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Europos komisijos tikslai  “20-20-20”
iki 2020 metų

3

• Šiltnamio efektą skatinančių dujų CO2 emisijos
sumažinimas 20 proc.

• Energijos vartojimo dalies iš atsinaujinančių šaltinių
padidinimas iki 20 proc.

• Energijos naudojimo efektyvinimas siekiant sumažinti
vartojimą 20 proc.
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Pažangieji tinklai angl.“Smart Grids”

• Vertimo sinonimai: “pažangieji tinklai”, “protingi tinklai”, “modernieji
tinklai”, “intelektualūs tinklai”, “išmanieji tinklai”. Pirmasis oficialiai
panaudotas terminas – “pažangieji tinklai” (EP direktyvos 2009/72/EB
vertime į lietuvių kalbą)

• Tai tradicinių elektros tinklo technologijų ir informacinių technologijų
derinys.

• Naujos kartos elektros tinklai veikia lanksčiai ir iš esmės panaikina
takoskyrą tarp gamintojų, tiekėjų ir vartotojų.
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Tradicinės elektros energetikos sistemos
procesų grandinė

• Elektros energetikos ūkio
infrastruktūra, paremta centralizuoto
tiekimo technologijomis;

• Ribotomis objektų valdymo
automatizavimo galimybėmis;

• Energija gaminama didelės galios
elektrinėse ir perduodama ilgais
atstumais į  vartojimo taškus;

• Ribotas naudingos informacijos
perdavimas tiekėjams ir vartotojams;

• Didelis lėšų poreikis sistemos
rekonstrukcijos darbams.Tiesioginės priklausomybės modelis,

tiekimo režimą reguliuoja energetikos įmonės
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Pažangios elektros energetikos
sistemos galimybės

• Generavimo šaltinių įvairovė;

• Vartotojas – aktyvus dalyvis
energijos tiekimo grandyje;

• Energijos srautas – ir iš tinklo
vartotojams, ir į tinklą iš vartotojų
įrenginių;

• Tinklas – save “gydantis”;

• Išplėtota ir liberali rinka, tarifų
įvairovė, atsiskaitymas už suvartotą
elektrą  realiu laiku;

• Optimalus turto valdymas, lengvai ir
skaidriai nustatomi technologiniai ir
komerciniai nuostoliai.
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Ateities namai: “protingas namas”

Atsinaujinanti
generacija

Elektromobilis

Paskirstyta
generacija
ir saugyklos

Protingi
galiniai
įrenginiai

Pažangi
apskaita

Valdymo
pultelis

Duomenų
valdymas

Dinaminės
valdymo
sistemos

Tinklo operatoriaus
prieiga ir komunikacijos

Efektyvios pastato
energijos valdymo
sistemos
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Pažangaus elektros tinklo
technologinės grandys

“Smart Grid” platformą sudaro:

• Moderni elektros energijos
apskaitos sistema;

• Skirstomojo tinklo
automatizavimas;

• Automatizuotai valdomas
išskirstytas generavimas;

• Elektros gamybos ir vartojimo
sistemų integracija;

• Patikima informacijos
perdavimo sistema.
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Pagrindiniai elektros ūkio modernizavimo
Europos šalyse veiksniai

Energetikos sistemos
efektyvumas

Naujos technologijos
(IT, išskirstyta gamyba,

energijos akumuliavimas)

Reikalingų pajamų
užtikrinimas ir išlaikymas

Nauda vartotojams

► Naujų gamybos pajėgumų poreikio sumažinimas
► Tinklo apkrovos valdymo tobulinimas
► Energijos vartojimo mažinimas
► Tinklo nuostolių mažinimas

► Išskirstytų gamybos pajėgumų prijungimas prie tinklo
► Vietinės kilmės ir atsinaujinančių energijos šaltinių padidinimas
► Modernus tinklo valdymas (2 krypčių/realiu laiku)
► Energijos kokybės užtikrinimas
► Modernių elektros energijos akumuliavimo priemonių pritaikymas
► Decentralizuotas elektromobilių krovimas

► Technologinių sąnaudų mažinimas
► Potencialių pajamų apsauga (pvz., sukčiavimo prevencija)
► Vartotojų išlaikymas (pvz., tinkamas detalios informacijos apie
vartotojų įpročius panaudojimas)
► Papildomų pajamų surinkimas teikiant naujas paslaugas

