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Smart Grid? Za EDP nič novega!
 Informacijsko-komunikacijske tehnologije se v EDP uporabljajo

že desetletja

 Sisteme zaščite in vodenja, napredne merilne sisteme, IKT,

avtomatizacijo omrežja, t.i. “sekundarne sisteme” ... bi lahko že
zdavnaj preimenovali v Smart Grid (Aktivna, Pametna omrežja
…)

 EDP v Sloveniji niso nikoli zaostajala in tudi danes v nobenem

pogledu ne zaostajajo za razvitimi državami

 Čeprav EDP po nepisanem pravilu množično uvajajo le

preizkušene tehnologije, le te vedno temeljijo na zadnjem
stanju tehnike

 Dinamika uvajanja je odvisna od ekonomičnosti rešitve in

velikokrat omejena z razpoložljivimi investicijskimi sredstvi

Razvoj na področju Pametnih omrežij
 Razvoj vodenja, zaščite, merjenja, telekomunikacij, informatike … je

vedno potekal v tesnem sodelovanju z domačo elektroindustrijo,
razvojnimi inštituti, znanstveno – izobraževalnimi ustanovami

 Mnoga slovenska podjetja so se s produkti, ki so bili razviti in

preizkušeni v slovenskih EDP, uspešno uveljavila na tujih trgih

 Zaradi t.i. uvajanja Pametnih omrežij je razvoj na tem področju v

zadnjih letih deležen še nekoliko večje pozornosti

 splošna spoznanja in predvidevanja nadaljnjega razvoja smo zapisali

v Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji. Sodelovali
smo tudi pri pripravi Operativnega načrta razvoja.

 EDP sodelujemo v številnih slovenskih in mednarodnih

razvojnih projektih, kar bomo pokazali tudi s prispevki na tej
konferenci.

Zagotavljanje kakovosti oskrbe
uporabnikov omrežja
 Temeljna naloga EDP je zagotavljanje kakovosti oskrbe z EE v

skladu z zahtevami (standardi) vsem uporabnikom omrežja pod
enakimi pogoji

 Uporabniki omrežja so odjemalci in tudi proizvajalci EE
 Kakovosti oskrbe brez robustnega, močnega, sodobnega in

kakovostno vzdrževanega omrežja ni mogoče zagotoviti.

 Po letu 2009 razpoložljiva sredstva EDP za investicije (obnova in

nujen razvoj) ne zadoščajo za realizacijo 10 letnih razvojnih načrtov
- danes je primanjkljaj skoraj 40 % !

Takšna “Pametna” infrastruktura ne
sme postati naš vzor !

NRO (2013-2022) – potrebna sredstva
in realizacija investicij


Višina potrebnih finančnih sredstev za obdobje 2013-2022 za vseh 5 EDP znaša
cca 1,62 mrd EUR.



Razkorak med NRO 2013-2022 (125 mio EUR investicij) in
investicijskimi (poslovnimi načrti) načrti (96 mio EUR investicij) za leto
2013 znaša 29 mio EUR investicij v EDI.
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Pomen razvoja Pametnih omrežij z
vidika EDP
 Razvoj Pametnih omrežij ne more nadomestiti investicij v obnovo,

širitev in ojačitev “klasičnega” omrežja

 Z naprednimi, a zrelimi tehnologijami nadgrajujemo omrežja

zaradi lažjega in učinkovitejšega obratovanja omrežja ter
optimalnega vzdrževanja in gradnje EE infrastrukture.

 Nekatere obetajoče tehnološke rešitve bo potrebno še preizkusiti

in predvsem realno ovrednotiti njihov potencial, tako tehnološko
kot ekonomsko

 Priložnosti za plodno sodelovanje med slovensko industrijo,

razvojnimi institucijami, fakultetami in EDP je še veliko.

Pregled stanja in načrt razvoja
Pametnih omrežij v DEE
 Projektna skupina za pametna omrežja pri GIZ Distribucije

EE (PS PO) je pripravila pregled stanja razvoja sodobnih sistemov
v EDP

 Pregled posameznih področij sledi Programu razvoja pametnih

omrežij v Sloveniji

 Ambicija PS PO je še učinkovitejše usmerjanje naših skupnih

razvojnih potencialov

 PS PO je prepoznala prioritete nadaljnjega razvoja.
 Nekaj zanimivih sistemov, ki so že v polni operativni rabi ali pa je

njihov razvoj še v teku, bodo predstavili strokovnjaki EDP v
nadaljevanju te konference.

