastoviam krūviui ir
mažinant talpą didės įtampa, pavyzdžiui, keliant krepšį
nuo stalo paviršiaus arba išvyniojant polietileno rulonėlį
ant įpakavimo stalo galima sutrikdyti šalia esančios mikroschemos darbą.
Šiuo metu daugelyje pramonės ir kitų patalpų naudojant aukštas technologijas, kurių metu akumuliuojama statinė elektra,
galima sukelti brangios įrangos gedimą. Statinė elektra gali
būti gaisro arba sprogimo priežastimi. Tai svarbu elektronikos ir farmacijos pramonėje, tyrimo ir mokslinėse laboratorijose, kompiuterių ir telekomunikacijų serverinėse, skaičiavimo centruose, operacinėse salėse, rentgeno kabinetuose,
steriliose patalpose ir pan.
Statinė elektra gali būti apibūdinta elektrostatiniu išlydžiu,
kurį sukelia elektronų disbalansas ant medžiagos paviršiaus.
Elektrostatinių išlydžių procesai būna trumpalaikiai nedidelio energetinio lygio. Tokio išlydžio srovė gali sudaryti nuo
100 pA iki keleto μA ,o pats krūvis nuo 3 nC iki 5 μC, bet
potencialų skirtumas gali siekti dešimtis tūkstančių voltų.
Statinės elektros išlydžio potencialas yra kintamasis dydis
ir priklauso nuo įvairių parametrų (besitrinančių paviršių
savybių, ploto, dangos matmenų ir storio, kūnų parametrų
ir kontakto būdo). Tarp kintamų parametrų būtina išskirti
drėgmę. Padidėjus drėgmei nuo 10 iki 55 proc. potencialas
pasikeis apie 15 kartų. Poveikio elektronikos techninėms
priemonėms gali turėti tiek srovė, tiek elektrostatinio išlydžio
įtampa. Veikiant srovei, puslaidininkiuose gali atsirasti lokalinio išsilydymo zona, o oksiduose susidaryti taškinė
kiaurymė iki 1 mikrono diametro. Veikiant įtampai galimas
puslaidininkinių kristalų paviršiaus suardymas arba kiauras
dielektriko pramušimas. Tik 30 voltų išlydis gali sugadinti
elektroninius komponentus, 50 voltų - uždegti degias dujas
arba lengvai užsiliepsnojančias medžiagas, pavyzdžiui, dažus, laką. Užsidegimas galimas tokiu atveju, jeigu išlydžio
energija didesnė negu minimali medžiagos užsiliepsnojimo

energija. Statinė elektra buityje didelių išlydžių nesukuria,
tačiau gali sukelti sveikatos sutrikimų.

Trys antistatikos taisyklės
Nepageidaujamas elektrostatinis krūvis
 sąlygoja nepageidaujamą dulkių kaupimąsi;
 gali sudaryti diskomfortą arba elektros smūgį;
 gali pažeisti arba sugadinti elektroninę įrangą;
 gali uždegti tirpiklių / oro ar miltelių / oro mišinį.
Statiniai krūviai gali atsirasti beveik kiekvienoje patalpoje,
kiek jie gali būti žalingi, priklauso nuo jų kuriamos įtampos. Todėl dėl ESD saugumo užtikrinimo darbo vietoje ir
gamybinėse patalpose reikia laikytis trijų bazinių taisyklių:
 naudoti tiktai antistatines medžiagas ir įrankius;
 užtikrinti patikimą įžeminimą visų įžemintinų objektų,
nuo kurių iš esmės per laidininkus gali nutekėti elektrostatiniai krūviai;
 iš darbo zonos pagal galimybę pašalinti dielektrikus.
Siekiant išvengti pavojingų kibirkštinių išlydžių susidarymo
(nuo įrangos paviršiaus, perdirbamų žaliavų, taip pat nuo
žmogaus kūno) galimybės, atsižvelgiant į gamybos specifiką naudojami šie užtikrinantys atsiradusių statinių krūvių
nutekėjimą būdai:
 įžeminamos (įnulinamos) visos metalinės įrangos ir komunikacijų dalys, kuriose gali susidaryti statinė elektra,
taip pat užtikrinamas pastovus žmogaus kūno kontaktas su įžeminimu;
 mažinama medžiagų paviršinė arba tūrinė varža drėkinant arba naudojant tirpias bei paviršines antistatines
medžiagas;
 neutralizuojami statiniai krūviai jonizuojant patalpos
orą. Šis būdas naudojamas, kai kitais minėtais būdais panaikinti elektrostatinių krūvių neįmanoma, pavyzdžiui,
jeigu turime reikalą su didelės varžos nepraleidžiančiu
srovės dielektriku.
Nepaisant pastaraisiais metais padidėjusio dėmesio elektrostatikos problemoms, elektrostatinis išlydis, kaip ir anksčiau,
turi didelę įtaką produkto kokybei, patikimumui, gamybos
išlaidoms ir galutiniam pelnui. Idealiu atveju didelio jautrio
elektrostatiniams išlydžiams srityse apsauga nuo jų turėtų būti
užtikrinama ne tik operatoriaus darbo vietoje, bet ir visuose
produkto gamybos, transportavimo ir saugojimo etapuose.
ESD abreviatūra naudojama aprašyti technologijas, kurios
reikalauja laikytis antistatinės saugos normų, taip pat medžiagų ir įrankių, naudojamų šiuose procesuose, ženklinimui.

Bendri reikalavimai įžeminimo įrenginiams
Įžeminimas – labiausiai paprasta ir dažniausiai naudojama
apsaugos nuo statinio krūvio kaupimosi priemonė. Kiekviena
technologinių įrenginių ir komunikacijų sistema, kurioje gali
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Jautrių statinės elektros išlydžiams įtaisų apsaugai sudaromos apsaugotos nuo ESD poveikio EPA zonos (angl. protected
area, ESD). EPA zona gali apimti visą pastatą, patalpą arba
pavienę darbo vietą. Taip pat EPA zona gali būti portatyvus
darbinis paviršius arba kilimėlis.
Siekiant išvengti nuostolių dėl statinių išlydžių poveikio, būtina, kad visi jautrūs ESD poveikiui elementai, su kuriais dirbama, ir darbo zona turėtų tą patį elektros potencialą. Todėl
pagrindinis uždavinys siekiant panaikinti potencialų skirtumą yra tinkamas visų laidžių ir krūvį išsklaidančių elementų
įžeminimas arba jų sujungimas vienas su kitu (ekvipotencia
linis sujungimas).

1 pav. ESD sistema su įžeminimo taškais.

atsirasti statinė elektra, turi būti įžeminta ne mažiau kaip
dviejose vietose. Įžeminimo įrenginio, skirto tik apsaugai
nuo statinės elektros, varža leidžiama iki 100 Ω. Dažniausiai
tam tikslui naudojamas bendras įžeminimo įrenginys, kuris
turi atitikti visus apsauginiam, darbiniam ir apsaugos nuo
viršįtampių įžemintuvams bei skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus reikalavimus. Įžeminimo įrenginių
įrengimas turi atitikti galiojančius Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir LST HD 60364-5-54:2007 standarto
reikalavimus. Nepriklausomai nuo to, ar taikomos kitos apsaugos nuo statinės elektros priemonės, įžeminti arba įnulinti reikia metalines ir nemetalines laidžias technologinių
įrenginių dalis, tarp jų elektros aparatų pavaras, maišytuvus,
dujinius ir oro kompresorius, siurblius, filtrus, reaktorius,
absorberius, malūnus, uždarus transporterius, skysčių/dujų
perpylimo įtaisus, žarnų metalinius antgalius ir pan. Taip pat
turi būti įžemintos izoliuotos nuo įžemintų dalių gamybos
įrangos, gebančios įsielektrinti, judamos dalys. Metalinė ir
nemetalinė laidi įranga, vamzdynai ir jų termoizoliacijos
arba aparatų apgaubai, ventiliacijos kanalai pastato viduje ir
lauke, ant estakadų, turi sudaryti nepertraukiamą elektros
grandinę. Vamzdynų ir kitų įrenginių, esančių ant išorinių
rampų, įžeminimas turi būti atliekamas laikantis ir apsaugos
nuo žaibo pastatų ir statinių standartų reikalavimų.

EPA zonoje gali dirbti tik apmokytas personalas, kuris turi
dėvėti antistatinius drabužius ir avalynę, grindys turi būti
padengtos antistatine grindų danga. Prieš įrengiant EPA
zoną būtina išsiaiškinti, ar įmonė turi įžeminimo sistemą, ar
grindų danga personalo judėjimo zonoje atitinka antistatinius reikalavimus, ar laidi grindų danga sujungta su bendra
įžeminimo sistema, ar teisingai parinkti intervalai ir grindų
dangos įžeminimo vietos, ar darbo vietų įžeminimo taškai
yra sujungti su bendru įžeminimu, ar nurodytos įžeminimo
jungtys darbo vietose. Potencialų skirtumą galima panaikinti
naudojant apsauginį arba funkcinį įžeminimą Jeigu patalpoje
nėra galimybių įžeminti, tuomet apsauga nuo elektrostatinio krūvio gali būti užtikrinta sujungiant visus ESD valdymo
elementus bendrame taške.
Personalo, kaip statinio krūvio šaltinio ir nešėjo, įžeminimas
gali būti įvykdytas per apyrankę, sujungtą per 1 MΩ varžą su
įžeminimo šyna, kaip papildoma įžeminimo grandinė personalui gali tarnauti antistatinė apranga-kėdė-grindų danga
arba įžeminimo sistema „grindų danga-avalynė“.
Kombinuotojoje versijoje (1 pav.) statinio krūvio nuotėkis
realizuojamas tiek per įžeminimo apyrankę į bendrą šyną,
tiek per laidžią avalynę į grindų dangą ir toliau į žemę.
Elektroninės įrangos gamintojams antistatinė apsauga tapo
standartu, kurio solidžios firmos ignoruoti šiandien nebegali sau leisti.

Antistatinių dangų grindų įžeminimas
Antistatinė danga nekaupia ant paviršiaus elektros krūvio,
taip apsaugodama žmones ir labai jautrią elektroninę įrangą nuo statinės energijos poveikio. Pasaulinėje praktikoje
dangos klasifikuojamos pagal jų elektrinę varžą, kuri nusako medžiagos gebėjimą nuvesti elektros krūvį į įžeminimo tašką, taip:
 antistatinė danga (nuo 109 Ω), kurios sudėtyje yra higroskopinių priedų, galinčių pritraukti atmosferos drėgmę ir
sudaryti laidžią struktūrą;
 srovę išsklaidanti danga (107-108 Ω);

2 pav. Peran ESD STB gaminio sudedamosios dalys

 laidi danga (iki 106 Ω) su grafito prosluoksniu. Šiuo
atveju laidis nepriklauso nuo temperatūros ir drėgmės
patalpoje. Ši dangų kategorija yra plačiai naudojama
aukštųjų technologijų įmonėse. Ji nekeičia savo savybių laikui bėgant.
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yra besiūlės, lengvai valomos, atsparios drėgmei ir korozijai, tinka „švarioms“ patalpoms. Aukšto slėgio laminatai yra
nepakankamai lankstūs, todėl jie nėra tinkami montuoti ant
standartinių neapdorotų grindų.
Vartotojui siūloma plati grindų dangų sistemų įvairovė. 2 pav.
pateikta Peran ESD STB epoksidinė grindų dangos sistema,
kuri išsklaido statinį elektros krūvį.
Ją sudaro viršutinis sluoksnis Peran ESD STB ( 0.5 kg/m2),
10 mm pločio vario juostos laidus tinklelis, gruntas Peran
ESD ir gruntas Peran STC.
Vietoje vario juostos laidaus tinklelio kiti gamintojai pradėjo
vartoti vario aerozolių MC-antistatines purškiamas dangas.
Aerozolio sistema visiškai pakeičia vario plokšteles.
Antistatinių grindų konstrukcija nėra sudėtinga, bet tokių
grindų įrengimas reikalauja specialių žinių ir profesionalios
įrangos. Tai pasakytina ir apie grindų dangų įžeminimą.
Paruošiamieji darbai ir dangos įrengimas turi būti vykdomi
pagal gamintojo pateiktus nurodymus.
3 pav. Dangos įžeminimo įrengimo schema.

