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1.

Įvadas

ZuHause II yra Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektas, kuriuo toliau
įgyvendinami bandomojo projekto „Kuro celių ateitis namų ūkyje (ZuHause)“ (2005)
tikslai. Bremeno universiteto (Vokietija) koordinuojama iniciatyva siekiama uţtikrinti
savalaikį reikalingos kompetencijos prieinamumą rinkoje, kai joje pasirodys kuro celių
technologijomis veikiantys įrenginiai. Tai namų ūkiams skirti kogeneraciniai šildytuvai,
efektyviai gaminantys elektros energiją ir šilumą vienu metu. Tokiu būdu saugomi
senkantys gamtos ištekliai, padidinamos galimybės pereiti prie atsinaujinančių
energijos šaltinių bei sumaţinti jų panaudojimo ţalą aplinkai.
ZuHause iniciatyva numato įgyvendinti tris projektus, kurių rezultatas bus mokymo
medţiaga, skirta kuro celių šildytuvų aptarnavimo ir techninės prieţiūros
specialistams. Pirmasis projektas buvo skirtas surinkti pagrindines ţinias, reikalingas
dirbant su kuro celių technologija. Pirmajame ZuHause modulyje pristatomi kuro celių
šildutuvų veikimo principai, švarios vandeninlio technologijos reikšmė aplinkos
apsaugos kontekste ir taikymo sritys, energetinė situacija ir prognozės pasaulio
mastu. Antrasis, šiuo metu įgyvendinamas projektas (2008-2010), skirtas parengti
pereinamąjį modulį – nuo teorijos prie praktikos, daug dėmesio skiriantis mišraus
mokymosi koncepcijai. Trečiasis mokymo modulis bus tiesiogiai susijęs su kuro celių
šildytuvų aptarnavimu ir technine prieţiūra, jo rengime dalyvaus kuro celių šildytuvų
gamintojai.
ZuHause II rengiama mokymo medţiaga daugiau dėmesio skiria šildymo koncepcijai
(šildymo sistema, energijos valdymas, nuotolinis aptarnavimas) bei kuro celių
produktų pateikimui rinkai (sutarčių sudarymas, aytsakomybė ir pan.). Visa ši
mokomoji medţiaga padės ugdyti sistemines kompetencijas, reikalingas sėkmingam
technologijos patekimui į rinką. Ypač didelis dėmesys skiriamas projekto sklaidai.
Tokiu būdu didinamas ateities technologijos ţinomumas, ugdomas visuomenės
sąmoningumas ir pasirengimas esminiams pokyčiams energijos gamybos srityje.
2. Mišrus mokymasis – e-mokymasis ir praktinis seminaras
Mišrus mokymasis suprantamas kaip mokymas ar nuolatinis švietimas, apjungiantis
mokymąsi tinkle (e-mokymąsi) ir įgūdţių įgijimą atliekant praktines uţduotis.
Šios mokymo metodikos idėja kilo iš dviejų šaltinių: patirtimi pagrįsto mokymo ir
skirtingo ţinių lygio. „Tarpinis kuro elementų modulis“ reikalauja tiek moksliniais
tyrimais pagrįstų teorinių ţinių bei abstraktaus mąstymo, tiek grieţtos praktinės
veiklos ir bendravimo įgūdţių. Taigi kyla klausimas dėl kompetencijų visumos
efektyvumo patirties reikalaujančioje darbo rinkoje.
Žinių perdavimas e-mokymosi būdu
Norint suprasti aplinkybes ir pasirengi jų nagrinėjimui, būtina informacija, ţinios ir
supratimas. Šios tarpinio modulio ţinios pateikiamos e-mokymosi metodu.
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Praktiniai seminarai
Praktinių seminarų didaktinės plėtros atskaitos taškas yra perėjimas nuo sukauptų
ţinių prie veiklos. Teorinių ir praktinių mokymo metodų tikslai yra suteikti atitinkamą
profesinę patirtį ir susieti teoriją bei praktiką su nauju kvalifikacijos turiniu. Todėl
siekiant sudaryti galimybę vykdyti praktinę veiklą, tam tikras laiko tarpas skiriamas
atestavimui. Po atestacijos dėstytojams/instruktoriams suteikiama kvalifikacija mokyti
kitus dalyvius. Sėkmingai išvysčius šią koncepciją, projekte dalyvaujantys
instruktoriai veikia kaip „replikatoriai“, toliau skleidţiantys šį metodą.
Mišraus mokymosi struktūra
Mišraus mokymosi koncepcija yra apibrėţiama kaip online publikuojamos teorinės
medţiagos ir praktinio seminaro junginys: ţinios ir suvokimas tobulinami nuotoliniu
bei tiesioginiu būdais ir taip ugdomos kompetencijos. Šį principą iliustruoja ţemiau
pateikiamas pav.:

Online
ir

1 tema

Įgūdţių sistema

X tema: praktinis seminaras
Testas

N tema

Jei reikia, egzaminas gali būti sudėtinė
dalis

Testas
Systemkenntnisse

Konsolidacija, plėtra ir
diferencijavimas

Ţinių sistema

Praktika

1 pav. Mišraus mokymosi struktūra
Remiantis šiuo modeliu, buvo sukurta specifinė mišraus mokymosi programa, skirta
kuro celių šildytuvų techninės proieţiūros specialistams rengti. Mokymo programą yra
būtina papildyti technine kuro celių šildytuvų analize.
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2. Jungiančios technologijos laukiant kuro celių šildytuvų
Kombinuotoji šiluma ir elektros energija, gaunama naudojant kombinuotosios šilumos
ir elektros energijos gamybos (kogeneracinės) sistemą, yra vienas iš efektyviausių
metodų siekiant sumaţinti anglies dioksido emisijas, augančias dėl neefektyvaus
šilumos naudojimo. Kogeneracinės sistemos kaupia centrinio šildymo sistemų
skleidţiamą šilumą, ir tik apie 10 % panaudojamos energijos prarandama kaip
nepanaudota šiluma. Kogeneracijos metodai jau senai naudojami jėgainėse, o kuro
celių šildytuvai veikia tais pačiais kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos
principais. Labiausiai tikėtina, kad kai rinka bus pasirengusi naudoti kuro celių
šildytuvus, jie pakeis tradicines kogeneracines sistemas. Tačiau jų valdymo reţimas
yra visiškai skirtingas nei tradicinių kogeneracinių sistemų. Elektra ir šiluma yra
gaminama visiškai kitaip (elektro-cheminė konversija). Taigi kuro celių šildytuvai
tampa „jungiančiąja technologija“, kuri kogeneracijos principus leis taikyti naujo tipo
katilinėse.
Vokietijoje jungiančiųjų technologijų koncpecija analizuojama ir aptariant atominių
elektrinių veikimą. Visgi abejotina, jog atominės jėgainės yra tikrasis jungiančios
technologijos pavyzdys. Esminės tokios technologijos savybės yra apjungti dvi
technologijos formas, leidţiančias pereiti prie trokštamos ateities technologijos. Šią
jungtį aiškiai iliustruoja visos ţinomos hibridinės transporto priemonės. Tokie pat
principai taikomi kogeneracijos procesams, kuomet vienu metu gaminama šiluma ir
elektros energija.