► Sąnaudų mažėjimas dėl lanksčios tarifų sistemos
► Paslaugos kokybės didėjimas (greitesnė reakcija nutrūkus tiekimui)
► Informacijos įvairiais pjūviais gavimas ir panaudojimas

Reguliavimo
institucijos,
energetikos
įmonės

Reguliavimo
institucijos,
nauji rinkos
dalyviai,
komponentų
tiekėjai

Reguliavimo
institucijos,
nauji rinkos
dalyviai

Reguliavimo
institucijos,
vartotojai

Veiksnys Siekiamas tikslas Dalyviai
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Europos Parlamento Direktyvos
2009/72/EB nuostatos dėl pažangių

matavimo sistemų

• Valstybės narės užtikrina pažangių matavimo sistemų įdiegimą;

• Sprendimas dėl šių matavimo sistemų diegimo priimamas atlikus visų
ilgalaikių sąnaudų ir numatomos naudos rinkai ir atskiriems
vartotojams ekonominį vertinimą arba nustačius, kokias sistemas
ekonomiškai tikslinga taikyti ir per kokį laikotarpį jas galima įdiegti;

• Vertinimas atliekamas ne vėliau kaip iki 2012 m. rugsėjo 3 d;

• Remdamosi šiuo vertinimu, valstybės narės parengia pažangių
matavimo sistemų įdiegimo darbotvarkę 10 metų laikotarpiui;

• Vietovėse, kuriose pažangių skaitiklių diegimas vertinamas palankiai,
ne vėliau kaip iki 2020 m. ir ne mažiau kaip 80 proc. vartotojų turi būti
įdiegtos pažangios matavimo sistemos.
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Modernios energijos apskaitos diegimo
situacija Europos šalyse

• ENEL, EDF, Iberdrola, Vattenfall: Aktyvių
skirstymo tinklų integravimo su  išskirstytais
energijos šaltiniais ir vartotojų įrenginiais
projektas (ADDRESS).

• EDF: 35 mln. skaitiklių keitimas
Prancūzijoje (bandomasis 300,000 skaitiklių
projektas); dalyvauja modernių skaitiklių
diegimo projekte Jungtinėje karalystėje.

• EDP, Iberdrola, Union Fenosa: diegia
Smart Grid technologiją Iberijos pusiasalyje.

• Iberdrola: nuotolinio nuskaitymo apskaitos
prietaisų diegimo projektas PRIME.

• Vattenfall, Fortum: modernių skaitiklių
diegimo projektai Suomijoje ir Švedijoje.

• Centrica: dalyvauja modernių skaitiklių
diegimo projekte Jungtinėje karalystėje.

• E.ON: 10,000 skaitiklių įdiegimas
Vokietijoje; projektas Švedijoje įtraukiant
390,000 vartotojų.

• RWE: bandomieji projektai Vokietijoje
(įtraukiant 100,000 vartotojų), Lenkijoje,
Jungtinėje karalystėje.

• CEZ: technologijos įvertinimo bandomasis
projektas.

Nuon,
Essent

E.ON, EnBW,
EWE, RWE

Centrica, E.ON,
EDF, RWE

E.ON, Vattenfall, Fortum

EdP

Fortum

ENEL

EDF
E.ON, CEZ

Iberdrola,
Union Fenosa

Šaltiniai: Datamonitor: The emerging smart meterin landscape; Google: Smart metering
project map

RWE
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Pažangiųjų tinklų diegimo
pilotiniai projektai

ADDRES
– Interaktyvių elektros skirstymo tinklų kūrimas, siekiant integruoti

atsinaujinančių šaltinių generavimą su aktyviu poreikio valdymu. Dalyvauja
11 šalių, 25 kompanijos. Projekto biudžetas 16 mln. EU, iš jų 9 finansuoja
EK. Startavo 2008 m. liepos 1d. Trukmė – 4 metai.

Projektas Malagoje (Ispanija)
– Biudžetas 31 mln. eurų, dalinai finansuoja ES pagal Europos regionų plėtros

programą. Apima 300 pramonės vartotojų, 900 paslaugų tiekėjų, 11 000
namų valdų. Bus įrengiama paskirstytas generavimas iš fotovoltinių saulės
baterijų, mikro- vėjo ir dujų turbinų.