Grindų danga - tai viršutinis grindų elementas. Grindų danga gali būti vientisa (betono, teraco, cementinio skiedinio),
gabalinė (įvairios plytelės, plokštės, lentos), ruloninė ir lakštinė (linoleumas, kiliminė danga, medienos drožlių plokštės),
polimerinių medžiagų. Polimerinės grindys būna poliuretano, epoksidinės, akrilinės, ir liejamos. Šiuo metu liejamos antistatinės grindys yra geriausias sprendimas patalpoms, kurioms nepriimtinas statinių krūvių buvimas. Taip pat grindų
danga klasifikuojama kaip nuolatinė, pusiau nuolatinė ar nenuolatinė (reguliariai keičiama). Nuolatinė grindų danga yra
gumos ar vinilo plytelių, lakštų, epoksidinės dervos, aukšto
slėgio laminatų ar kilimų.
Liejamos epoksidinės ir polimerinės dangos paprastai yra ne
mažesnio kaip 3 mm storio.
Šios dangos turi gerą atsparumą cheminėms medžiagoms,
trinčiai, smūgiams, mechaninėms ir dinaminėms apkrovoms (tinka sandėliuose, gamybinėse patalpose, dirbtuvėse,
prekybos salėse). Skirtingai nuo kitų medžiagų, šios dangos

Naudojamos keletas grindų dangų įžeminimo schemų.
Išnagrinėsime dažniausiai naudojamą. Prieš pradedant, pavyzdžiui, linoleumo dangos klojimo darbus patalpose būtina
įrengti įžeminimo magistralę. Dangos įžeminimui naudojama
vario juosta talpinama po linoleumo. Be to, klojant antistatinį linoleumą naudojami laidūs klijai ir gruntas. Maždaug
0,20 m atstumu nuo sienos pagal patalpos plotį skersai dangos lakštų klojamos vario juostos (3 pav.), kurios jungiamos
prie įžeminimo magistralės. Pasiteisina dviejų įžeminimo
taškų įrengimas priešinguose patalpos kampuose. Tai užtikrina, kad, jei vienas iš jų bus pažeistas, grindys vis tiek atitiks keliamus reikalavimus. Skersinių vario juostų skaičius
priklauso nuo patalpos ilgio:
 kai ilgis iki 10 m, naudojama viena vario juostos atkarpa;
 kai ilgis nuo 10 m iki 20 m, naudojamos dvi vario juostos atkarpos;
 kai ilgis per 20 m, vario juostą reikia kloti kas 20 m.
Jei būtina sujungti kelis dangos lapus, lapų sujungimo vietoje
turi būti naudojama apie 1 m ilgio vario juostos atkarpa. Vario
juostos turėtų būti priklijuotos prie dangos laidžiais klijais.
Paprastai dangos įžeminimo schemą pateikia gamintojas.
Šiuolaikinė kokybiška grindų danga - tai dviejų sluoksnių
linoleumas, kurio viršutinis sluoksnis išsklaido krūvį, o apatinis yra laidus. Tokios grindys nereikalauja prieš klojant
naudoti metalinio tinklelio ir įžeminimo aplink kambario
perimetrą. Sluoksnių galima neklijuoti, todėl jie tinka rekonstruojant EPA.

4 pav. Tipinė grindų laidžio bandymo schema

Esančių antistatinėje zonoje dangų įžeminimas turi būti
nuolat kontroliuojamas, kadangi žmogaus faktorius gali
sunaikinti visas investicijas EPA įrengimui. Grindų dangų
testas atliekamas matuojant paviršiaus bei vertikalią varžą naudojant teraommetrą arba elektros energijos šaltinį ir
ampermetrą (4 pav.).

15

16

ENERGIJOS ERDVĖ 2014-1 (20) | INŽINERIJA

TAIP ŽAISTI
NEGALIMA!

KONCERNAS ETI PRISTATO

KZS-1M vienfazis kombinuotas
skirtuminės srovės apsaugos
įtaisas – naujiena Lietuvoje
Jau apie 20 metų žemos įtampos tinkluose naudojami skirtuminės srovės apsaugos (SSA) įtaisai. Šie įrenginiai
mažina elektros traumų riziką, todėl SSA įtaisai plačiai naudojami visuomeninių pastatų, gyvenamųjų namų,
pramonės įmonių elektros įrenginiuose.
Skirtuminės srovės apsaugos įtaisus, kaip papildomąją apsaugą, būtina naudoti ir kilnojamiesiems elektros imtuvams,
t.y. tinklams, maitinantiems kištukinius lizdus, arba tinklams,
nutiestiems padidinto pavojaus patalpose, lauke arba labai
pavojingose patalpose (pvz., butų ir viešbučių vonių ir dušų
patalpų 3 zonoje). Gyvenamuosiuose namuose SSA įtaisai
naudojami kištukiniams lizdams vaikų kambaryje, virtuvėje,

lauke, garaže, vonios kambaryje ir vietose, kur naudojami
elektros šildytuvai, siurbliai. Pramonės įmonių instaliacijoje SSA įtaisai dažniausiai naudojami kištukiniams lizdams,
į kuriuos jungiami elektrifikuoti įrankiai bei mechanizmai.
Išimtis gali būti elektros įrenginiams, kuriems dėl technologinių priežasčių arba saugumo negalima nutraukti elektros tiekimo. Tai gaisrinė signalizacija, gaisriniai siurblai,

INŽINERIJA | ENERGIJOS ERDVĖ 2014-1 (20)
a)

b)

Kombinuotus skirtuminės srovės apsaugos
įtaisas, kartu su apsauga nuo viršsrovių
KZS-1M, a- KZS-1M bendras vaizdas, b)
KZS-1M gabaritiniai matmenys.

ventiliatoriai. Tokiuose įrenginiuose apsaugai nuo elektros
poveikio turi būti naudojamos kitos priemonės: izoliacijos
kontrolė, skiriamieji transformatoriai ir kt.
SSA įtaisai yra vienintelė priemonė, užtikrinanti žmogaus
apsaugą tiesioginio sąlyčio su aktyviosiomis dalimis metu.
Kita svarbi SSA įtaiso savybė – gebėjimas saugoti objektą nuo
užsidegimo ir gaisro dėl elektros įrenginio izoliacijos pažaidos, instaliacijos gedimo. Tačiau pagrindinė SSA įtaiso funkcija – užtikrinti žmogaus saugą netiesioginio sąlyčio metu.
Jeigu jautrus SSA įtaisas (jautris iki 30 mA) yra įrengtas kaip
apsaugos dėl izoliacijos pažaidos priemonė, jis kartu atlieka ir
papildomos apsaugos vaidmenį. Skirtuminės srovės apsaugos
įtaisai (angl. Residual Current Circuit Breaker, RCCB) neturi
apsaugos nuo trumpojo jungimo, todėl būtina juos apsaugoti nuo viršsrovių, nuosekliai įjungiant į jų elektros grandinę saugiklius arba automatinius jungiklius (angl. Miatiure
Circuit Breaker, MCB).
Slovėnų kompaniją ETI, pirmoji pateikė rinkai serijiniu būdu
pagamintus vienfazius kombinuotus skirtuminės srovės apsaugos įtaisus KZS-1M, kartu su apsauga nuo viršsrovių (automatiniu B arba C charakteristikų jungikliu).

Užs.

Vienfaziame kombinuotame skirtuminės srovės apsaugos
įtaise kartu su apsauga nuo viršsrovių (angl. Residual Current
Breaker with Over-current protection RCBO) yra įdiegtos ir
MCB +RCCB funkcijos. Taigi, tai įtaisas, kai vieno modulio
pločio korpuse (18mm) yra sumontuota skirtuminė srovės
apsauga, kartu su apsauga nuo trumųjų jungimų ir šiluminių perkrovų. Tuo atveju, jei atskirai naudotume skirtuminės srovės apsaugos įtaisą ir apsaugą nuo viršsrovių elektros
paskirstymo moduliniame skydelyje, tai ši įranga paprastai
užimtų 3 modulių plotį (54 mm),
KZS-1M įtaisas leidžia greičiau sumontuoti apsaugą elektros
imtuvui, panaudota įranga užima mažiau vietos elektros paskirstymo skydelyje. Šis novatoriškas gaminys dar patogus
tuo atveju, kai reikia užtikrinti skirtuminės srovės apsaugą,
jau eksploatuojamame elektros skydelyje, kai tam nėra papildomos vietos. Taigi, kai vartotojui reikalinga apsauga ir nuo
trumpųjų jungimų ir skirtuminės srovės – gaminys KZS-1M
neplečiant skydelio tai užtikrina.

Techniniai KZS-1M duomenys
Vardinė įtampa
Nominalai
Dažnis
Trumpojo jungimo atjungimo geba
Darbo temperatūra
Atjungimo charakteristikos
Nuotėkio srovė I∆n
Atjungimo tipas
Prijungiamų laidininkų kvadratūra
Plotis
Standartas

Un - 230 V AC (min. 90V)
In - 6 - 25 A
fn - 50 Hz
6.000 A
– 25 iki 40 C
B ir C
10, 30, 100 mA
A
1-10 mm2
18 mm
IEC 61009

KZS-1M pajungimui fazinis ir nulinis laidininkai neturi viršyti 10 mm2. Šiam gaminiui svarbi įeinančių ir išeinančių fazinių laidininkų seka, todėl ant pačio gaminio yra sužymėta
gnybtų pajungimo eiliškumas. B ir C charakteristikų automatinio jungiklio vardiniai nominalai yra 6;10;13;16;20;25A,
o nuotėkio vardinė srovė gali būti 10; 30; 100 mA.
Kombinuotas gaminys pagal skirtuminės srovės tipą, rea
guoja į A tipo – tiek į kintamąsias, tiek į pulsuojamąsias
sroves, kurių šaltiniais gali būti skalbimo mašinos su greičio
reguliatoriais, reguliuojamieji šviesos šaltiniai, televizoriai,
kompiuteriai, netransformatorinio maitinimo schemas turintys elektros imtuvai, kurių pastaruoju metu ypač daugėja
elektros tinkluose.
KZS-1M rekomenduojama kaip papildoma apsauga sugedus
kitoms apsaugos priemonėms arba vartotojams neatsargiai
elgiantis, nutrūkus apsauginiam PE laidininkui, arba kai šis
laidininkas netaisyklingai prijungtas. Kombinuotas skirtuminė srovės apsaugos įtaisas, kartu su apsauga nuo viršsrovių turi būti tinkami parinktas ir dirbti selektyviai kartu su
įvadiniais apsaugos įrenginiais.
KZS– 1M pasirinkimo lentelė
In
[A]

[A]

I∆n

B charakte
ristikos kodas

C charakte
ristikos kodas

6

0,03

002175201

002175221

10

0,03

002175202

00217522

13

0,03

002175203

00217522

16

0,03

002175204

00217522

20

0,03

002175205

00217522

25

0,03

002175206

00217522

Svoris
[g]

Pakuotė
[vnt.]
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Vėjo elektrinių evoliucija
Dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas
KTU elektros sistemų katedros docentas,
LSD Elektros energetikos standartų komiteto
pirmininkas

Pirmasis etapas
Istoriškai susidomėjimas vėjo elektrinėmis prasidėjo tuomet,
kai prasidėjo bandymai priversti vėjo malūnus gaminti ne
jėgą, o elektrą. Tačiau tikroji vėjo elektrinių tobulinimo paskata buvo dėl Sueco kanalo blokados Europoje kilusi naftos
krizė. Jei vokiečiai toliau degino anglį, norvegai tobulino hidroelektrines, o prancūzai ir švedai statė atomines elektrines,
nuo kelis kartus pabrangusios naftos kainos labiausiai kentėjo iškastinio kuro neturintys danai. Danijoje vėjas yra labai
stiprus, nuo Šiaurės jūros pakrantės uolų nupučia ne tik medžius, bet ir žolę, tik samanas palieka. Danijos mokslininkas
Paulis LaCour dar dvidešimtojo šimtmečio pradžioje gamino
ir pardavinėjo vėjo elektrines su nuolatinės srovės generatoriais. Todėl pirmasis, jau komerciškai pasiteisinęs, vėjo elektrinių tipas ir yra vadinamas daniška vėjo elektrine (1 pav.).
Greičiau negu sinchroniniai sūkiai sukamas asinchroninis variklis, nors ir generuoja elektrą, vis tiek savo savybėmis tėra
tik paprastas elektros variklis. Paleidimo metu iš tinklo ima
didelę pasileidimo srovę. Magnetiniam laikui sukurti reikia
išorinio reaktyviosios galios šaltinio. Jei tinkle yra įtampa,

Končio Šatūno nuotr.

tokiu reaktyviosios galios šaltinių tarnauja kondensatorių
baterija. Jei dėl kokių priežasčių tinkle įtampa yra maža
arba visai jos nėra, kondensatorių baterija neveikia. Kartu
dėl stipriai sumažėjusios tinklo įtampos nieko negeneruoja
ir asinchroninis generatorius.
Elektros sistemos avarijų metu tokia vėjo elektrinė ne tik
nepadeda, bet yra kaip girnapusė ant bėgiko kojos – ne tik
negeneruoja papildomos reaktyviosios galios, bet ir pati jos
labai daug reikalauja. Įprasta, kad sistemos pažaidų, gedimų
ir avarijų metu, tokia vėjo elektrinė nuo sistemos tinklo automatiškai atsijungia.
Kol tokių elektriniukių yra mažai ir jos negalingos – viskas gerai. Pirmieji tokių vėjo elektrinių sukeliamą problemą pajuto
ispanai, nes Ispanijoje yra labai daug (23 GW) vėjo elektrinių.
Elementarus trumpasis jungimas perdavimo 110 kV tinkle sukelia masinį daniško tipo vėjo elektrinių atsijungimą. Likviduoti
susidarančios sisteminės avarijos pasekmių paliekamos įprastinės elektrinės, kurių jau yra nebe daug likę. Palaipsnis elektros padavimas į miestus užtrunka kelias valandas.
Lietuvoje asinchroninius generatorius turi Indijoje gamintos
250 kVA galios SIVA tipo elektrinės, taip pat 250 kVA galios
prancūziškos VARGNET elektrinės.