2 pav. Atskira ir kogeneracinė energijos gamyba
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Kas bus kitaip?
Tikimasi, jog kuro celių šildytuvams pasirodţius rinkoje jie pakeis dabartines
kogeneracines jėgaines. Daug kogeneracinėms jėgainėms keliamų rekalavimų jau
yra ţinomi: išdėstymas ir charakteristikos priklausomai nuo apkrovos, integravimas į
statybų pramonę, registravimo ir licencijavimo procedūros ir pan. Iš esmės skiriasi tik
funkcinis/gamybos modulis.
Kita „jungiamoji grandis“ kelyje link kuro celių šildytuvų – kogeneracinės jėgainės
daţnai veikia naudodamos gamtines dujas, kurių didţioji sudedamoji dalis yra
vandenilis. Šios iš gamtinių dujų išgautas vandenilis naudojamas kuro celėje
elektrocheminiam virsmui. Taigi gamtinės dujos prisideda prie vandenilio
ekonomikos, kuri ne taip ilgai trukus taps realybe. Neabejotinai, tokiems pokyčiams
bus reikalingos naujos ţinios, įgūdţiai ir kompetencijos.
Su jungiančiomis technologijomis, kurios apima kogeneracines gamtinių dujų
technologijas ir kuro celių šildytuvus, susiję šie svarbūs aspektai:
 Informacinės ir komunikacinės technologijos jau šiandien padeda bendram
darbui apjungti ir valdyti kogeneracines elektrines, vėjo jėgaines, saulės
energijos šaltinius ir kt. Ateities virtuali jėgainė pagrįsta būtent šia technologija.
 Sistemiškai vystomi komunikavimo ir konsultavimo įgūdţiai. Ekonomikos ir
aplinkosaugos tikslais turi būti uţtikrinta tarpusavio sąveika ir organizacinių
formų įvairovė.
 Sisteminės kompetencijos yra neišvengiamai reikalingos numatytiems
pokyčiams įgyvendinti.
4. Mokymosi temos tarpiniame modulyje „Kuro celių šildytuvai“
Tarpinį modulį „Kuro elementų šildytuvai“ reiktų traktuoti kaip didesnės sistemos dalį.
Tai jau sukurto pagrindinio modulio papildymas ir visai tikėtina, kad ateityje kils
poreikis praktinio taikymo moduliui.
Dėl specifinio kuro elementų pobūdţio, nagrinėjant tarpinį modulį, dėmesį reikia
kreipti į technologinį aspektą, kuris lieka svarbus, pristatant gaminį rinkai.
Kuro elementų tarpinis modulis apima šiuos mokymosi komponentus:
Tema 1: Kombinuotos elektros ir šilumos gamybos technologijos
Tema 2: Kombinuotos elektros ir šilumos gamybos mini elektrinių integravimas į
statybos inţineriją
Tema 3: Energijos ir duomenų valdymas
Tema 4: Sutarčių sudarymas
Tema 5: Sisteminė kompetencija

7

3 pav. Mokymosi moduliai ir jų kombinacija
Tarpinio modulio mokymo komponentų pavadinimai atspindi techninių disciplinų,
kurias reikia studijuoti, įvairovę. 1 temoje akcentuojama tai, kad įprastiniai elektros
energijos gamybos įrenginiai vienu metu gamina šilumos ir elektros energiją,
analizuojama kombinuotos šilumos ir elektros gamybos koncepcija. Atsiţvelgiant į
maţos apimties kombinuotos šilumos ir elektros gamybą, būtina apsvarstyti jėgainių,
generatorių ir šilumokaičių panaudojimo galimybes. 2 temoje apţvelgiama šildymo
sistemų projektavimo disciplina, į kurią vis labiau įtraukiaas paţangus
elektrotechninių sistemų valdymas. 3 temoje nagrinėjamos informacinės
technologijos, duomenų valdymas ir elektroninės įrangos suderinimas. 4 temoje
nagrinėjami ekonominiai ir organizaciniai sutarčių klausimai. 5 temoje dėmesys
koncentruojamas į būtinus profesinio mokymo poreikius, reikalingus 2 temos
pristatymui, ypač atsiţvelgiant į šildymo ir elektros technologijas.
Norint geriau apţvelgti visus mokymosi komponentus, pateikiamos trumpos
apţvalgos, kurios mokymo tikslais turi būti išdėstytos projekte kaip tarpinis modulis.

