Убрзање или успорење енергетске транзиције са
COVID – 19: шири аспекти енергетске реалности
проф. др Слободан Вукосавић
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НАГОМИЛАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 1968-2020.
Замирање друштвеног дијалога, свођење већине на објекте
Не(дез)информисаност услед обиља информација.
Замена државника политичарима, криза лидерства
Утицај политичког и бизнис маркетинга на индуковање жељеног
понашања, површност, социјални инжењеринг.
друштво без кохезије које не користи потенцијал појединаца

Исцрпљивање ресурса. Небрига према животној средини. Климатске промене

Стицање профита на начин који није одржив

Providing R/D and
РЕЦЕСИЈА
product Раст
development
економске и војне моћи нових светских сила које вешто користе свој геополитички утицај, ускраћују
некадашњим лидерима колонијална права и конкуришу им широм света. Предност унутрашње организације
services
.
нових сила над традиционалним силама.
Пандемија

Перцепција ризика и реални ризици
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Страх од последица које
може створити дужи
нестанак напајања
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Ситуација пре 10 година
world energy ins and outs (PJ)

54%

81%
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Ранија предвиђања – енергетика 2050
Renewables
Electrical
~ 80%
Residential/
Commercial

Nuclear
Storage

40 %

Biofuels
Natural Gas

Industrial
30 %

Petroleum
Transportation
30 %

• Удвостручен износ електричне енергије
• Електрична енергија ће представљати 80% укупне
• Кључни развој: Енергетска електроника и дигитализација
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ВИДЉИВЕ ПРОМЕНЕ У 2. И 3. КВАРТАЛУ 2020.
•

планира се укидање 350.000 радних места у земљама Г7

•

смањење капиталних улагања за 200 до 400 милијарди

• смањење оперативних трошкова до 10%

УБРЗАНИ РАЗВОЈ
•
•
•
•

Енергетска електроника од HVDC до дистрибуције и развода
Дигитализација и дистрибуирано рачунарство
Технолошке претпоставке за динамичку промену цена
Виртуелно складиштење

ИЗВОРИ
•
•
•
•
•

SMR
Фузија
системска примена соларних система
Ветроелектране на мору, плутајуће платформе
Релативни пад интереса за ветроелектране на копну
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СТАЊЕ У СРБИЈИ ПРЕ ПАНДЕМИЈЕ
•

реактиван став, некритичко праћење сугерисаних или наметнутих праваца

•

застој у замени старих ТЕ великим, ефикасним и еколошки прихватљивијим

• застој у поређењу дугорочних опција замене за угаљ
-гас, конвенционалне НЕ, SMR, системско ослањање на соларне системе-

ПРИТИСЦИ
•
•
•
•

Инсистирање на прихватању решења начињених за земље које се
у већини аспеката значајно разликују од Србије
Коришћење цивилног сектора и домаћих активиста кроз финансирање
студија и скупова који фаворизују комерцијалне интересе који су често
у нескладу са интересима српске привреде, енергетике и становништва
Некоректно представљање и коришћење еколошких проблема
Непосредно деловање на Народну скупштину и Владу Републике Србије

ИЗЛАЗ (...ОВАЈ АУТОР МОЖЕ ДАТИ САМО КОМЕНТАРЕ...)
•
•
•
•

Коришћење домаће науке и струке у евалуацији дугорочних решења
Сарадња са светом уз инсистирање на учешћу у развоју нових технологија
Правовремено и потпуно информисање шире јавности о проблемима ЕГ
Све док се не устале решења енергетике за 21. век и док се не консолидују
и умере цене нових технологија треба избећи сувишне трошкове и ризике,
сачувати време, кадрове и новац и користити досадашња решења
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Још само мало стрпљења.... Ево прелазим на поенту....

…ГРАДИВА.
СТИГЛИ СМО ДО ПОЛОВИНЕ
ПОТРЕБНО ЈЕ ОДРЖИМО ЈОШ ОВОЛИКО ЧАСОВА
И ГРАДИВО ЋЕ БИТИ САВЛАДАНО. МОЛИМ ВАС
ЗА ЈОШ 30-40 ЧАСОВА СТРПЉЕЊА

Крај!
Честитам!
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Моделовање ЕЕС Србије
441 сабирница, 518 водова, 137 трансформатора,
72 генератора, 276 група оптерећења
Укупна генерисана снага 8043 MW, 3667 MVAr
Укупни губици 267 MW

Удео обновљивих извора 12.5 % доводи систем до границе стабилности
Динамичка својства ветропарка по угледу на “Чибук 2”, Мраморак, Ковин

Удео обновљивих извора може бити нешто већи од 12.5 % уз предузимање
значајних измена на регулационим склоповима

Моделовање ЕЕС Србије
441 сабирница, 518 водова, 137 трансформатора,
72 генератора, 276 група оптерећења
Укупна генерисана снага 8043 MW, 3667 MVAr
Укупни губици 267 MW

Удео обновљивих извора 7.5 % даје прихватљив одзив
Динамичка својства ветропарка по угледу на “Чибук 2”, Мраморак, Ковин

Удео обновљивих извора може бити нешто већи од 12.5 % уз предузимање
значајних измена на регулационим склоповима