Antrasis etapas
Atsirado ir buvo pradėti plačiai statyti jūrinių vėjo elektrinių
parkai. Vėjo elektrinės iš kraštovaizdžiui svetimų elementų
tapo būdinga, kraštovaizdį puošiančia, detale.
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1 pav. Greičių dėžę ir asinchroninį generatorių turinti daniška vėjo elektrinė

2 pav. Dvigubo maitinimo asinchroninis generatorius (DFIG – double feed
induction generator)

Nors įvairias vėjo elektrines antrajame etape pradėjo gaminti daugelis bendrovių, charakteringiausia galima laikyti
dvigubo maitinimo asinchroninį generatorių turinčią vėjo
elektrinę (2 pav.).

40 proc. galios per rotatoriaus grandinės keitiklius. Sudėjus į
vieną gaminį visus vėjo elektrinių gamintojų patobulinimus,
gautųsi itin tobula konstrukcija.

Dvigubo maitinimo pavadinimą gavo asinchroninė elektros mašina, rotoriuje turinti trifazę apviją. Paleidimo metu
į rotorių reikia iš elektros tinklo paduoti elektros srovę, kuri
asinchroniniame variklyje sukuria magnetinį lauką. Tuo būdu
statoriaus imama paleidimo srovė šiame patobulintame variklyje yra mažesnė. Jei yra vėjo ir vėjaratis suksi, šios elektros mašinos rotorius yra įsukamas virš sinchroninių sūkių
ir virsta elektrą generuojančiu generatoriumi. Generavimo
režime pasikeičia ir rotoriaus darbas. Jis taip pat pradeda
generuoti trifazę elektrą, bet padidinto dažnio. Rotoriaus ir
elektros tinklo dažniams sulyginti neatsiejama vėjo elektrinių
dalimi tampa nuolatinės srovės tiltas, sakytume dviejų keitiklių duetas: vienas yra lygintuvas ir išlygina bet kokio dažnio
kintamą rotoriaus srovę į nuolatinę, kitas yra inverteris, kuris
nuolatinę srovę pakeičia į trifazę kintamąją srovę. Grandinės
prijungimo metu jokių smūgių nesusidaro, nes keitiklis matuoja tinklo dažnį ir tinkle esančią įtampą.
Dvigubo maitinimo asinchroninius generatorius turinčios
elektrinės labai paplito. Apie 60 proc. galios tokios elektrinės atiduoda į tinklą tiesiogiai per statoriaus grandinę ir apie

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į vėjaratį ir jo mentes. 60 m
ir ilgesnės mentės, kurių aerodinaminė forma leidžia maksimaliai išnaudoti vėjo nešamą energiją, yra nuolat sukiojamos
apie išilginę ašį taip, kad energijos perėmimo koeficientas
būtų didžiausias. Kartu menčių konstrukcija užtikrina reikalingus profilio, išilginius ir priešinimosi susukimui standumus. Mentės neįkaisdamos ir neužsidegdamos per vidinius
išilginius laidininkus praleidžia žaibo išlydžius. Susidarius
apledėjimo pavojui, įjungiama visos mentės paviršiaus ir
ypač priekinės briaunos pašildymo sistema. Metalurgai ir
greičių dėžės krumpliaračių gamintojai priėmė jiems mestą
iššūkį ir pradėjo gaminti nuovargiui atsparius vėjaračio stebulės, pirminio veleno ir greičių dėžės gaminius. Teigiama,
kad jau pasiektos maksimalios per krumpliaračių sistemą
įmanomos perduoti 5 MW ir dvigubinant antrinį veleną
6 MW galios ribos.
Generatorių galios priklauso nuo apvijų aušinimo sistemos
darbo. Dvigubinamas ir net trigubinamas orą pučiančiųjų
ventiliatorių skaičius, sugalvota jūrinėse elektrinėse daryti kabinos oro aušinimo jūros vandeniu sistemas, į bokšto

ENGLISH SUMMARY

The Evolution of Wind Power Plants
Dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas,
Docent of the KTU Department of Electrical Power Systems, Chairman of the
LSD Committee of Electrical Industry Standards
This article discusses the evolution of wind power plants. The development of power plants is classified into three stages. The stages
are as follows: the first on is the stage of Danish wind power plant
containing a transmission and an induction generator; it is followed
by the application of double feed induction generator (DFIG) and
the third stage of wind power plants is the one with an alternator
and a full power inverter.
Technological growth is unstoppable, accelerating even, therefore we
are at the presence of the fourth stage, where hot semiconductors are
entering the construction of wind power plants. These power plants
will be lighter, slimmer and built on a lesser foundation. The manage-

ment of power plants will become even smarter. Each power plant
will be uniquely controlled according to the wind speed, measured
before the wind-wheel, so it will be less prone to breakage and will
function longer. Cheap power generated by wind power plants will
be accumulated, for example, in electric car accumulators. The local heating type of wind power plants will spread, a type that doesn’t
require expensive management systems or alternators: all the electricity, no matter of what quality, will be accumulated in household
heat accumulators.
The former limitations no longer apply to wind industry, which maintains system operation mode, and it can continue growing. The rates
of system services shall be applied to wind (solar, fuel cell or accumulator) power plants. Wind power plants will become competent
members in the electricity market and the rates of electricity established in the market will apply accordingly.
Since wind doesn’t cost anything in comparison with the expensive
natural gas, wind power plants will emerge as dominant in the electrical industry. Because of expensive gas fuel, the old power plants
will be ousted and probably dismantled.
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apačią pūsti šaltą pažemės orą ir net virš kabinos iškelti oru
aušinamus radiatorius, kaip automobiliuose.

Vėjo ir iš dalies saulės elektrinių darbas yra sunkiai
prognozuojamas

Šiuolaikinėse vėjo elektrinėse yra ištobulinta posūkių prieš
vėją sistema. Vėjo kryptis kinta, todėl laikas nuo laiko kabiną
su visu vėjaračiu reikia pasukti prieš vėją. Vėjas turi sūkurių,
todėl posūkių prieš vėją pavaros ir jų krumpliaračiai yra nuolat laužomi ir dyla. Krumpliaračiams saugoti yra sugalvoti
elektromagnetiniai stabdžiai, kuris pritraukia kabiną prie
bokšto viršaus. Kai reikia kabiną pasukti, stabdžiai atleidžiami, daromas posūkis ir vėl kabina prie bokšto pritraukiama.
Posūkio prieš vėją pavaros tapo ilgaamžės.

Sunkiai prognozuojamo vėjo sukelti vėjo elektrinių sugeneruoti galių srautai veikia ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių
šalių elektros energetikos sistemas. Jei vėjas nurimo – visur
susidaro galios trūkumas; jei vėjas stiprus – visose sistemose
galios perteklius. Sistemos operatorius susiduria su tarpsisteminių galių prekybos sunkumais. Kartu galios perteklius
mažina sistemų stabilumą.

Pastarąjį dešimtmetį labai ištobulintos vidinės vėjo elektrinių
apsaugos, ryšio su vėjo elektrinę prižiūrinčiomis organizacijomis, savininko atstovais ir elektros tinklo operatoriumi
sistemos. Jos tapo save diagnozuojančiomis, atspariomis
„programišių“ atakoms ir net dirbtinio intelekto požymių
turinčiomis sistemomis.
Kokią galingą jėgą užsiaugino kontinentinės Europos elektros
sistema pajutome 2004 metų gale. Iš Šiaurės jūros papūtė labai stiprus vėjas ir iš vėjo elektrinių į pajūrio linijas siūbtelėjo
didelė ir staigi galia. Kartu trys svarbios šiai galiai perduoti į
Vokietijos pietus elektros linijos buvo laikinai vietinių, tarpusavyje nepasitariusių operatorių atjungtos. Šio smūgio neatlaikiusios kitos elektros linijos persikrovė ir viena po kitos
buvo apsaugų atjungtos. Prasidėjo iki tol nematyta sisteminė
avarija. Šiaurės Vokietija, Lenkija ir Čekija susidūrė su staigiu
dažnio padidėjimu iki 50,6 Hz ir beveik 10 GW galios pertekliumi. Likusi Vokietija, Prancūzija, Belgija, Olandija ir visos
pietų Europos šalys susidūrė su staigiu dažnio kritimu net iki
49 Hz ir prieš tai gautų 9,4 GW galios trūkumu. Balkanų šalys
taip pat atsijungė ir liko stebėtojomis su šiai situacijai beveik
neblogu 49,7 Hz dažniu. Nors avarija truko kiek ilgiau negu
2 valandas, kol Europos tinklas vėl buvo sinchronizuotas ir
sujungtas, buvo išmokta pamoka: atskirų sistemų operatoriai negali dirbti lokaliai, su vėjo energija juokauti jau nebegalima, sisteminės avarijos gali užgriūti net labai išvystytos
šalies (pvz., Vokietijos) energetiką bet kada.
Lietuvoje vėjo energetika nuo pirmųjų nedrąsių žingsnių išaugo iki rimtos galios: instaliuota galia 2013 m. gale jau buvo
274 MW. Kadangi Lietuva daug elektros importuoja, o vietinės elektrinės vasarą daugiausia stovi, jau fiksuoti epizodai,
kai vėjo elektrinės buvo galingiausia elektrą generuojanti
mūsų sistemos dalis.

Antrojo etapo pabaiga
Bandymai bei skaičiavimai, kaip suderinti tradicinių vėjo
elektrinių elgesį ir elektros sistemos galimybes, buvo daromi ne tik kitose išsivysčiusiose šalyse, bet ir Lietuvoje. Buvo
skaičiuojamos visų teoriškai veikiančių Lietuvos elektrinių
galios, galimi rezervai, dažnio valdymo ir reguliavimo galimybės, įvertinami galimi dažnio švytavimai ir įtampos ribiniai
pokyčiai. Po visų svarstymų nuspręsta, kad antrajame vėjo
elektrinių vystymosi etape sukurtų vėjo elektrinių Lietuvos
elektros sistema gali absorbuoti apie 500 MW. Kartu buvo
įvertintos galimos rizikos ir apribojimai:

Silpnos elektros perdavimo linijos
Vėjo elektrinės statomos ten, kur didesnis vėjo greitis, dažniausia toli nuo apkrovos centrų. Lietuvoje vėjo greitis ties
Vilniumi ar Kaunu, o ypač ties Šiauliais vėjo energetikai yra
nepatrauklus. Vėjo elektrinių energijai perduoti į elektros
vartojimo centrus reikia naujų oro linijų. Tai papildomos su
vėjo elektrinių plėtra susijusios investicijos. Be to, dar reikia
sustiprinti elektros tinklus ir kitose vietose tam, kad būtų
pakankamas rezervinis pralaidumas vėjo elektrinių energijai
perduoti. Įprastinės elektrinės, pvz., Elektrėnuose, Kruonio
HAE ar Ignalinos AE buvo statomos kartu su elektros linijomis, tad elektros perdavimo problemos buvo išsprendžiamos iš karto. Vėjo elektrinės, ypač galingieji vėjo elektrinių
parkai taip pat turėtų rūpintis savo elektros perdavimo linijų
iki vartojimo centrų statyba.
Vėjo elektrinės padidina energetikos sistemos veikimo
riziką
Tradicinės elektrinės nėra atjungiamos net ir įvykus rimtiems
gedimams, jos yra perjungiamos savųjų reikmių aprūpinimui ir taip palaikomas papildomos elektros tinklų paslaugos.
Tuo tarpu vėjo elektrinės, atsiradus įtampos trikdžiams, atsijungia. Kaip rodo elektros sistemų su dideliu vėjo elektrinių
kiekiu patirtis, tai sukelia rimtus sistemos darbo sutrikimus
ar net sistemines avarijas. Vėjo elektrinės turi būti taip pertvarkytos, kad pažaidų, pavyzdžiui trumpųjų jungimų metu,
labai sumažėjus tinklo įtampai jos neatsijungtų nuo tinklo.
Pažaidos pralaukimo (FRT – fault ride through) reikalavimas jau tampa privalomu visoms be išimties elektrinėms.
Čia alyvos į ugnį įpylė ypatingai greitai progresuojanti saulės
fotovoltinė elektros energetika. Pavyzdžiui, Vokietijoje fotovoltinių elektrinių galia beveik susilygino su vėjo elektrinių
galia, dauguma jų yra nedidelės galios beveik išimtinai prie
žemosios įtampos tinklų prijungtos elektrinės. Jei ir joms leisime po pažaidų atsijungti, elektros sistemos laukia kolapsas
po kiekvieno net ir labiausiai atsitiktinio trumpojo jungimo.
Ribotos vėjo elektrinių elektros gamybos kasdieninių
prognozių galimybės
Nežinia, kaip dirbs vėjo ir saulės elektrinės rytoj, sukelia sunkumus perkant elektros kiekius rytojaus dienos režimui palaikyti. Apsirikimai yra baudžiami baudomis. Balansavimo
galios reikmės didėja proporcingai vėjo elektrinių galiai. Jei
vėjo elektrinės prigeneruoja daugiau, negu buvo užplanuota
rytojaus dienai, elektros perteklių reikia kur nors parduoti. Jei
apkrovos, pavyzdžiui, orams atšalus, rytoj atsitiks didesnės,