1 tema
Kombinuotos elektros ir šilumos gamybos tecnologijos
Kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos technologijos reiškia, šiluma ir
elektros energija gaminama vienu metu. Šiam tikslui gali būti naudojami skirtingi
šaltiniai, tačiau daţniausiai kombinuotos elektros ir šilumos gamybai naudojamas
dyzelis ir gamtinės dujos. Pagrindinis privalumas yra tas, kad kombinuotoje elektros ir
šilumos gamyboje naudojamas dyzelinis kuras ir dujos leidţia sukurti decentralizuotą
energijos šaltinį. Variklis degina dyzelinį kurą/ gamtines dujas ir varo generatorių,
kuris savo ruoţtu gamina elektros energiją. Šiluma, pagaminta deginant šį kurą, gali
būti naudojama namų ir vandens šildymo sistemose.
Kombinuotos elektros ir šilumos gamyba turi dvejopą tikslą:
8

Elektros energijos tiekimas elektros tinklams ir(arba) privatiems vietiniams
tinklams;
Šilumos gamyba deginat kurą.
Tikimasi, kad kuro elementus naudojančių kombinuotos elektros ir šilumos gamybos
elektrinių plėtra ir vystymas išspręs energijos poreikio bei anglies dvideginio emisijos
maţinimo problemas. Nors ši technologija dar nėra plačiai naudojama/prieinama,
tačiau reikalingų koncepcijų pritaikomumą galima pademonstruoti, naudojant
tradicines kombinuotos elektros ir šilumos gamybos elektrines.
Temos turinį sudaro:
Kombinuota elektros ir šilumos gamyba – veikimo principas;
Kombinuotos, decentralizuotos energijos gamybos privalumai (efektyvumas);
Efektyvumo palyginimas: tradicinė kombinuota elektros ir šilumos gamyba bei
kombinuota elektros ir šilumos gamyba, naudojant kuro elementus;
Maţos apimties kombinuotos elektros ir šilumos gamybos techninė struktūra;
Produktų apţvalga.

