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Energetska preobrazba EU in Republike Slovenije

• Današnja dejstva in resnice se bodo v prihodnje spremenile!
• Za elektroenergetski sistem, ki velja za bolj konservativnega, je hitro
spreminjajoče se okolje prav poseben izziv.
• Čeprav elektroenergetska omrežja niso bila projektirana za razpršeno
proizvodnjo in hitro spreminjajoče se okolje, jih lahko prilagodimo.
• ELES že danes izvaja celo vrsto ukrepov in projektov za obvladovanje
izzivov dinamičnega okolja.

• S stališča omrežij želimo opozoriti na prelahkotno razmišljanje, kako
enostaven in poceni bo prehod v nizkoogljično družbo.
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Nestimulativno okolje za investiranje v konvencionalne proizvodnje vire
Oteženo vodenje obratovanja elektroenergetskih sistemov
• Zagotavljanje sistemskih storitev
• Zagotavljanje ustreznega napetostnega profila
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infrastrukture v prostor
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10 ključnih dilem pri prehodu v nizko ogljično družbo v Sloveniji

1. Sprejemljiva uvozna odvisnost – 5, 10, 20 ali več %?
2. Bodoča struktura proizvodnih virov – Ključno z ali brez II. bloka NEK!

3. Usoda šaleške energetike.
4. Obseg in dinamika prilagajanja distribucijskega omrežja.
5. Vse slovenska platforma za prilagajanje odjema na mikro, distribucijskem
in prenosnem nivoju – DA/NE?
6. Vrsta, obseg in viri zagotavljanja sistemskih storitev.
7. Vrsta in obseg hrambe urnih presežkov električne energije.
8. Sistemske elektrarne - Katere?

9. Sprememba tarifne politike za prenosno in distribucijsko omrežje, uvedba
evropskih mehanizmov?
10. So slovenski končni porabniki električne energije pripravljeni financirati
elektroenergetsko preobrazbo v smeri ničelne emisije TGP 2050?

Vhodni podatki
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Lastni razvoj in vlaganja v pametna omrežja
•

SUMO (Sistem za ugotavljanje meja obratovanja)

•

WAMPAC (ang. Wide Area Measurement, Protection and Control System)

•

Upravljanje s porabo (eBADGE)

•

Izgradnja sistemske rezerve iz razpršenih virov neprekinjenega napajanja

•

Virtualne elektrarne

Razvojno raziskovalne aktivnosti
• FutureFlow
•

MIGRATE

•

BioEnergyTrain

Nabor pomembnejšij investicijskih vlaganj
• Projekt SINCRO.GRID
• SUMO
• Kompenzacijske naprave za regulacijo napetosti
• Hranilniki električne energije
• Virtualni čezmejni center vodenja
•

Projekt NEDO

•

Vzpostavitev Diagnostično-Analitskega Centra (v tehnološkem centru RTP Beričevo)
o uvedba indeksa tehničnega stanja naprav AHI
o metodologija vrednostno vodenega vzdrževanja VDM

SINCRO.GRID – primer PCI projekta

„SINCRO.GRID je moj priljubljen projekt pametnih omrežij. Leta 2016 smo ocenili predlog projekta na
CEF. V tem obdobju je bilo veliko govora o digitalizaciji na raznih dogodkih, konferencah, v javnosti…
ampak nihče ni točno vedel kaj je za tem. V tem infrastrukturnem projektu smo prepoznali prvi pravi
primer „Smart Grid“ projekta in to, kaj pomeni pameten pristop k energetski infrastrukturi, integraciji in
optimizaciji sistema med dvema državama. V čast mi je bilo podpreti ta projekt pametnih omrežij.“
Prof. dr. Klaus-Dieter Borchardt

Kaj je projekt SINCRO.GRID?
• Prvi PCI projekt pametnih omrežij sofinanciran s strani Evropske Komisije v višini 42 mio EUR
•

Pričakovani učinki projekta:
• Podpora integraciji obnovljivih virov energije
• Izboljšanje obratovanja sistema in učinkovitosti omrežja
• Povečanje zmogljivosti obstoječega omrežja
• Izboljšanje tehnologij in trga sistemskih storitev

Projekt SINCRO.GRID kaže na to, da znamo in zmoremo prilagoditi omrežje za izzive prihodnosti.
Tudi v evropskem merilu.

Kako naprej?
• Učinkovito upravljanje s sredstvi skladno s principi standarda ISO 55 000
• Uvedba nekonvencionalnih tehnologij v prenosni infrastrukturi (HVDC, FACTS…)
• Napredno ocenjevanje stanja naprav (on-line monitoringi, analitika, AHI)
• Optimalna kombinacija metodologij vzdrževanja (RCM, CBM, TBM…)
• Obvladovanje tveganj in stroškov skozi življenjsko dobo sredstev (RM, LCM)
• Uvedba in uporaba sodobnih strateških informacijskih podpornih orodij (SAM tools)

• Razvoj projektov s področja pametnih omrežij
na prenosnem in distribucijskem nivoju
(projekt SINCRO.GRID, projekt NEDO)
• Premik delovanja sistemskega operaterja k
razvojno raziskovalnim aktivnostim
• razvoj novih principov obvladovanja
prenosnega omrežja,
• sistemskih storitev in
• strateških inovacij (FutureFlow)
• Razvoj novih poslovnih modelov (E8)
• Nadaljnje uspešno črpanje EU sredstev
• Izdelava optimalnega razvojnega načrta
sistemskega operaterja

Sklepna misel

Prepričani smo, da brez dodatnih vlaganj
v prilagoditev prenosnega in distribucijskega omrežja ter
sistematičnega razvijanja inovativnosti in novih pristopov,
ne bomo uspeli doseči ambicioznih
evropskih oz. slovenskih
energetsko podnebnih ciljev!

Hvala za pozornost