INŽINERIJA | ENERGIJOS ERDVĖ 2014-1 (20)

3 pav. Lietuvos vėjo elektrinių galių grafikas
už 2012 m. lapkričio 8-9 d.d.

negu iš generavimo kompanijų nupirkta, reikės ieškoti kas
galėtų nors ir brangiai, padengti susidariusį trūkumą.
Už balansavimą, priklausomai nuo nacionalinių taisyklių,
atsakingi skirtingi subjektai. Lietuvoje balansavimą vykdo
perdavimo sistemos operatorius (PSO), todėl balansavimo
sąnaudos yra įskaičiuojamos į perdavimo tarifą ir jį apmoka
visi vartotojai. Šiuo atveju vėjų elektrinių parkai neturi jokio
intereso mažinti generavimą ir taupyti visos energetikos sistemos galių balansavimo išlaidas.
Sistemos operatorius apsidraudžia ir iš anksto, tai yra pigiai
nusiperka rezervinių galių. Net ir nepanaudotos, tokios galios didina sistemos adekvatumą ir patikimumą, leidžia pigiau pirkti išorinę elektrą ir pan.
Šiuo metu vėjo elektrinės prie balansavimo neprisideda
(3 pav.). Matome, kad išnaudojamas menkiausias vėjo sustiprėjimas. Geltonai parodytas nuokrypis turės būti nukreiptas į kitas sistemas, nes vietinių vartotojų yra tik tiek, kiek
užplanuota. O kitose sistemose atsiradusi lietuviška elektra yra visiškai nepageidautina. Pirmiausia ji sumažina toje
kaimyninėje elektros sistemoje dirbančių elektrinių pelnus.
Apytikriai galime skaičiuoti, kad geltona elektra Lietuvos
vartotojui atsieina po 50 centų už kilovatvalandę (30 cnt. –
vėjo elektrinių savininkui už generavimą ir 20 cnt. – Latvijos
hidroelektrinių savininkui už Dauguvos vandens pristabdymą ir generavimo sumažinimą).
Gerinant vėjo elektrinių būsimo darbo prognozavimą, apsirikimų paklaidą, be abejo, galima sumažinti, bet ji vis
tiek prie dabartinių prognozavimo galimybių išliks apie
5 – 7 cnt / kWh ribose.
Vėjo elektrinių gamyba didina nuostolius elektros
tinkluose
Pastebėta, kad elektros sistemose, atsiradus daug vėjo elektrinių, aktyviosios galios nuostoliai linijose pastebimai padidėjo. Tai ypač pastebima skirstomuosiuose tinkluose, kai
vėjo elektrinių sugeneruotą galią skirstomieji tinklai turi
transportuoti iki perdavimo tinklo pastočių. Už susidarančius elektros nuostolius atsakingi patys tinklų darbuotojai,
nes už nuostolių padidėjimą net gauna barti.
Be to, vėjo elektrinių gamybos didėjimas padidina reaktyviosios galios poreikius, nes vėjo elektrinės yra toli nuo apkrovų centrų. Tolimas vėjo elektrinių energijos perdavimas
padidina elektros linijų apkrovimą ir tuo pačiu pareikalauja

daugiau reaktyviosios galios. Susidaro paradoksali situacija – tradicinės elektrinės su sinchroniniais generatoriais,
kurie buvo ir yra pagrindiniai reaktyviosios galios operatyviniai šaltiniai iš elektros sistemos yra išstumiami, nes vėjo
energetikai didinant generavimą, šiluminės elektrinės turi
būti tiek pat nukrautos.
Jei reaktyviosios galios trūksta, nebesugeba įsimagnetinti
tinklų transformatoriai ir jų išėjimuose nebelieka įtampos.
Sistemos operatoriai turi nuolat galvoti apie įtampos lavinų
pavojų, nes reaktyvios galios balansas sistemoje yra taip pat
svarbus, kaip ir aktyviosios galios.
Didelė vėjo elektrinių gamyba sukelia regioninių elektros perdavimo linijų perkrovas
Perkrautų elektros linijų laidai parausta, ištįsta ir net nukrenta
žemėn. Naujų linijų statyba visose šalyse vėluoja. Veikiančios
taisyklės suteikia prioritetus atsinaujinančių energijos išteklių
elektrinių galių pirkimui, o tradicines elektrines nustumia į
antrą planą. Tyrimai rodo, kad daugiau elektros gaminant vėjo
elektrinėse, jos išstums iš rinkos tradicines elektrines su efektyvia elektros gamyba, o trumpalaikiuose galios aukcionuose dėl pralaidumo ribojimų jų gamyba turės būti sumažinta.

Trečiasis etapas
Nuosekliai dotuojant vėjo energetikos vystymąsį pasiekti dideli konstrukcijos tobulinimo laimėjimai (4 pav.).
Dabar jau visos atsinaujinančiosios energijos šaltinius naudojančios elektrinės: fotovoltinė, vėjo, kuro baterijos ir kt.
prie elektros tinklo yra jungiamos per galingus puslaidininkinius inverterius. Šiuolaikiniai puslaidininkiniai didelę galią
komutuojantys prietaisai turi stulbinančias charakteristikas:
atsidaro ir užsidaro per kelias milijonines sekundės (µs) dalis, praleidžia per save jau tūkstančiais amperų (kA) matuojamą srovę, o užsidarę atlaiko juos užgriūvančią keliolikos
tūkstančių voltų (kV) įtampą. Šie prietaisai bus naudojami
Lietuvos–Švedijos ir Lietuvos–Lenkijos elektros jungtyse.
Lygiai tas pats principas taikomas šiuolaikinių vėjo elektrinių konstrukcijoje.
Vėjas, priklausomai nuo savo greičio, greičiau ar lėčiau suka
vėjaratį, o šis, pavyzdžiui, 15-72 Hz intervale besikeičiančio
dažnio sinchroninį generatorių. Lygintuvas kintamąją srovę
išlygina, inverteris ją toliau pakeičia į ką tik išmatuoto tinklo
dažnio srovę, o išėjimo įtampą priderina prie ką tik išmatuotos
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elektrinės privalo būti trifazės. Mažųjų elektrinių ypatybė yra
ta, kad jos jungiamos tik į žemosios įtampos tinklą.

4 pav. Vėjo elektrinė su sinchroniniu generatoriumi ir visą galią keičiančiu
keitikliu

tinklo įtampos. Viską valdo elektrinės kompiuteris, kuris jau
kitame pusperiodyje už 0,02 sekundės inverterio darbą gali
pakeisti. Tokio elektros sistemos darbo valdymo greičio neturi joks kitas įprastinių elektrinių generatorius.
Praktiškai dylančių dalių neturinti konstrukcija gaunasi tada,
kai elektromagnetai generatoriaus rotoriuje pakeičiami pastoviaisiais magnetais. Greičių dėžės nėra, alyvos kasmet
keisti nebereikia, riebokšlių, kad alyva nepratekėtų, prižiūrėti nereikia, eksploatacinės išlaidos reikalingos tik savalaikiam ventiliatorių guolių tepimui ir gauto pelno skaičiavimui. Visos didžiosios vėjo elektrinių bendrovės jau gamina
tik šio tipo elektrines. Kai nebeliko galią ribojančios greičių
dėžės, vėjo elektrinių galia vėl ėmė didėti. Šiuo metu rekordinę 8 MW galios elektrinę pastatė Siemens bendrovė. Jau
žinomi 10 MW su karštųjų superlaidininkų apvijomis generatorių gamybos planai. Ne už kalnų ir 20 MW galios elektrinių projektų įgyvendinimas.
Trečiojo etapo pradžia yra tiksliai žinoma. Tai 2011 m. birželio 26 diena, kai Europos elektros perdavimo sistemų organizacija (ENTSO-E) paskelbė naujas taisykles, skirtas
visiems prie viešųjų elektros tinklų prijungtiems generatoriams. Visiems generatoriams, tai reiškia ir vėjo elektrinių
generatoriams taip pat.
Šios naujosios elektros tinklo taisyklės buvo ilgai ruošiamos, dalyvavo visų Europos elektros šalių perdavimo tinklų
operatoriai, tame tarpe Lietuvos. Taisyklės remiasi Europos
Komisijos (EC) 714/2009 reglamento, kuris įsigaliojo 2011 m.
kovo 3 d., 6-uoju ir 10-uoju straipsniais ir Europos Tarybos
EC/72/09 direktyva.
Tai – kolektyvinis elektros sistemų atsakas į Europos planus
sparčiai didinti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių panaudojimą ir siekti 2020 m., 2035 m. ir 2050 m. horizontų planuose numatytų tikslų.
Nuo šios dienos elektros gamyboje – kaip gyvenime: savo
rogutes į kalną užsivežk pats. Siekdama nors iš dalies suvienodinti Europos šalyse esančią vėjo ir saulės elektrinių klasifikaciją, Europos elektros perdavimo sistemų operatorių
(ETSO-E) organizacija įvedė šių elektrinių skirstymą į A,B,C
ir D tipus (žr. 1 lentelę).
A tipui priskiriami visi mažieji, pradedant 800 W galia, generatoriai. Jiems keliamas tik galios valdymo pagal dažnį reikalavimas. Šie generatoriai jungiami prie žemosios, kartais vidutinės įtampos tinklų. 30 kVA galios riba yra svarbi tuo, kad
šie mažesnės galios generatoriai dar yra vadinami mažosiomis
elektrinėmis ir net gali būti vienfaziai. 30 kVA ir galingesnės

B tipo generatoriams papildomai keliamas reaktyviosios galios valdymo ir pažaidos pralaukimo reikalavimai. Jie jungiami
prie vidutinės, rečiau prie žemosios, įtampos tinklų. Kadangi
visi dabartiniai po 2011 m. Europos šalyse pagaminti saulės
elektrinių inverteriai, pradedant 30 kWe galia, jau yra užprogramuoti ne tik valdyti aktyviąją ir reaktyviąją galias, bet ir
pralaukti pažaidas, jie yra B tipo. Lietuvoje yra daug 250 kVA
galios vėjo elektrinių. Jų dalis yra senesnės konstrukcijos su
asinchroniniu generatoriumi ir greičių dėže, todėl jos priskiriamos A tipo elektrinėms. Kitos yra naujesnės konstrukcijos
su kintamo greičio sinchroniniu generatoriumi ir elektroniniu visos galios inverteriu, jų savybės leidžia joms tenkinti
visus B tipo elektrinėms keliamus reikalavimus.
C tipo generatoriams ir jų parkams jau keliami ir dalyvavimo sistemos rezerve, galimybės savarankiškai pasileisti sistemos totalios avarijos atveju ir dirbtinai padidintos (sintetinės) inercijos reikalavimai. Šie generatoriai jungiami prie
vidutinės ir prie 110 kV įtampos tinklų.
D tipo parkams, kaip ir kitoms elektros sistemą sudarančioms
(šiluminėms, hidraulinėms) elektrinėms, keliami jau visoms
elektrinėms vienodi sistemos darbo statinio ir dinaminio reguliavimo reikalavimai. Parkai turi dalį savo vėjo elektrinių
laikyti pirminiame ir antriniame rezerve, riboti generuojamą
galią perteklinės energijos laikotarpiais, didinti arba mažinti generuojamą galią tokiais greičiais, kokie yra priimtini kitoms sistemą sudarančioms, paprastai šiluminėms, elektrinėms, prognozuoti būsimąjį generavimą ir prekiauti elektros
biržoje. Šie generatoriai jungiami prie 110 kV ir aukštesnės
įtampos tinklų.
Nustatyti šie sistemos palaikymo reikalavimai, taikomi priklausomai nuo vėjo elektrinių paskirties tipų:
Aktyviosios galios valdymo pagal dažnį reikalavimas
Vėjo elektrinės privalo matuoti sistemos dažnį ir, sistemos
avarijų metu jam keičiantis, reaguoti: jei dažnis labai didėja –
mažinti atiduodamąją galią, jei dažnis smunka – visokeriopai
palaikyti ir net, jei galimybės leidžia, didinti aktyviąją galią.
Visi elektros sistemos dalyviai turi prisidėti ir prisideda užkardant kelią sisteminei avarijai. Net elektros vartotojai, nors
kartais jie to net nežino, yra šios kovos dalyviai. Jei Lietuvoje
pradėtų katastrofiškai trūkti elektros ir, kaip to pasekmė,
kristi dažnis, dažninio nukrovimo automatika pradėtų atjunginėti iš pradžių kaimiškuosius rajonus, po to miestus.
Iš kitos pusės nieko baisaus neturėtų įvykti. Visos didžiosios
ligoninės ir kiti svarbūs objektai turi rezervinio maitinimo
elektros generatorius.
Pažaidos pralaukimo reikalavimas
Atsitikus pažaidai, pavyzdžiui įvykus trumpajam jungimui
elektros tinkluose, ar kokiam kitam gedimui, kurio pasekmėje
elektros tinkle staiga dingsta įtampa (taip vadinamasis žemos
įtampos įvykis) visos elektrinės, šiuo atveju ir visos vėjo elektrinės turi likti prie elektros tinklo prisijungusios.