Projektų tikslas:
– padidinti energijos naudojimo efektyvumą;
– sumažinti CO2 išmetimus didinant atsinaujinančios energijos dalį;
– integruoti aktyvų poreikio valdymą ir energijos balansavimą

mikrogeneravimo pagalba (išplečiant iki “protingo namo” idėjos
įgyvendinimo)
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Valdymo ir automatizuotų apskaitų sistemų
diegimas Lietuvos elektros perdavimo ir

skirstymo įmonėse

• Perdavimo tinkle automatizuotai valdomi
72 objektai iš 248 (29 proc.);

• Apskaitos sistema automatizuota100
proc., įrengti 1 545 apskaitos taškai;

• Skirstomajame tinkle automatizuotos
valdymo sistemos valdo 519 objektų iš
daugiau kaip 1500 (<35 proc.);

• Automatizuota apskaita įdiegta  3778
apskaitos taškams iš 1.534.405 visų
turimų (0,25 proc.).
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Elektros tinklų technologinės plėtros
strategijoje numatytos priemonės

• Tinklo objektų valdymo srityje:
– Plėtoti ir diegti automatizuotas valdymo sistemas, unifikuoti ir standartizuoti

naudojamus informacijos perdavimo protokolus, centralizuoti  tinklo objektų
valdymą.

• Elektros apskaitų srityje:
– Vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia ≥ 30 kW ir elektros gamintojams

diegti elektroninius daugiafunkcinius elektros energijos skaitiklius su
dvikryptėmis duomenų mainų sąsajomis;

– Vartotojams, kurie perka elektros energiją iš nepriklausomo elektros
energijos tiekėjo, įrengti automatizuotą elektros energijos apskaitą :

• kurių įrengta galia ≥ 400 kW – iki 2010-12-31;
• kurių įrengta galia ≥ 100 kW – iki 2011-12-31;
• kurių įrengta galia ≥ 30 kW – iki 2012-12-31;
• visiems ne buitiniams vartotojams – iki 2013-12-31.

• Pagrindinis iššūkis – pagrįstos esamų tinklų
pertvarkymo strategijos pasirinkimas ir
įgyvendinimas
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Pažangiųjų technologijų plėtros etapai

E
sa

m
e 

či
a

Rankinis
nuskaitymas,
elektromechaniniai
skaitikliai,
mėnesinis
atsiskaitymas

Rankinis valdymas,
mechaninės
pavaros

Nuotolinis vienpusis
dvipusis
nuskaitymas,
intervaliniai tarifai

Energetiniuose
objektuose  -
lokalios valdymo
sistemos

Pažangi apskaitos
infrastuktūra,
integruoti  dvipusiai
informacijos mainai,
nuotolinis komutavimas,
vagystės  aptikimo
priemonės,
nuotolinis parametravimas,
kokybės matavimas

Centralizuotos valdymo
sistemos,
standartizuotas
technologinių objektų
valdymo automatizavimas,
greitas avarijų aptikimas

“Protingas namas”,
protingas vartotojas,
energijos valdymo
paslauga,
įvairūs mokėjimo planai,
namų tinklas (HAM),
apkrovos valdymas,
kitų energijos rūšių
apskaitos prietaisų
prijungimas (vanduo,
dujos)

Integruotas PT ir ST
valdymas, dinaminės
valdymo sistemos,
poreikio reguliavimas,
paskirstytas generavimas,
fazių balansavimas,
optimalus turto valdymas ir
eksploatavimas
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Būtini pažangaus elektros tinklo
plėtros darbai Lietuvoje

Žingsniai:
1. Nacionalinėje energetikos strategijoje numatomas tikslas – kurti

pažangiuosius tinklus;
2. Vyriausybė paskiria atsakingą asmenį už pažangių matavimo sistemų

plėtros projektą;
3. Atsakingas asmuo atlieka galimybių analizę ir ekonominį vertinimą;
4. Suinteresuotos šalys parengia bandomąjį projektą;
5. Vykdomas bandomasis diegimas, eksploatacija ir vertinimas;
6. Įgyvendinamas plataus masto pažangiųjų tinklų diegimo projektas.

1.
Krypties

parinkimas

2.
Galimybių

analizė

3.
Projekto

parengimas

4.
Bandomasis

diegimas

5.
Įgyvendinimas
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Dėkoju už dėmesį.

http://www.hillairet.net/