2 tema
Kombinuotos elektros ir šilumos gamybos mini elektrinių integravimas į
statybos inžineriją
Kuro elementų šildytuvai ir tradiciniai šildytuvai, kuriems taikomos kombinuotos
elektros ir šilumos gamybos sistemos, gamina ir šilumą, ir elektros energiją. Ateityje
kuro celių šildytuvai pakeis tradicinius katilus, kurie veikia deginant iškastinį kurą.
Technologinė plėtra lems moderniausių kuro elementų šildytuvų naudojimą.
Tokios šildymo sistemos gali ilgai ir efektyviai veikti, kai:
Pasirenkami ir sumontuojami tinkami komponentai;
Teisingas efektyvumo įvertinimas;
Visi sumontuoti įrenginiai yra teisingai įvedami į bendrą sistemą;
Sistema veikia tinkamai (tinkama vartotojo elgsena);
Komponentai ir elektros įranga yra tinkamai priţiūrimi.
Todėl specialistai turi turėti ţinių ir įgūdţių šiose srityse:
Bendras supratimas apie maţos apimties kombinuotos elektros ir šilumos
gamybą;
Šildymo sistemų funkcijų valdymą;
Sistemos elektros integraciją;
Kuro tiekimo ir dujų išmetimo sistemos integraciją;
Reguliavimo sistemų integraciją;
Teisinius reikalavimus ir registracijos procedūras.
3 tema
Energijos ir duomenų valdymas
Nagrinėjamos dvi energijos valdymo sritys: 1) Vidaus aplinka – sklandus ir efektyvus
sistemos veikimas, 2) Išorės aplinka – veiksmingas kombinuotos elektros ir šilumos
gamybos elektrinių (kaip virtualių elektrinių) bendradarbiavimas su Elektros energijos
tiekimo kompanijomis (pvz. ESB Airijoje).
Energijos valdymo sistema kontroliuoja visą kombinuotos elektros ir šilumos
gamybos sistemą. Ji kontroliuoja skirtingų sistemos dalių sąveiką ir susijusius
procesus. Piko metu energijos valdymo sistema reguliuoja elektros gavimą iš
valstybinės energetinės sistemos ir papildomą šilumos energijos gamybą iš
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pagalbinių šildytuvų. Pagrindinis Energijos valdymo sistemos uţdavinys yra
garantuoti šilumos tiekimą namams ir optimalų kuro elementų šildytuvų veikimą.
Platesniuose išoriniuose elektros tinkluose komunalinių paslaugų tiekimo kompanijos
naudoja energijos valdymo sistemą, kurioje efektyviai integruoti įvairūs elektros stočių
generatoriai tinklo apkrovos optimizavimui. Tokiose sudėtingose sistemose yra
sukurti vietinių tinklų apkrovos grafikai.
Apkrovos grafikai naudojami konvertuoti mėnesio suvartojimo duomenis į apytikslius
valandinio ar maţesnio nei valandinio suvartojimo duomenis, kad būtų galima
apskaičiuoti reikiamą suvartojamą elektros energijos kiekį. Valandiniai apskaičiavimai
apibendrinami visiems vartotojams, o bendra suma naudojama rinkos bendro
energijos poreikio skaičiavimuose, kuriuos privalo padengti tiekėjas. Elektros
energijos suvartojimo grafikai yra svarbūs norint efektyviai ir veiksmingai tiekti
elektros energiją.
Dėl cikliško transformatoriaus veikimo galimi apkrovos grafiko pokyčiai. Dėl ciklinio
veikimo galima transformatoriaus perkrova piko valandomis tol, kol bus nustatytas
pakankamas aušinimo laikotarpis ţemiausiame apkrovos grafiko taške. Šiuolaikinės
statybos pastatuose ryšys tarp kuro elementų šildytuvų ir valdymo centro palaikomas
naudojant intelektualių ryšių tinklą su vietine ir nuotoline diagnostika.
Ateityje sistemos techninės galimybės leis nustatyti sistemos ar jos dalių gedimus, o
techninis aptarnavimas bus lengviau prieinamas, tokiu būdu atsiras galimybė greičiau
suremontuoti sistemos gedimus. Tai leis ţymiai sumaţinti sistemos prastovas.
Vietinė diagnostika, nors ir prieinama, taps maţiau reikšminga, kadangi šildytuvų
nuotolinius nustatymus bus galima atlikti per internetines sistemas. Reguliuojant
sistemą per energijos valdymo sistemą, ţinutėmis bus automatiškai perduodami
duomenys, susiję su sistemos gedimu ir remontu. Ši įranga jau yra naudojama
moderniose pastato elektros energijos valdymo sistemose.
4 tema
Sutarčių sudarymas
Remiantis sutartimi, rangovas (tiekėjas) teikia klientui planavimo, finansavimo,
realizacijos (įsigijimas ir sistemos įdiegimas), eksploatavimo ir prieţiūros paslaugas.
Uţ suteiktas paslaugas apmokama įtraukiant išlaidas į kliento sąskaitą uţ energiją.