INŽINERIJA | ENERGIJOS ERDVĖ 2014-1 (20)
Šis reikalavimas ne visada lengvai įvykdomas. Jei įtampa lygi
nuliui, tai ir generatoriaus galia tampa lygi nuliui. Vėjaratis,
pirminis velenas ir visa iki tol sunkiai dirbusi greičių dėžė metasi į priekį, tai yra ima greičiau suktis, o generatorius, kuris
lieka prijungtas prie tinklo, greičiau suktis negali. Pažaidos
pralaukimo reikalavimas kartu reiškia, kad vėjaračio mentės
turi nuo tokių smūgių nenulūžti, o pirminis velenas turi būti
toks stiprus, kad atlaikytų sukimosi momentų priešpriešą.
Ne visos vėjo elektrinės yra pakankamai stiprios.
Tam, kad tinklo apsaugos galėtų rasti trumpojo jungimo vietą ir kad atjungtų tik pažeistąjį ruožą, visi generatoriai turi į
trumpojo jungimo tašką tiekti elektros srovę. Tos vėjo elektrinės, kurios elektrą į tinklą tiekia per galios keitiklius, yra
jautrios per didelėms srovėms, todėl išėjimo įtampą didina tik
tiek, kad trumpojo jungimo vietą maitinanti srovė neviršytų
įprastinės darbo srovės, o elektroniniai keitikliai neperkaistų.
Trumpąjį jungimą atjungus prasideda įtampos atkūrimas.
Dėl to visi generatoriai turi staiga generuoti reaktyviąją galią,
kurios buvimas tinkle atkuria įtampą. Vėjo elektrinės, kurios
turi per greičio dėžes sukamus asinchroninius generatorius,
turi sunkumų staiga padidinti išėjimo įtampą, nes asinchroniniam generatoriui reikia įsimagnetinti. Galimybės pritaikyti šias elektrines šios dienos reikalavimams yra ribotos.
Realiausia išeitis būtų kooperuotis į parką su galios keitiklį
turinčia vėjo elektrine taip, kad ši generuotų daugiau, negu
jai vienai priklausytų, reaktyviosios galios.
Atskirose šalyse elektros sistemos ir jų valdymo taisyklės turi
skirtumų, todėl Europoje pagamintų vėjo elektrinių kompiuteriniai valdikliai turi būti skirtingai užprogramuoti. Pakanka
kompiuteriui nurodyti pastatymo šalį: Vokietiją, Ispaniją ar
Didžiąją Britaniją, ir elektrinės valdikliai persiprogramuoja
patys. Lietuvai geriausiai tinka Vokietijos nustatymai.
Įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimo
reikalavimas.
Reaktyviosios galios balansas kintamosios srovės grandinėje
susidaro visada, bet mums svarbu, kad balansas susidarytų prie
vardinės ar artimos jai įtampos vertės.
Galios inverteris išėjimo grandinėje reguliuoja reaktyviosios
galios kiekį ir galios faktorių cos φ, keisdamas ventilių atidarymo kampą δ pagal išraišką cos δ = cos φ. Dabar elektrinių
inverteriai yra nuderinti palaikyti galios faktorių lygų vienetui
ir generuoti tik aktyviąją galią. Generuojant reaktyviąją galią
atitinkamai proporcingai turi būti mažinamas aktyviosios galios generavimas ir tuo pačių produkcijos kiekis bei dabartinės
pajamos. Vadinasi, sistemos palaikymui skirtas darbas turi būti
taip pat apmokamas.

Sinchronizacijos
sritis

B tipo
generatorių
galios slenkstis

C tipo
generatorių
galios slenkstis

D tipo
generatorių
galios slenkstis

Kontinentinės Europos

1 MW

50 MW

75 MW

Nordic

1,5 MW

10 MW

30 MW

1MW

10 MW

30 MW

Airijos

0,1 MW

5 MW

10 MW

Baltijos šalių

0,5 MW

10 MW

15 MW

Didžiosios Britanijos

1 lentelė. ETSO-E siūloma vėjo ir saulės elektrinių ir jų parkų klasifikacija

prijungimo taške priklauso nuo visų prie to taško prijungtų talpiųjų laidžių, todėl paprastai yra nustatomas eksperimentiškai.
Dinaminio sistemos režimų palaikymo ir švytavimų
slopinimo, dalyvavimo rezerve, savarankiško pasileidimo po avarijos reikalavimai
Sistemos tinklo operatorius dažnio reguliavimo paslaugą perka iš galingų elektrinių ir ne būtinai esančių Lietuvoje. C ir
D valdymo tipų vėjo elektrinių parkai gali susitarti su tinklo
operatoriumi ir pradėti teikti dažnio nuolatinio reguliavimo
sisteminę paslaugą (6 pav.).
Tokio parko elektrinių pradinis darbo taškas siekia apie
90 proc. nuo nominaliosios galios tam, kad būtų galima generuojamąją galią sklandžiai didinti iki 100 proc. arba mažinti, stabilizuojant sistemos dažnio kitimą. Reguliavimo ribas, darbo tašką ir kitimo tempą turi parinkti sistemos perdavimo tinklo operatorius. Kadangi toks generatorius dirba
su sumažinta galia, jis kartu yra sistemos pirminis rezervas.
Kadangi rezervas yra prekė, sistemos operatorius už tai elektrinės savininkui turėtų taip pat atsilyginti.
Švytavimams slopinti elektros sistemose yra pritaikyta natūrali sinchroninių generatorių inercija. Įvykus trikdžiui, pavyzdžiui, įtampai nukritus iki nulio, generatoriaus atiduodama
galia taip pat priartėja prie nulio. Netekęs apkrovos generatorius pradeda greičiau suktis ir prasideda švytavimas. Jei
generatoriaus inercija pakankama, generatoriaus švytavimas
slopsta. Vėjo elektrinių atveju besisukančių dalių masė dažnai
yra nepakankama. Švytavimams slopinti pritaikoma speciali valdymo programos funkcija, kuri yra vadinama dirbtinės
(sintetinės) inercijos režimu.

Išskiriami keturi reaktyviosios galios generavimo algoritmai:
palaikoma pastovi (fiksuota) galios faktoriaus vertė, palaikoma iš generuojamos aktyviosios galios P(U) funkcijos nuolat
apskaičiuojama galios faktoriaus vertė, generuojama iš įtampos prijungimo taške Q(U) funkcijos nuolat apskaičiuojama
reaktyvioji galia, galios faktoriaus vertę užduoda tinklo operatorius nuotoliniu būdu.
Ryšys tarp reaktyviosios galios ir tinklo įtampos vėjo elektrinės

5 pav. Galios faktoriaus cos φ valdymas
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Atitikties deklaruotam vėjo elektrinių
valdymo tipui tikrinimas
Kuo lanksčiau yra valdoma vėjo elektrinė ir kuo daugiau ji
prisideda prie sistemos darbo palaikymo, tuo brangesnės
jos paslaugos. Todėl vėjo elektrinių atitikimas deklaruotam
tipui ir jų noras gauti didesnes pajamas turi būti tikrinamas.
Pirmą kartą naujai pastatytos elektrinės valdymo tipas yra
tikrinamas dar prieš elektrinės įjungimą, vėliau, pavyzdžiui,
Vokietijoje, kas treji metai.
6 pav. Dažnio reguliavimo režimo pavyzdys.

Dalyvavimo rezerve reikalavimą lengviausiai įvykdo vėjo elektrinių parkai, išjungdami dalį elektrinių. Stovėti už tam tikrą
mokestį rezerve, kaip rodo Vokietijos patirtis, labai mielai sutinka senesnių, su sudilusiais guoliais elektrinių savininkai.
Žinomas atvejis, kai elektros sistemoje dingus įtampai
(Danija – Švedija, 2003-09-23) išsivystė didelė sistemos avarija, Tada sistemoje įtampos nebuvo 5 valandas, nors pūtė
geras vėjas ir vėjo elektrinės buvo nesugedusios. Dabar į C
ir D tipo vėjo elektrinių savybių sąrašą jau yra įrašytas reikalavimas, kad totalios elektros sistemos avarijos metu tokios
elektrinės turi savarankiškai pasileisti ir pradėti gaminti elektrą nors ir ribotam vietinių vartotojų sąstatui.
Sistemos režimo palaikymo reikalavimai
Visos D tipui priskiriamos galingos elektrinės ir galingi vėjo
elektrinių parkai, turi palaikyti elektros sistemos darbingumą:
dalyvauti elektros sistemos aktyviosios galios balansavime,
turėti pirminį ir antrinį galios rezervą, slopinti galių švytavimus dinaminiuose režimuose ir pagal sistemos operatoriaus
valdymo komandas keisti (didinti arba mažinti) generuojamas galias. Elektros sistemos darbo stabilumui valdyti numatytas dinaminis visų elektrinių generuojamos galios mažinimas nuo 100 proc. iki 60 proc., po to iki 30 proc. ir galutinai
iki 0 proc. Sistemos operatorius neturi laiko atsijungimams
patikrinti, jis turi laiko tik pasiųsti atsijungimo signalą. Yra
elektrinių, kurios gali generuoti 10 proc. ir mažesnę galią
saviems poreikiams, o nuo tinklo atsijungti. Generuojamos
galios mažinimo veiksmas vykdomas nedelsiant. Mažinimo
veiksmo trukmė – apie 1 min.
D ir C tipų parkų, pagal sutartus su perdavimo tinklo operatoriumi įkainius, dalį darbo laiko gali būti prašoma būti
sistemos rezerve.
7 pav. Vėjo elektrinės atitikties tyrimas

Vėjo elektrinės bandymas, ar ji atitinka sistemos darbo reikalavimas, gana paprastas. Sertifikuotos bandymų organizacijos laboratorija privažiuoja prie elektrinės ir vietoje elektros
tinklo dažnio ir įtampos į valdymo kompiuterio įėjimus paduoda bandomuosius signalus. Atidavimo galia matuojama
keičiant bandymų dažnį. Keičiant bandymo metu paduodamą
įtampą, elektrinė turi pralaukti pažaidą. Jei elektrinė atitinka
reikalavimus, jai suteikiamas „atitinkamo suvaldymo“ sertifikatas. Dabar veikiančių su galios keitikliais vėjo elektrinių
valdymo funkcijos dažniausiai yra išjungtos. Tikrinimo metu
kartais pakanka tokį valdymą tik įjungti.

Kas už horizonto?
Technologijų plėtra nesustabdoma, ji net greitėja. Į vėjo elektrinių konstrukciją veržiasi karštieji puslaidininkiai. Tokios
elektrinės bus lengvesnės, laibesnės ir mažesnių pamatų.
Elektrinių valdymas taps dar labiau išmanus. Kiekviena elektrinė bus valdoma pagal tik jai tiesiai prieš vėjaratį išmatuotą
vėjo greitį, todėl mažiau laužysis ir ilgiau tarnaus. Pigi vėjo
elektrinių generuojama elektra bus kaupiama, pavyzdžiui,
elektromobilių kaupikliuose. Paplis tik namų šildymui skirtų
vėjo elektrinių tipas, kuriam nereikia brangiai kainuojančių
valdymo sistemų ir keitiklių: visa bet kokios kokybės energija
bus kaupiama namų šilumos akumuliatoriuose.