Pregled stanja in načrt razvoja Pametnih omrežij v DEE
 IKT - dostopovne tehnologije so večinoma
preizkušene in v polni operativni rabi (IP omrežja:
optika, WiMAX, digitalni radio …)
 Integracija sistemov Izmenjava podatkov na
trgu z EE je zagotovljena. Integracija tehničnih
podsistemov je v intenzivni razvojni fazi,
mednarodno sodelovanje na področju CIM
modeliranja
 Povečanje spoznavnosti – sodobni PQ sistemi,
določanje izvora motenj, vizualizacija napetostnih
razmer in obremenitev v operativni rabi
(SCAD/DMS, stalni monitoring, širitev sistemov v
TP SN/NN … ). Ocenjevalnik stanja je bil pilotno
preizkušen (HiperDNO, RIP09), obstajajo funkcije
v DMS. Začetek praktične uporabe srednjeročno.

Pregled stanja in načrt razvoja Pametnih omrežij v DEE
 Povečanje vodljivosti – daljinsko vodenje RTP
VN/SN 100%, vodenje SN mreže in TP v polni
operativni rabi. Regulacija VN/SN sistemsko

ustrezno rešena, priprave na pilotno testiranje in
vrednotenje regulacije SN/NN – dinamika razvoja
odvisna od spodbud (zakonodaja – nove
sistemske storitve!) Kompenzacija motenj
trenutno ni potrebna (razen fliker – prenos!), po
potrebi srednjeročno začetek razvojnih aktivnosti

 Zaščita elementov – zaščita v distribucijskih
omrežjih je sistemsko ustrezno rešena
 Vodenje omrežja Lociranje okvar in podpora
zanesljivemu obratovanju zagotovljena.
Problematika vodenja RV ob velikem številu RV bo
predmet mednarodnega projekta (Increase –
predstavitev). Predvideni praktični preizkusi
regulacije P & Q, potrebne nove sistemske
storitve (zakonodaja).

Pregled stanja in načrt razvoja Pametnih omrežij v DEE
 Aktivno vključevanje odjema

Kratkoročna napoved odjema je mogoča
(SCADA/DMS), a se uporablja le deloma.
Krmiljenje odjema večjih odjemalcev je
pilotno preizkušeno, brez spodbud
(zakonodaja!) ne bo zaživelo. Vodenje
gospodinjskih odjemalcev je bilo deloma
preizkušeno, a rezultati niso spodbudni,
interesa ni. V primeru sprememb
(ekonomika, zakonodaja) se nadaljuje z
razvojem. Enako velja za področje kritične
konične tarife (zakonodaja!).

 Aktivno vključevanje proizvodnje –

Izkušnje na področju tehnične virtualne
elektrarne, nadaljevanje v smeri določitve
novih sistemskih storitev. Kratkoročno
napovedovanje proizvodnje za DEE trenutno
ni potrebno Razvoj srednjeročno, v primeru
ustreznih sistemskih spodbud.

ZAKLJUČKI


Informatizacija distribucijskega omrežja se ne glede na blagovno znamko
»SmartGrids« že pospešeno izvaja



EDP imajo jasno strategijo razvoja na področju distribucijskih „Pametnih“
omrežij. Nekaj zanimivih primerov dobre prakse predstavljamo tudi na tej
konferenci



Na celotnem področju komunikacijskih tehnologij (mešana IP omrežja)
smo večinoma prešli testno fazo in si zagotovili sodobno komunikacijsko
infrastrukturo.



Na področju merjenja in vodenja elementov omrežja je glavna faza
pilotnih projektov zaključena, sistemi so v polni operativni uporabi. Na
področjih, kjer pa se v luči “pametnih“ rešitev pričakujejo nove tehnologije, pa
aktivno sodelujemo z glavnimi nosilci razvoja.



Največji del razvojnega potenciala trenutno usmerjamo v nadgradnjo
in integracijo tehničnih podsistemov, kar bo omogočilo še optimalnejše
izvajanje nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja

Hvala za vašo pozornost!

Cilji slovenske energetike?





Cilji slovenske energetike niso jasno opredeljeni (problematika NEP, nejasni razvojni cilji države)
Nezadostna sredstva za realizacijo NRO - katerim izhodiščnim ciljem razvoja smo se
pripravljeni odpovedati (kakovost oskrbe, varnost obratovanja, razvoj podeželja, primernost
infrastrukture za nadaljnji razvoj družbe …)?
V 10 letih:
 upoštevajoč inflacijo je omrežnina za prenos in distribucijo nižja za 30%,
 Elektro Gorenjska (kot primer) je realno znižala stroške delovanja za 25%,
 Obseg nalog (odpiranje trga z EE in drugi dejavniki) se je zelo povečal,
 Še leta 2008 so sredstva zadoščala za realizacijo RN, danes do 40% primanjkljaj!