Sutartyje gali būti apibrėţiama energijos taupymo programa ir energijos taupymo
technologijos.
Uţsakovas nepatiria su elektrine susijusios investavimo arba techninės rizikos, o
Rangovas (elektros energijos paslaugų tiekėjas) yra atsakingas uţ kuro elementų
šildytuvų išbandymą.
4 temoje pateikiami galimų sudaromų sutarčių pavyzdţiai. Temoje pateikiamos
paslaugų tiekėjams ir specialistams būtinos ţinios, kaip patenkinti kliento poreikius
montuojant ir eksploatuojant kuro elementų šildytuvus.
5 tema
Sisteminė kompetencija naujai technologijai
Profesinio mokymosi modulis moko tvarkyti ir valdyti sudėtingas technines sistemas,
kurios pasiţymi šiais reikalavimais:
1. Profesinės kompetencijos stiprinimas integruojant įvairias technologijas
(mechatronika, statybos sistemos technologijos ir kt.) kartu su specializuotų ţinių
gilinimu:
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Bendravimo įgūdţių lavinimas efektyviam bendradarbiavimui tarp projekto
komandų;
Didelė pokyčių dinamika ir galimybė visą gyvenimą mokytis bei formuoti savo
poţiūrį;
Asmeninio, tarpasmeninio ir organizacinio lankstumo skatinimas.
2. Aukštos kvalifikacijos personalas turi įgyti atitinkamų ţinių, susijusių su kuro
elementų šildytuvų įdiegimu į šiuolaikines šildymo sistemas, tiekiančias šildymo ir
elektros energiją namų ūkyje.
Siekiant šio tikslo, labai svarbu įsisavinti visą 1-5 temose pateiktą informaciją.
Nepaisant to, kad pasibaigus moduliui, bus suteiktos reikalingos teorinės ţinios, jos
bus gilinamos praktinių seminarų metu teikiant susijusias ţinias specialistams.
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5. Mišraus mokymosi pasiūlymas
Siūlomos mokymo priemonės skirtos mokytojams ir instruktoriams, o taip pat
studentams ir asmenims, norintiems pagilinti savo ţinias elektroninių technologijų
srityje. Prekybos ir verslo organizacijos vis labiau suinteresuotos kuro elementų
šildytuvų technologijomis, kurios gali praversti šiluminės technikos inţinieriams,
inţinieriams-elektrotechnikams ir pan.
Prieš įvedant į rinką naujas kuro elementų technologijas, būtina mokyti ir šviesti
tikslines grupes bei parengti kvalifikuotus specialistus technologijų naudojimui. Tam
momentui, kai į rinką bus įvesti, kuro elementų šildytuvai, prekybininkai turi būti
pasirengę teikti būtinas prieţiūros ir montavimo paslaugas. Taip uţkertamas kelias
tolimesnėms inovacijų įvedimo kliūtims, kurios atsiranda kai naujos technologijos
rinkai pristatomos atitinkamai nepasirengus (pvz., saulės ar geoterminė energija).
Specializuotas techninis personalas ir verslininkai neturi daug laiko kvalifikacijos
kėlimui. Todėl, prieš prasidedant praktiniams seminarams, potencialiems dalyviams
bus siūlomi e-mokymo moduliai ir mokymosi internetu programos. Taip taupomas ne
tik laikas, bet ir pasiekiamas vienodas dalyvių ţinių lygis praktinių uţsiėmimų metu.
Tarp ţinojimo ir gebėjimo yra ryškus skirtumas, todėl ZuHause mokymo pasiūlymas
orientuotas į šiuos du kompetencijos ugdymo aspektus. Teorinė dalis ir pateikiamos
uţduotys padeda išmokti, ką reikia daryti, tuo tarpu praktinio seminaro tikslas – realiai
išbandyti kaip reikia dirbti. ZuHause mokymo medţiagoje pateikiamos 4 temos su
praktinėmis ţinių patikrinimo uţduotimis:
 1 tema: Kombinuotoji šilumos ir elektros energijos gamyba
 2 tema: Maţos apimties kogeneracinių jėgainių integravimas į statybos
pramonę
 3 tema: Virtualios jėgainės ir energetikos paslaugos
 4 tema: Sutarčių sudarymas

4 pav.: Mišraus mokymosi koncepcija tarpiniame modulyje „Kuro celių
šildytuvai“
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Mokymo medţiagos įsisavinimas gali būti apjungiamas su praktiniais seminarais
rekomenduojamas vienu iš šių būdų:
(1) Online mokymo medţiaga naudojama kaip įvadas praktiniam seminarui;
(2) Seminaras pradedamas internete pateikiamos mokymo medţiagos pristatymu;
(3) Savarankiškas mokymasis naudojant interneto prieigą ir praktiniai seminarai
derinami pagal poreikį.
Kiekvienu atveju
organizavimui.

bus

reikalingi

atitinkami

pakeitimai

praktinio

seminaro
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