Program dela projektne skupine za pametna
omrežja pri GIZ za distribucijo EE,
rezultati dela v 2014
mag. Edvard Košnjek, u.d.i.e.
Milan Švajger, u.d.i.e.

Projektna skupina za pametna omrežja
GIZ Distribucije EE

Projektna skupina za pametna omrežja
 PS PO je bila ustanovljena novembra 2013 z nalogo učinkovitega

usmerjanja skupnih razvojnih potencialov EDP.
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 Predsednik PS PO – Milan Švajger
 Koordinator PS PO pri GIZ DEE – mag. Edvard Košnjek
 PS PO je prepoznala prioritete nadaljnjega razvoja.

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 % !

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

 Predvsem pa želimo nadaljevati razvoj na tem področju na ključnih in

učikovitih funkcionalnostih, ki jih distribucijsko omrežje potrebuje in
ki povečujejo učinkovitost omrežja ter vodenja le tega.

 Ob tem se pričakuje dobro sodelovanje s proizvajalci opreme, da

bodo pripravili takšne funkcionalnosti pametnih omrežij, ki se
nesporno vključujejo v koncept sodobnega in robustnega
distribucijskega omrežja.

Pregled stanja in načrt razvoja
Pametnih omrežij v DEE
 Ključne usmeritve EDP:


Integracija sistemov



Povečevanje spoznavnosti in vodljivosti omrežja



Vodenje omrežja



Aktivno vključevanje odjema



Aktivno vključevanje proizvodnje

Pregled stanja in načrt razvoja
Pametnih omrežij v DEE
 Integracija sistemov:








Cilj projektnega sklopa je vzpostavitev potrebne integracijske
platforme in hkrati razvoj in testiranje integracijskih tehnologij
V skladu z EU referenčno arhitekturo za pametna omrežja se
uporablja CIM model oz. standardi IEC (61968, 61970 in 62325)
Pri razvoju tega področja je opazen različen pristop posameznih
EDP
Za koordiniran razvoj tega področja je bila ustanovljena
operativna skupina za integracijo sistemov
Člani iz vseh EDP
Osredotočenost predvsem na integracijo informacijskih sistemov
znotraj EDP, kot so SCADA/DMS, GIS, BTP, MDMS, Gredos

Pregled stanja in načrt razvoja
Pametnih omrežij v DEE
 Povečevanje spoznavnosti in vodljivosti omrežja:

Cilj projektnih sklopov je poznavanje spremenljivk stanja v vseh
točkah omrežja in možnost krmiljenja elementov omrežja,
bremen in razpršenih virov
 Področje zajema ocenjevalnike stanj, regulacijo napetosti,
vizualizacijo napetostnih profilov ter sisteme za spremljanje
kakovosti električne energije
 Glede na to, da se trenutno motnje obvladuje, rešuje pa se jih na
klasičen način z ojačitvami omrežja bo podan tudi predlog
obvladovanja kakovosti z novimi naprednimi kompenzacijskimi
napravami
 Zaradi večanja kompleksnosti distribucijskih omrežij je
osredotočenost predvsem na ocenjevalnike stanj, vizualizacijo in
regulacijo napetosti, ki na SN/NN nivoju prinaša nove izzive


Pregled stanja in načrt razvoja
Pametnih omrežij v DEE
 Vodenje omrežja:










Cilj projektnega sklopa je prilagoditev sistema vodenja omrežja
tako, da bo sistem vodenja omrežja omogočal izvajanje določenih
avtomatskih funkcij za izvajanje prilagajanja odjema in
proizvodnje ter avtomatizacije rekonfiguracije omrežja ob
nepredvidenih dogodkih
Področje predvideva zagotavljanje kakovosti napetosti ob visokem
deležu razpršenih virov
Področje zajema tudi avtomatizacijo lociranja okvar v omrežju ter
avtomatsko vzpostavitev obratovalnega stanja za vse dele
omrežja, ki niso pod vplivom okvare
Za koordiniran razvoj in uvajanje funkcionalnosti omenjenih
povezanih sklopov je bila ustanovljena operativna skupina za
vodenje omrežja
Člani so iz vseh EDP
Skupina je pripravila usklajen načrt razvoja navedenih projektnih
sklopov

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






Cilj projektnega sklopa je vključevanje aktivnega odjema v
obratovanje omrežja s ciljem zniževanja koničnih obremenitev
Področje vključuje gospodinjske in poslovne odjemalce
Na tem področju imajo EDP že izkušnje
Ovira pri nadaljevanju dela je nestimulativni tarifni sistem
Področje se bo razvijalo na področju poslovnih odjemalcev