Išvados
Sistemos darbo režimą palaikančiai vėjo energetikai nebetaikomi buvę apribojimai ir ji gali toliau plėstis. Sisteminių
paslaugų tarifai turės būti taikomi ir vėjo (saulės, kuro baterijų ar akumuliatorių) elektrinėms. Vėjo elektrinės taps
pilnateisėmis elektros rinkos dalyvėmis ir joms bus taikomi
rinkoje susidarantys elektros tarifai.
Kadangi vėjas nieko nekainuoja, palyginus su brangiomis gamtinėmis dujomis, vėjo elektrinės taps dominuojančia elektros
energetikos dalimi. Senosios elektrinės dėl brangaus dujų
kuro iš elektros rinkos bus išstumtos ir greičiausiai išardytos.
Pasitikėti vien tik vėjo ir saulės energetika netoliaregiška, reikalingas kompleksinis visokių tipų elektrinių derinys. Jei visą
paros laiką patikimai dirbančių elektrinių nebus, o bus tik vėjo
ir saulės energetika, mūsų gyvenimo lauktų nemalonūs pokyčiai. Pavyzdžiui, jei vėjo tą dieną nėra, o dangus apsiniaukęs,
Lietuvos elektros vartotojai turės išmokti tą dieną gyventi be
elektros. Rytinės kavos virimas ant daugiabučio namo kieme
susikurto lauželio balsiai šaukiantiems apie elektros energetiką žurnalistams tada turėtų teikti moralinį pasitenkinimą.
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Susisiekiantys indai fizikoje ir gyvenime
Visi mes tarpusavyje susiję, mus jungia socialiniai ryšiai, nes galų gale juk esame socialinės
būtybės. Nejučiomis paklūstame nusistovėjusioms socialinėms normoms, dėsniams, teisės
aktams, o kartais, sakoma, net mėnulio fazėms.
Ieva Rasimaitė

Keli, tarpusavyje sujungti indai, fizikoje vadinami susisiekiančiais indais. O dėsnis, pagal kurį bet kurios formos susisiekiančiuose induose vienalyčio nejudančio skysčio lygis yra vienodas,
vadinamas susisiekiančių indų principu. Šiuo iš pirmo žvilgsnio paprastu ir labai žinomu fizikoje dėsniu galima paaiškinti
daug socialinių ar ekonominių tiesų, ypač tada, kai mūsų kaskart laukia vis nauji pokyčiai. Visi mes natūraliai daugiau ar
mažiau priešinamės įvairioms naujovėms, pokyčiams, kurie
mums asocijuojasi su nežinomybe. Tačiau, kad ir kokie skirtingi bebūtume, mus valdo ir fizikos dėsniai.
Ką tik atšventėme buvimo Europos Sąjungoje dešimtmetį. Viešai
daug buvo diskutuota apie privalumus – per dešimt metų ES
skyrė Lietuvai apie 40 mlrd. litų, taip pat ir apie trūkumus –
benzino, maisto ir aprangos kainos priartėjo prie ES vidurkio,
o atlyginimai, deja, nepadidėjo. Taip pat „netikėtai“ atradome,
kad vidutinės Lietuvos įmonės vadovo algos santykis su vidutine tos pačios įmonės kitų darbuotojų alga apytikriai yra 1:7,
o ES – 1:3,5. Taigi, ar mūsų siekiai gyventi taip kaip vokiečiai
ar prancūzai vis dar nepasiekiami ir kur vis dėlto yra tie trukdžiai? Bandydami taikyti susisiekiančių indų principą matyt
reikėtų įvertinti, ar tas mūsų „vienalytis skystis“ (šiuo atveju –
prekybos santykiai, verslo tradicijos, pelno siekimo principai,
gamybos efektyvumas, darbo santykiai, vadovų mentalitetas
ir t.t.) yra tinkamas pasiekti „susisiekiančiuose induose“ (ES)
vienodą lygį. Akivaizdu, kad tą lietuvišką „vienalytį skystį“ dar
reikia daug kartų prakošti, o jo suvienodinimui labai praverstų
bendra valiuta – euras.
Štai čia ir prasideda visas įdomumas. Dalis valdančiosios koalicijos atstovų, o ir didesnė kandidatų į Prezidentus dalis nenori lito keisti euru. Suprantame, kad vienokios ar kitokios
politikų pozicijos formavimas labai dažnai priklauso nuo juos
remiančios visuomenės dalies. Politikai pataikauja savo rėmėjams – viešai skelbdami, kad euro nereikia, jie palaiko senojo,
drįsčiau sakyti atgyvenusio, tipo verslininkus, šiaip nesusipratusius ar tiesiog niekuo nesidominčius. Juk įvedus eurą mūsų
gaunamos algos dar labiau kontrastuotų su Europos Sąjungos
valstybėse gaunamais algų vidurkiais, dar labiau kontrastuotų prekių ir paslaugų kainos. Akivaizdu, kad tai galėtų kenkti
nemažam kiekiui Lietuvos verslininkų, norinčių dar kelis metus arba iš viso nieko nekeisti – nekelti algų, kas automatiškai
reikštų jų gaunamų pajamų sumažėjimą, mažiau prabangių mašinų ir kitų nerūpestingo gyvenimo palydovų. Kiek įmanoma
ilgiau išlaikyti tą patogų santykį – mes (verslininkai, politikai)

ir jie (tie, kuriems leidžiama dirbti). Čia ir prasideda emocinės
kovos prieš eurą – pseudo tautinių jausmų sužadinimas prieš
rinkimus – suprask, prarandame taip sunkiai susigrąžintą nacionalinę valiutą, neužsimenant, kad litas jau seniai susietas
su euru, o lito atsiejimo nuo euro procedūra bet kuriuo atveju
žymiai padidintų lito devalvavimo galimybę.
Dar visai neseniai vienoje parduotuvėje mačiau puikų pokštą,
šalia gėlėms skirtos žemės pakelių kabėjo atspausdintas ir lyg
numestas skelbimas – žemė užsieniečiams neparduodama.
Nesenas žemės pardavimo referendumo klausimas galėtų taip
pat būti puikus tokios kampanijos pavyzdys – išlaikykim status
quo. Remiantis tautiniais jausmais visais įmanomais būdais stengiamasi nieko nekeisti. Suprask, tautiškumas – lyg užsistovėjęs
vanduo, kažkas labai sena, labai mistiška, nekintančio. Bet juk
taip nėra! Galvoju, kad gal būtent dėl tokio požiūrio vis dar nesugebame lietuviško tautiškumo paversti gyva, visoms amžiaus
kategorijoms įdomia ir patrauklia savastimi. Tautiškumas turi
būti gyvas ir kintantis. Tad mielieji, kodėl tautiškumo idealus
keliame tik tada, kai pradeda mažėti pelnai? Kodėl tautiškumo,
identiteto klausimai tiems patiems verslininkams neiškyla, kai
reikia paremti (ir nebūtinai pinigais) lietuvišką kultūrą, kai reikia drąsiai giedoti Lietuvos himną ir kalbėti apie nepatogias istorines tiesas prie ne visai patogių kaimynų, kai reikia pagerbti
tremtinius, tinkamai įvertinti sovietinius paminklus sostinėje,
galų gale taisyklingai lietuviškai kalbėti?
Energetikos sritis yra ne išimtis. Bendra ES energetikos rinka lemia esminius dalykus. Kiek iečių buvo sulaužyta, traktatų ir galimybių studijų prirašyta, bet reikalai, kaip jau matosi, iš esmės pagerės tik tada, kai atsiras elektros energetikos
jungtys su Švedija ir Lenkija, kai pradės veikti Klaipėdos suskystintų dujų terminalas, tai yra tada, kai galų gale pradėsime veikti bendrai, kartu su savo ES kaimynais, o ne kursime
pseudo atominius planus, vėl prisidengdami Lietuvos energetine atomine galybe.
Migracija ir susisiekiančių indų principas taip pat turi daug ką
bendro. Jeigu nesukuriama palanki darbui ir gyvenimui aplinka čia, žmonės linkę ieškoti ten, kur ta aplinka jau yra sukurta. Vietoj to, kad pradėtume kurti geresnes sąlygas savo šalyje
(filtruotume tą „vienalytį skystį“), čia paruoštus specialistus
siunčiame dirbti užsienin gydytojais, mokslininkais, barmenais. Įdomiausia, kad didžiuma darbo migrantų vyksta į tas
šalis, kurios ES pinigų gauna minimaliai, o ir tų šalių verslininkai nesitiki jokios finansinės (ypač nemokamos) paramos. Gilią
išmintį slepia posakis, kad tikrieji verslininkai Lietuvoje atsiras
tik tada, kai baigsis ES parama.
Tad nebijokime keistis. Ar ne laikas tiesiog patiems pirmiausia
pasijusti vakariečiais, su euru, su sąžiningu ir socialiai atsakingu verslu, su savo turtinga kalba, istorija, su savo tvirta ir argumentuota nuomone prie Europos vairo.
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Končio Šatūno nuotr.

Nemuno šimtmetmečio sakmės
Lietuvos hidroenergetikos istoriniai vingiai ir ateitis
Stasys Bilys

Aplinkos sergėtojai, verčiantys išpildyti nepateisinamus reikalavimus, tampa pačios aplinkos priešininkais, nes nepateisinamai didelių reikalavimų vykdymas sekina šalies ekonomiką ir vėliau, net minimalūs aplinkosaugos poreikiai negalės
būti nuskurdintos nacijos finansuojami.
prof. E. Mosonyi, Vokietija
Jau ilgiau kaip šimtmetį kalbama apie galimą Nemuno vandens galios panaudojimą Birštono kilpoje, tačiau ir šiandien
nepanaudota Nemuno energija plaukia į Baltiją, o Lietuvos
žmonių pinigai už dujas ir kitą iškastinį plaukia į užsienius.
Pirmasis siūlymą panaudoti Birštono kilpos galią, pastatant
hidroelektrines, 1909 m. pateikė Rusijos vandens jėgoms tirti
komisijos pirmininkas profesorius G. Merčingas, pristatydamas „Hidroelektrinio Nemuno jėgos naudojimo provizorinius techniškus bei sąmatos sumanymus“. Norėta pasinaudoti žemiausiomis sąsmaukos vietomis ir tiesti kanalą pro

Bučiūnų kaimą iki Verknės slėnio, o toliau to slėnio šlaitu
kanalą pratęsti iki Verknės žiočių. Ties Nemaniūnų kaimu
Nemunas užtvenkiamas ir jo vandens lygis pakeliamas 10,6 m.
Čia būtų statoma pirmoji 9600 AG galios hidroelektrinė,
kuri galėtų sunaudoti pusę vidutinio vasaros Nemuno debito. Suprojektuotu kanalu tekėtų nuolatinis debitas 90 m3/s,
leidžiantis vidutinį tėkmės greitį 1 m/s, ko pasėkoje prie
Verknės žiočių suformuojamas 22,4 m kritimo aukštis ir čia
statoma antroji 20000 AG galios hidroelektrinė.
Pagal G. Merčingo projektą, 1910 m. pradėti tyrinėjimo darbai,
vadovaujant inžinieriui Eugenijui Kurganovičiui. Ištyrinėtas
Verknės slėnio kairysis šlaitas, padaryti keli geologiniai gręžiniai, ties Nemaniūnais įsteigta vandens matavimo stotis ir
išmatuota 12 vandens debitų. 1911 m. buvo pradėtas ruošti
kanalo projektas. Tačiau 1914 m. prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas sustabdė darbus.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę inžinierius E. Kurganavičius
dirbo toliau – kaip jaunas, bet jau patyręs inžinierius jis gavo
pasiūlymą Nemuno kilpos tarp Nemaniūnų ir Birštono tyrinėjimams tęsti.
Prof. G. Merčingo siūlymus apie Nemuno Birštono kilpas
taip pat išsamiai tyrinėjo Stasys Kolupaila. Jam 1928 m. dalyvaujant Antrajame Rusijos hidrologų kongrese Petrapilyje
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netikėtai vienoje įstaigoje pavyko rasti 4 didelius 1910 metų
tyrinėjimų atlasus su apdraskytu žalios odos apdaru. Ten
buvo nuotraukos ir profiliuose pieštuku suprojektuotas kanalas su visais įrengimais. Nežiūrint draudimų ir gąsdinimų,
S.Kulupailai pavyko nusikopijuoti svarbiausius duomenis,
dalis kurių buvo jo vėliau net viešai paskelbti. Tačiau, kai
oficialiu keliu jis bandė gauti to aplanko nuorašą, nežiūrint
pažadų ir užmokėto atlyginimo, jo nesulaukė.
Prof. S. Kolupaila 1921 ir 1922 m. tyrinėjo kanalo trasą tarp
Birštono ir Nemaniūnų. Susidomėjimą Nemuno Birštono kilpos tyrinėjimais jis nurodo kaip atsitiktinumą. Bibliografijos
ir visokios dokumentacijos rinkimą profesorius pradėjo dar
Maskvoje būdamas. Jis pats rašo: „ ...tai buvo 1919 - šalčių,
bado ir šiltinės metai [...] radau išmestą ant grindų vieną
seno žemėlapio lapą. Tai buvo slapto topografinio 1:21000
žemėlapio lapas, kuriame buvo atvaizduotas Nemuno ties
Nemaniūnais bruoželis. Dideliam mano nustebimui skersai
Nemuną buvo pieštuku nubrėžta užtvanka ir plataus kanalo trasės pradžia. Pirmą kartą patyriau, kad Lietuvoje, tolimoje mano tėvynėje, buvo projektuojamas kažkoks kanalas.
[...] Nuo to laiko pradėjau rinkti visą prieinamą, Lietuvos teritoriją liečiančią medžiagą [...] 1921 m. rugsėjo mėn. apleidžiau Maskvą, pasiryžęs dirbti savo tėvynėje. Mano „kraitis“
- atgabentos knygos ir rankraščiai - sudarė mūsų hidrologinio
archyvo užuomazgą“ (Nemunas, 1950, 20 - 21 p.)
1922 m. buvo įsteigta AB „Galybė“ Lietuvos upių hidraulinei
energijai naudoti. 1922 m. vasarą S. Kolupaila šios bendrovės
užsakymu tyrinėjo kanalo trasą ir sudarė eskizinį projektą
,,Nemaniūnų -Verknės kanalo planas“. AB ,,Galybė“ rūpinosi
gauti koncesiją Nemuno ir Neries energijai eksploatuoti, o
Seimui 1925 m. buvo pateiktas AB ,,Galybė“ išimtinų teisių
(koncesijos) įstatymo projektas, kuriuo bendrovei būtų ,,...

