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• Sinchroniškai dirbančios 

sistemos – tai tarpusavyje 

susijusios ir viena nuo kitos 

priklausomos sistemos

• Elektros sistemų 

sinchronizavimas – tai 

sujungtų elektros 

energetikos sistemų darbas 

vienodu dažniu ir tuo pačiu 

taktu 

Kas yra elektros sistemų 

sinchronizavimas?

Sinchroninės zonos Europoje



Sinchronizacija – ilgalaikis elektros 

sistemos patikimumo sprendimas

Nuo 1998 iki 2017 atliktos 7 

studijos, Baltijos šalių elektros 

sistemų sinchronizavimo su 

žemynine Europa galimybėms 

įvertinti:

• Linijos bus statomos tik ES 

šalių teritorijoje

• Sinchronizacija - ES Bendrojo 

intereso projektų sąraše (PCI) 

ir TYNDP (ENTSO-E 10 metų 

elektros tinklų plėtros plane)

• CEF ko-finansavimas 
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Techniniai 
sprendimai 

dėl 
infrastruk-

tūros
sujungimo

Politiniai 
susitarimai su 
valstybėmis 
partnerėmis

Vienodos 
elgesio 

taisyklės

ES, Rusijos ir 
Baltarusijos 
diskusijos

Prisijungimas prie KET –

kompleksinis projektas

Nuolatinė ES parama yra kritinė siekiant Baltijos šalių 

desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos



• BEMIPJRC studija 2016-2017: 
- Optimalus scenarijus – sinchronizacija su KET;

- Realus terminas – 2025.

• 4 PSO (LT, LV, EE ir PL) dinaminio stabilumo studija:
- Vertinama Baltijos šalių sinchroninio sujungimo su KET įtaka dinaminiam 

stabilumui. 

- Rezultatai reikalingi ENTSO-E paraiškai.

- ENTSO-E dalyvauja kaip ekspertai

- Studijos atlikimo terminas – 2017 Q4 - 2018 Q2 

• Lenkijos ir Baltijos šalių PSO paraiška ENTSO-E dėl 

sinchroninio prisijungimo:
- Pateikimo terminas - 2018 Q2

ES ir regioninis lygmuo –

naujausi žingsniai



Ką darome mes?



Vidiniai perdavimo tinklo

projektai jau įgyvendinami
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Šiaurės rytų Lietuvos 

elektros tinklo 

optimizavimas iki 2021 m.

Lietuvos elektrinė-Vilnius 

oro linijos rekonstrukcija 

iki 2019 m. pabaigos

Nauja oro linija nuo 

Pagėgių iki Bitėnų 2019 m.

Nauja oro linija 330 kV 

Kruonio HAE-Alytus 2018 m. 



• Sistemos veikimas salos režimu –

išbandymas prieš perjungiant 

sistemą sinchroniniam darbui su 

kontinentinės Europos tinklais

• Po bandymo – išsami analizė ir 

sprendimai dėl būtinų tinklo ir 

sistemos sustiprinimo

Izoliuotas Baltijos šalių elektros 

sistemų darbo bandymas 

2018/2019



Studija atlikta bendrai Baltijos PSO užsakymu. Gauta ES CEF parama.

Pagrindinės išvados:

• Tinkamiausias laikas bandymui atlikti – 2019-ųjų vasara (birželis). Bandymo trukmė – 18 val.

• Prie skirtingų izoliuoto darbo bandymo scenarijų puikiai prisitaikytų greiti ir didelės galios 

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregatai, tačiau senųjų potencialas ribotas veikiant 

siurblio režimu. Naujieji agregatai tokių apribojimų neturėtų. 

• Norint bandymo metu naudoti LE KCB bloką reikia pirminį aktyviosios galios rezervą užtikrinti 

per HVDC jungtis;

• Besisukantys agregatai pilnai užtikrina antrinį galios rezervą visų scenarijų atvejais; 

• Bandymo atlikimo tiesioginiai kaštai: – 1,28  mln. EUR, tame tarpe “Litgrid” - 433 tūkst. 

EUR; 

2017m. atlikta izoliuoto darbo studija 



• Dvigrandės linijos Alytus-Elkas galia – 2 x 1 200 MW

• 500 MW HVDC keitiklių stotis po sinchronizacijos 

būtų perjungta į liniją Alytus-Gardinas:

– Galimybė užtikrinti sistemines paslaugas tarp 

Baltarusijos ir Karaliaučiaus

• Projekto LitPol Link 2 išlieka planuose, jo 

įgyvendinimas - po sinchronizacijos

Sinchronizacijai pakaktų esamos 

LitPol Link jungties dviejų linijų



Komentaras šiaurės 

sinchronizacijos scenarijui

HVAC 

220 kV

97.5 km 

povandeninio 

kabelio, dalis 118 

km ilgio jūrinės-

požeminės 

jungties

Malta

Gyventojų 

sk.

2016

Elektros 

vartojimas

2016

Baltijos

šalys

6 000 000 26 TWh

Estija 1 317 000 8 TWh

Malta 422 000 2.2 TWh

225 MW galios HVAC kabelių jungtis Malta-Italija



Klausimai?