Pregled stanja in načrt razvoja
Pametnih omrežij v DEE
 Aktivno vključevanje proizvodnje:

Cilj projektnega sklopa je vzpostavitev mehanizmov, ki bodo
omogočili vključevanje proizvodnje obnovljivih virov na
distribucijskem omrežju v proces obratovanja omrežja
 Proizvodnja OVE je danes podrejena cilju maksimalne možne
proizvodnje kar zagotavlja zakonodaja
 Masovna proizvodnja OVE proizvaja električno energijo
nenadzorovano in naključno ter s tem povzroča težave v
obratovanju omrežja


Pregled stanja in načrt razvoja
Pametnih omrežij v DEE
 Povzetek ključnih funkcionalnosti:









Integracija sistemov
Vizualizacija stanj in ocenjevalnik stanj distribucijskega omrežja
Koordinirana regulacija napetosti
Napredne DMS funkcionalnosti (avtomatizacija omrežja, iskanje
okvar, rekonfiguracija…)
Zagotavljanje kakovosti napetosti
Vključevanje aktivnega odjema v obratovanje omrežja
(uravnavanje koničnih obremenitev)
Vključevanje proizvodnje iz obnovljivih virov v obratovanje
omrežja
Uvajanje dinamičnih tarif

Pregled stanja in načrt razvoja
Pametnih omrežij v DEE
 Povzetek ključnih pričakovanj:


Učinkovit pregled nad stanjem distribucijskega omrežja



Stabilizacija napetostnih razmer v distribucijskem omrežju



Izboljšanje kazalnikov SAIDI, skrajšanje časa odprave okvar

Študija izvedljivosti UL FE
 Osnova ŠI je Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji in

Operativni načrt razvoja pametnih omrežij

 Upravljanje z omrežjem (DMS)
 Povečevanje spoznavnosti omrežja




Instalacija naprednih merilnih naprav
Ocenjevalniki stanj omrežja
Vizualizacija omrežja

 Povečevanje vodljivosti omrežja
 Koordinirana regulacija napetosti
 Uporaba razpršenih virov
 Uporaba OLTC transformacije

Študija izvedljivosti UL FE
 Vodenje distribucijskega sistema
 Avtomatizacija distribucijskega omrežja
 Obratovanje in vodenje distribucijskega omrežja

 Upravljanje s proizvodnjo in porabo (DSM)
 Upravljanje gospodinjskih odjemalcev
 Upravljanje poslovnih odjemalcev
 Uvajanje dinamičnih tarif
 Nižanje konične obremenitve


Integracija sistemov
 Integracija sistemov na osnovi CIM modela
 Izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo

Študija izvedljivosti Hitachi
 Ključne teme

 Integrirani DMS

Zmanjšanje začetnih stroškov implementacije sistema in
obratovanja
 Zmanjšanje izpadov in časa odprave okvar
 Povečanje stabilnosti in zanesljivosti omrežja


 DR rešitve



Učinkovita raba DR virov, npr xEMS
Povečanje stabilnosti in zanesljivosti omrežja

Študija izvedljivosti Hitachi


Ob tem se odpirajo raziskovalne naloge:
 Vizualizacija stanj distribucijskega omrežja
 Razvoj naprednih DMS funkcij
 Izgradnja cloud base system
 Preverjanje DR rešitev za TSO (zagotavljanje en. rezerve)
 Preverjanje DR rešitev za DNO (uravnavanje konice)
 Razvoj DR sistema v povezavi z xEMS



Pričakovani rezultati:
 Izboljšanje kazalnikov SAIDI
 Skrajšanje časa odprave okvar
 Stabilizacija napetostnih razmer v omrežju
 Zmanjšanje investicijskih stroškov za omrežje
 Zmanjšanje nabavnih stroškov terciarne rezerve

Demonstracijski projekt pametnih
skupnosti in pametnih omrežij
 Priprava sporazuma za demonstracijski projekt pametnih skupnosti in

pametnih omrežij v Sloveniji





Način sodelovanja
Obveznosti izvajalca
Naloge EDP
Zagotovljen poligon za demonstracijske projekte

 Ključne prepoznane funkcionalnosti s strani EDP se v celoti skladajo z

demonstracijskim projektom in predstavljenimi vsebinam izvajalcev
študije izvedljivosti

 V teku je priprava ključnih usmeritev za nadaljnji razvoj pametnih

omrežij

Hvala za vašo pozornost!