ENGLISH SUMMARY

The Tales Of The Centenarian Nemunas
The historical twists and turns and the
future of Lihuanian hydroenergetics
Stasys Bilys
“Environmentalists, by enforcing unjustifiable demands, themselves
become the antagonists of environment, for the administration of
unjustifiably high demands exhausts the economy of the country
and subsequently even the minimal needs for environmental protection cannot be financed by an impoverished nation”, German Prof.
E. Mosonyi wrote.
Alas, for as long as a hundred years talks do not cease of a possible
utilisation of Nemunas River water power in the Birštonas’ loop, yet
until today the energy of Nemunas still flows unused into the Baltic sea, while the Lithuanian people’s money for gas and other fossil
fuels flow abroad. The expansion of hydroenergetics in Lithuania is
suspended due to perverted approach of the environmental protection people to the utilisation of main rivers for these purposes. Actually, hydroelectric power plants are forbidden by law in as much as
70 percent of Lithuanian rivers. Various intentions of subjecting the

Inžinierius Eugenijus Kurganavičius
(1883 – 1928)

Vytauto Didžiojo Universiteto
prof. Stasys Kolupaila
(1892 – 1964)

suteikiamos išimtinės teisės pastatyti hidroelektrines stotis
ant Neries upės nuo Eigulių tilto ligi Jonavos ir ant Nemuno
upės nuo Verknės žiočių prie Birštono ligi Alytaus Finansų
ministerio patvirtintais projektais, ir per 50 metų jas eksploatuoti. [...] Bendrovė privalėjo pastatyti stotį ant Neries upės
ne vėliau kaip per 3 metus ir ant Nemuno upės ne vėliau kaip
per 6 metus nuo šio įstatymo įsiteisėjimo dienos“.
Svarstant minėtą koncesijos įstatymo projektą Seime buvo
įvairių nuomonių. 1925 m. Seimo narys S. Kairys kalbėjo:
,,Elektros stotys pastatytos Nemuno ir Neries upėse duosiančios per daug energijos Lietuvai dabartinėse sąlygose.
Kaimams toji elektra esanti dar neprieinama, o miestams
tuo tarpu tos numatomų stočių elektros jėgos būsią per daug“
(Lietuva,1925 m. kovo 9 d. Nr. 54 (1850). Įstatymo projektas
pirmuoju skaitymu vis tik buvo priimtas, tačiau atsirado daug
water of Nemunas for electric power generation during the century
that are still relevant today are discussed in this article.
Lithuanian-American scientists Dr Stasys Bačkaitis (USA), engineer
Viktoras Jautokas (USA) and Prof. Rimas Slavickas (Canada) have also
joined the discussion in 2009. Their prepared study “The Prospects of
Lithuanian Energetics” („Lietuvos energetikos perspektyvos“) states
“At least one more hydroelectric power plant cascade must be immediately built on Nemunas and, if possible, on Neris Rivers, equal in
power or even more powerful than Kaunas HE Power Plant and by
this act vouchsafing a cheaper and reliable way to generate electric
power without residing to buying energetic material from abroad.
Land flooding shouldn’t be the biggest concern, for the country without power and vital economic activity will lose even more people
for emigration. Without people land will be worthless. It should be
noted that Latvia collects about 60 to 70 percent of needed electric
power from HE power plants. The strategic aim of Lithuania should
be at least 15 percent of HE power plant share for their energy needs
in the common energetic balance.” (The Space of Energy (Energijos
erdvė), 2009 Issue No. 1).
It is perplexing that the power plant that was working profitably all
the time is 110 MW Kaunas HE Power Plant. It is absolutely possible to build at least one more hydroelectric power plant of 300 MW
power, the building and exploitation of which would be cheaper,
safer, and faster than that of the nuclear power plant, an alternative
that is still lingering.
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1929 m. Nemuno Birštono naują kilpos projektą pateikė inžinierius Jonas Smilgevičius

diskusijų ir publikacijų, kuriose buvo tvirtinama, kad minėtas
projektas – tai privačių asmenų noras kuo greičiau tapti kapitalistais. Buvo siūloma tokiems projektams ieškoti „labiau
visuomeniškų kelių“. Svarstant įstatymo projektą Seime trečiuoju skaitymu buvo pasiūlyta atidėti jo galutinį priėmimą
rudeniui – deja, tas atidėjimas ir buvo šio projekto pabaiga.
Norai naudoti Lietuvos upių energetinę galią nesiliovė. Dar
1923 m. Plentų ir vandens kelių valdyboje pradėjo veikti
Hidrometrinė partija, kuri 1928 m. pateikė savo pasiūlymą:
„Verknės upės žiotyse statoma didelė žemės arba akmens užtvanka. Vanduo pakeliamas 22 m aukštyn ir užlieja visą slėnį iki Grikapėdžio malūno; tuo sudaromas patogus vandens
kelias ir vandens atsarga energijos pareikalavimo svyravimams paros ribose reguliuoti; be to, kūdros krantuose galės
išsiplėsti numatomas ateityje pramonės centras su celiuliozės ir popieriaus fabrikais, lentpjūvėmis, azotinių junginių
įmonėmis ir t. t. Prie užtvankos statoma didžioji hidroelektrinė 25000 AG galingumo. Čia numatomas šliuzas laivams.
Giliausia kanalo iškasa Bučiūnų kaime projektuojama pakeisti tuneliu, apie 1 km ilgio, pakankamo laivams bei sieliams
dydžio“ (Kosmos,1929 m. gegužės m. Nr. 5.)
J. Smilgevičius buvo žinomas specialistas. Norėdamas paspartinti Lietuvos elektrifikavimą, jis 1929 m. gruodį nusiuntė laišką Lietuvos Respublikos Prezidentui, kuris tapo
diskusijos su tuometine Vyriausybe pradžia:
,,1929 m. birželį Ministrų tarybos pirmininkas Juozas Tubelis
pakvietė mane pietų (jis gyveno Kęstučio g. 63). Buvo pakviestas
ir profesorius Jonas Šimkus. Pietų metu kalbėjomis. J. Tubelis
įrodinėjo, kad mūsų kraštas esąs atsilikęs, palyginti su kitomis
Vakarų šalimis, neišsivysčiusi pramonė, todėl apie galingą hidroelektrinės statybą negalima net galvoti. Jis pažymėjo, kad
reikia statyti mažo galingumo hidroelektrines, pavyzdžiui,
ant Dubysos, Minijos upių. Tai būsianti gera mokykla mūsų
inžinieriams mokantis statyti galingesnes hidroelektrines.

Jonas Smilgevičius

Aš kalbėjau visai priešingai, įrodinėjau, kad kaip tik reikia
statyti hidroelektrinę ant Nemuno upės, ta statyba būtina,
kad dėl mūsų valdžios neryžtingumo kasmet turime dešimtis
milijonų litų nuostolių, be to, stabdoma krašto kultūra. [...]
Tą vasarą parašiau į ,,Lietuvos aidą“ ir kitus laikraščius keletą straipsnių apie elektrifikaciją. Iškėliau elektros energijos
trūkumus šalyje ir kas turėtų būti daroma. [...]
Savo straipsnyje rašiau apie Kauno elektrinę, kuri, kaip minėjau, priklausė belgų akcinei bendrovei. Ji tiekė energiją
Kauno, Jonavos, Prienų ir kitiems miestams bei jų apylinkėms. Be to, ta pati belgų akcinė bendrovė Petrašiūnuose
statė kitą šiluminę elektrinę, kuri buvo vadinama ,,Lietuvos
rajonine elektros stotimi“. Ji turėjo elektros energijos tiekimo
koncesiją 50-čiai metų. Visas mūsų kraštas buvo belgų akcinės bendrovės pažabotas. [...]
Atskleidžiau Kauno belgų akcinės bendrovės machinacijos
ir aiškiai parodžiau neteisėtą elektros ėmėjų išnaudojimą.
Apskaičiavau: jei ant Nemuno upės būtų pastatyta hidroelektrinė ir tiektų elektros energiją dešimt kartų pigiau negu
belgų bendrovė, Lietuva kasmet turėtų daugiau negu dešimt
milijonų litų pelno. O dabar šitie milijonai litų pelno iškeliauja į Belgiją.
Straipsniui pasirodžius spaudoje kilo aštri polemika. Kauno
belgų akcinės bendrovės šalininkai (o jų buvo daug) puolė
mane ir gynė savo reikalus. Puolimai buvo atremti ir įrodyta
jų bloga valia. Paaiškėjo, kad kai kurie vyriausybės asmenys
buvo belgų akcinės bendrovės dalyviai. Man buvo kerštaujama – buvau atleistas iš darbo“.
Jonas Smilgevičius 1930 m. parašė knygutę ,,Nemuno hidroelektros stotis“, kurioje teigė, kad kanalo prakasimas nėra
vienintelis būdas išnaudoti Birštono kilpos vandens galią:
,,Nemuno upės jėgos išnaudojimo Lietuvos elektrifikacijos
reikalams klausimo, kaip matyti iš spaudoje kilusių ginčų,

Šaltinis: Kauno HE archyvas
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Kauno Hidroelektrinė

daugelis mūsų inteligentų veikėjų ir net pačių inžinierių nėra
pilnai išstudijavę - supratę ir mano, kad apie 4-5 km ilgio
kanalo perkasimas tarp Nemaniūnų ir Birštono ir tuo būdu
Nemuno vagos (kilpos) sutrumpinimas apie 45 km tėra tik
vienas iš būdų dideliam elektros energijos pertekliui gauti.
[...]Viršutinėje Nemuno dalyje, tarp Merkinės ir Prienų apie
115 km ilgio sudaro per 30 m vandens kritimą. Užtvankoms
statyti geriausiai tinka apie 1-2 km aukščiau Prienų tilto vieta ir kita 45-50 km atstume nuo pirmosios prie Punios. [...]
Užtvanka ties Prienais prie 10 m vandens kritimo aukščio užlietų apie 120 ha žemės ir duotų prie vidutinio vandens debito 150 m3/sek apie 12000 kW ir po kelerių metų prie didesnio
elektros energijos pareikalavimo statyti kitą užtvanką prieš
Punią su vandens kritimu iš 12 metrų aukščio; ji užlietų apie
250 ha žemės ir savo kritimu duotų per 15 000 kW galingumo.
Kaip matome, tos dvi paprastos Nemuno užtvankos duotų tą
pačią jėgą, ką ir Nemuno kilpa, ir būtų antra užtvanka statoma, kad elektros energijos pareikalavimą pirmoji užtvanka
nebegalėtų patenkinti. Kaip vienos, taip ir kitos užtvankos
įrengimu ir kaštavimu nė kiek nesiskirtų, nes būtų vienodi mašinų agregatai ir vienodas medžiagų sunaudojimas.“
Tačiau Prezidento A. Smetonos nuomonė apie Lietuvos elektrifikavimą buvo kitokia: ,,Kas gi mūsų nenorėtų, kad Lietuva
būtų nušviesta, kaip Belgija, Šveicarija ar kita kuri aukštos
kultūros šalis ? Ne vienas mūsų inžinierius yra daug prirašęs
laikraščiuose, kad būtinai ir greitai reikia pasistatydinti didžiulę elektros stotį, kuri galėtų duoti energijos visai Lietuvai.
Pamanyti – puikus sumanymas. Bet kas galėtų jį įvykdyti? Ar
jis pakeliamas tuo tarpu mūsų krašto lėšoms? Apie tai nebuvo rimtai pagalvota“. (Technika ir ūkis, A. Smetona, 1937 m.
birželio mėn. Nr. 2 (19).

AB „Elektra“ jau 1938 m. buvo skyrusi kreditų hidroelektrinės statybai reikalingiems tyrimams vykdyti, tačiau negalėjo
jų pradėti, nes nebuvo nurodyta tokios hidroelektrinės vieta.
1939 m. AB ,,Elektra“ pareiškė savo nuomonę apie Lietuvos
ir Kauno rajono (kuris iki 1950 m. buvo išskirtas iš Lietuvos
elektrifikavimo planų koncesijos sutartimi su Belgijos bendrove) elektrifikavimo problemas: „Kad hidroelektrinę galėtume reikalingu laiku turėt, reikalinga jau dabar galutinai
išaiškinti ir nustatyti jos statybos vietą ir pradėti reikalingus paruošiamuosius darbus. Elektrinės vietos parinkimo ir
reikalingų duomenų paruošimo darbas turėtų būti atliktas
valstybės lėšomis, konkretūs tyrinėjimai, reikalingi galutiniam elektrinės projektui sudaryti tyrinėjimai ir pats projektas būtų atlikti bendrovės.“ Deja, Lietuvos vyriausybė vykdė
A. Smetonos ir J. Tubelio valią ir nepatvirtino hidroelektrinės statybos vietos.
Paradoksalu, bet tik sovietmečiu buvo įgyvendinta Lietuvos
energetikų J. Smilgevičiaus ir jo amžininkų svajonė. 1956 m.
pradėti Kauno HE statybos darbai, o 1959 m. įjungtas pirmasis hidroagregatas – Nemunas pradėjo gaminti energiją.
1960 m., įjungus ketvirtą hidroagregatą, hidroelektrinė pasiekė projektinę 90 MW galią. Dabartinė KHE galia – 101 MW
ir šiuo metu ji vienintelė Lietuvoje elektrinė dirbanti pelningai! Hidroelektrinė apsaugoja Kauną nuo potvynių, o Kauno
marios dabar kauniečių pamėgta poilsio vieta ir vėliau pastatytos Kruonio HAE žemutinis baseinas.
Prie Birštono kilpos hidroenergetikos 1958 m. sugrįžo kauniečiai mokslininkai S. Kaulakys, J. Macevičius, M. Lasinskas
ir L. Rinkūnas. Buvo siūloma skubiai paruošti Smalininkų HE
projektinę dokumentaciją, kad būtų galima perkelti kadrus
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Variantas

HE

Atstumas
nuo žiočių
km

Vandens
debitas
m3/s

Patvankos
aukštis m

Tvenkinio
plotas km2

Užliejamų
žemių plotas
km2

Įrengta
galia MW

El. energijos
gamyba
mln.kWh

Kap.
investicijos
mln. rb.
(1970 m)

271

35

153

134

650

650

172

45
25
70

35
21
56

72
72
144

320
330
650

1

1 vagos HE
ties Kernuve

306

2

2 vagų HE:
Ties Kernuve
Virš Alytaus
VISO

306
371

271

17
18
35

3

1 derivacinė HE
ties Nemajūnais

342

271

35

90

79

650

670

138

4

1 derivacinė
HE ties Punia

348,5

271

31

54

41

570

590

142

94

Nemuno vidurupio (Kauno HE-Druskininkai) galimų variantų techniniai-ekonominiai rodikliai

ir techniką iš baigiamos Kauno HE statybos bei taip sudaryti Nemuno vidurinės dalies perlaiptavimo schemą, kartu
pradedant trečiosios Nemuno HE – Alytaus - Birštono tyrinėjimo bei projektavimo darbus. Nemuno vidurinėje dalyje
buvo siūloma pastatyti sustambintą Alytaus - Birštono hidroelektrinę, sujungiant numatytus Alytaus – Birštono laiptus.
Tuomet vietoj palyginti nedidelių Alytaus ir Birštono laiptų
po 72 tūkst. kW galios gautume vieną iki 300 MW galios hidroelektrinę, kuri efektyviai galėtų padengti apkrovos viršūnes. Tačiau po karštų diskusijų, įvertinus energetikų ir specialistų argumentus, nutarta statyti Kruonio HAE.
Kruonio HAE statybos istorija plačiai parašyta knygoje ,,Kruonio HAE didybė ir vargai“ (Margi raštai, 1999).
Perskaičius knygą lengviau suprasime kaip sunku buvo atremti
populistų ir „žaliųjų“ kaltinimus žmonėms, iš esmės siekusiems Lietuvos energetinės nepriklausomybės. Energetikai,
palaikomi tuometinio energetikos ministro L. Ašmanto, įveikė tą „juodąjį periodą“ ir Kruonio HAE sumontavo keturis
hidroagregatus.
Nemuno energetinis potencialas buvo tyrinėjamas ir vėliau.
1997 m. J. Burneikis ir P. Punys savo darbe ,,Hidrotechnikos
vystymo ekologinis įvertinimas ir reikalavimai statybai“ dar
kartą įvertino Nemuno ir Neries upių energetinio naudojimo
galimybes. Buvo pateikti pagrindiniai HE techniniai - ekonominiai rodikliai, įvertinti jų lyginamieji žemių užliejimai,
atliktas HE ekonominio - ekologinio efektyvumo vertinimas.
Pabrėžti pagrindiniai HE ekologiniai veiksniai, kaip gamtosauginis vandens debitas, poveikis žuvims, įvertinta įstatyminė
bazė susijusi su aplinkosauga. Pateikta Nemuno vidurupio
laiptavimo schema, išskirti keturi galimi variantai (žr. lentelę.)
Pagal ekonominį-ekologinį kriterijų akivaizdžiai efektyviausi
būtų II ir IV variantai. Pagal II variantą statomos dvi saikingos
vagos tipo HE (panašiai kaip Kauno HE), o norint apsaugant
Punios šilą ir kilpų žemumas įrengiamos žemių pylimavimo
sistemos. Antro varianto suminiai rodikliai yra geresni už IV
varianto rodiklius. Pastarasis pranašesnis žemių užliejimo
požiūriu, tačiau gerokai brangesnis, be to sudėtingesnis laivybiniu požiūriu. Tik nesant galimybės statyti 2 HE saugomų
teritorijų apsaugos požiūriu, pirmenybę reikėtų suteikti IV

variantui. Pagal IV variantą derivacinės HE užtvanka būtų
statoma aukščiau Punios (348,5 km nuo žiočių). Pati HE
būtų statoma ties Margaravos kaimu (326,6 km nuo žiočių).
Jungiantis derivacijos kanalas būtų apie 3 km ilgio. Užliejama
tik 41 kv. km žemių, tame skaičiuje dirbamos žemės yra apie
40 proc. Viskas būtų statoma aukščiau Punios šilo, tad jam
minėtas projektas neturėtų jokios įtakos.
Svarbu pabrėžti, kad be jokios abejonės yra nepriimtinas sustambintas Birštono HE variantas, taip savo laiku išgąsdinęs
žaliuosius ir diskreditavęs Nemuno vandens energijos tolesnį panaudojimą po Kauno HE. Toliau tikslinga nagrinėti
dviejų – Birštono ir Alytaus vagos tipų HE bei Punios derivacinio tipo HE statybas Nemuno viduriniame ruože. Abiem
atvejais, esant reikalui nagrinėti žemių pylimavimo sistemų
galimybes, įrengiant polderius.
Susipažinus su mokslininkų medžiaga nelieka klausimų, ar
reikia statyti naujas HE, tačiau reikia kruopščiai įgyvendinti
priemones, sumažinančias neigiamas ekologines ir socialines pasekmes. Mokslininkai pripažįsta, kad šiuo metu svarbiausia – visuomenės švietimas.
Deja, užuot parinkus hidroelektrinių statymo variantus ir visoms statomoms HE bei esamai Kauno HE numatyti žuvitakių
įrengimą, 2004 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vandens įstatymas, pagal kurį buvo uždrausta statyti užtvankas
ant Nemuno ir ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingose
upėse. Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ir jų
ruožų sąrašą Vyriausybė patvirtino tais pačiais metais, pagal
kurį hidroelektrinių statyba ir Neries upėje tapo negalima.
Pagal ES Bendrąją vandens politikos direktyvą (2000/60/EB)
pakeisti vandens telkinio fizines charakteristikas leidžiama tik
tuo atveju, kai tokių pakeitimų priežastys yra labai svarbios
visuomenės interesams, o naujų pakeitimų nauda žmonių
sveikatai, žmonių saugos palaikymui ar subalansuotai plėtrai yra didesnė už naudą, kurią aplinkai ir visuomenei duoda geros paviršinių vandenų būklės pasiekimas. Lietuvoje
ir yra tas atvejis, kai visuomenės interesas yra labai aktualus – reikia sumažinti energijos importo išlaidas ir padidinti
energetinę nepriklausomybę.
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Nepanaudota Nemuno – Neries vandens energija plaukia į
Baltiją. o mes didindami valstybės skolą, kasmet sukūrename apie 200 - 250 mln. litų elektrinių katilų kūryklose! Dar
nepamirškime pridėti taršos mokesčių.
Jeigu šimtą metų negirdime savų, paklausykime kaimynų latvių ar švedų, ar kitų užsienyje gyvenančių specialistų patarimų. 2009 m. Amerikos lietuviai mokslininkai dr.
Stasys Bačkaitis (JAV), inžinierius Viktoras Jautokas (JAV)
ir prof. Rimas Slavickas (Kanada) jų parengtoje studijoje
„Lietuvos energetikos perspektyvos“ rekomendavo: „Kuo
skubiausiai statyti dar bent vieną ant Nemuno ir, jeigu priimtina, ant Neries upės energetines kaskadas, lygiavertes ar
net didesnes nei Kauno HE, užtikrinant pigesnį ir patikimą
būdą gaminti elektros energiją nereikalaujantį energetinių
žaliavų pirkimo iš užsienio. Žemių užliejimas neturėtų būti
svarbiausias rūpestis, nes valstybė, neturėdama energijos ir
gyvybingos ekonominės veiklos, praras dar daugiau žmonių
(emigracija). Be žmonių nereikės ir žemės. Galima priminti,
kad Latvija gauna apie 60 – 70 proc. savo poreikiams elektros
energijos iš HE. Lietuvos strateginis tikslas turėtų būti bent 15
proc. HE pajėgumo elektros energijos poreikiams bendrame
energetiniame balanse.“ (Energijos erdvė, 2009 Nr.1)
Pradedame jau antrą šimtmetį diskutuodami apie nepanaudotą hidroenergiją Lietuvoje. Gal jau laikas „išpainioti
Nemuno kilpas“ ir lai statybininkai iškilmingai įleis kapsules,
su palinkėjimu ateities kartoms nedaryti šimtmečio klaidų.

Nemuno vidurupio
laiptavimo schema.
a- užtvanka;
b- derivacinis kanalas;
c- HE pastatas;
d- miestas, gyvenvietė.
Variantai:
1- Kernuvės (Prienų);
2- Nemaniūnų
(derivacinė);
3- Punios (derivacinė);
4- Alytaus

elektros energijos paskirstymo sprendimai

Šiuolaikiniuose komerciniuose ir privačiuose pastatuose naudojama vis
daugiau ir įvairesnių elektros prietaisų, kurių energijos aprūpinimui, valdymui ir montavimui keliami specialūs reikalavimai. Nuolat auga apsaugomų
grandinių poreikis, todėl įrangos montavimui įprastų kelių modulių skydelių nebeužtenka. Greta elektros tiekimo linijų atsirado poreikis montuoti
silpnasroves grandines, reikalingas pastato valdymui, telekomunikacijai,
kompiuteriniams tinklams, gaisro ir apsauginei signalizacijai. Didėjant reikalaujamam modulių skaičiui, instaliuojamų elektros prietaisų galingumui
ir įrangos įvairovei atsiranda vieningo dizaino, patikimumo ir kompleksinių
sprendimų poreikis.

Vokiečių gamintojas

siūlo platų paskirstymo skydų asortimentą:

Ilgametė Vokietijos gamintojo
patirtis ir gaminių įvairovė leidžia
pasirinkti optimalų sprendimą, taupiai, greitai ir patogiai atlikti instaliavimo darbus.

 Gaminami virštinkiniai paskirstymo skydai drėgnoms ir dulkėtoms patalpoms, jų apsaugos laipsnis yra IP65, modulių skaičius nuo 3 iki 296.

 Standartinius paskirstymo skydelius (modulių skaičius nuo 1 iki 336).
 Dalį paskirstymo skydo galima komplektuoti su montažinėmis plokštėmis nemodulinei įrangai.
 Potinkiniai instaliaciniai skydai yra skirti montuoti įrangai iki 63A, arba
iki 125A ir 400A.
 Potinkinių paskirstymo skydų apsaugos laipsnis nuo dulkių ir drėg
mės IP30, IP44, IP54.
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