Atsinaujinantys energijos ištekliai
Europoje. Ko laukti Lietuvoje?
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Ką renkasi vartotojai?
Atsinaujinantys energijos ištekliai – tvarios,
aplinką tausojančios ir švarios energijos šaltinis,
skatinantis technologines inovacijas
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ES energetiniai tikslai

Kaip į vartotojų pasirinkimą reaguoja politikai?

2020 m.

• 20 % sumažintas išmetamų ŠESD kiekis*
• 20 % bendro galutinio energijos suvartojimo sudarys
atsinaujinančių išteklių energija
• 20 % padidintas energijos vartojimo efektyvumas

2030 m.

• 40 % sumažintas išmetamų ŠESD kiekis*
• 32 % bendro galutinio energijos suvartojimo sudarys
atsinaujinančių išteklių energija**
• 27 % padidintas energijos vartojimo efektyvumas

2050 m.

• 80 % sumažintas išmetamų ŠESD kiekis* 2050 m.
• Tarpiniai etapai – 2030 m. ŠESD sumažinta 40 %, 2040 m.
– 60 %

* Lyginant su 1990 m. duomenimis
** Šis rodiklis buvo padidintas 5 p.p. naujausioje Strategijos redakcijoje (2018 m.)

Šaltinis: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2020-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-energy-strategy
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Ar ekspertai tiki politikais?

Šaltinis: https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/trends-and-projections-in-europe-2017/index
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Ką sako statistika? [1]
2016 m. 11-a Europos
Sąjungos šalių jau buvo
pasiekusios AEI dalies
galutiniame suvartojime
tikslą 2020 metams
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Šaltinis: Eurostat Renewable energy statistics https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1
https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/trends-and-projections-in-europe-2017/index
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Ką sako statistika? [2]
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Šildymas, vėdinimas

• AEI sudaro:
– 30 % elektros energijos suvartojimo
– 19 % šildymo ir vėsinimo energijos
– 7 % energijos transporte
Šaltinis: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_40&plugin=1
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Kokios elektrinės yra šių „lenktynių“ lyderės?

•

2017 metais apie 85 % naujos instaliuotos galios Europos Sąjungoje sudarė
atsinaujinantys energijos ištekliai, iš kurių 65 % - vėjo elektrinės.

•

2017 metais atsinaujinantys energijos ištekliai sudarė 47 % visos instaliuotos
galios Europos Sąjungoje.

Šaltinis: Wind Euope - https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2017.pdf
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Kokių elektrinių Europa laukia ateityje?
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• Apie 40% visų šiuo metu vykdomų ar patvirtintų elektros generacijos projektų
sudaro vėjo elektrinių statyba jūroje ir sausumoje.
• Apie 30% sudaro kombinuoto dujų ciklo elektrinės (CCGT).
Šaltinis: PIE‘S new power plant project tracker – June 2018
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Lietuvos generacija ir AEI
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• 2017 m. atsinaujinantys energijos ištekliai sudarė apie du trečdalius
visos šalies elektros generacijos ir 21 % viso šalies suvartojimo.
• Lietuvos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslai:
2020 m.

2030 m.

2050 m.

AEI dalis galutiniame suvartojime

30 %
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100 %

Elektros gamyba Lietuvoje
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(dalis nuo suvartojamos elektros energijos)

AEI dalis elektros sektoriuje
Šaltinis: ENTSO-E Statistical Factsheet 2009-2017
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija
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Vėjo elektrinės Lietuvoje taps kraštovaizdžio
dalimi?
•

Vėjo elektrinių plėtrą sąlygoja mažėjantys statybų kaštai ir naudojami nauji technologiniai
sprendimai, užtikrinantys didesnį efektyvumą – aukštesni bokštai, ilgesnės ir naujesnio
dizaino mentės, valdymo sistemos patobulinimai bei galios didinimas.

•

Prognozuojama, kad sausumos vėjo elektrinių išdirbis (capacity factor) 2025 m. gali siekti
32 %. Jūrinio tipo elektrinių išdirbis (capacity factor) jau 2017 m. vidutiniškai siekė 52 %.

Šaltinis: WindEurope - https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Offshore-Statistics-2017.pdf
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Ar vėjo elektrinės pakeis tik kraštovaizdį?
• Iššūkiai elektros
sistemai dėl
atsinaujinančių
energijos išteklių
nepastovumo
• Inercijos problemos
• Subsidijų „eksporto“
problemos

Šaltinis:Fraunhofer ISE https://www.energy-charts.de/power.htm
ENSTO-E Transparency Platform https://transparency.entsoe.eu
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Kaip spręsime AEI nepastovumo iššūkius?

Išmanieji
skaitikliai

Elektros sistemos
lankstumas

Duomenų bazė
(DataHub)

Energijos saugyklos

Virtualios elektrinės
(VPP) ir Žaliosios
energijos pirkimo
sutartys (PPA)

Vartotojų įsitraukimas ir
reguliavimo apkrova
paslaugos (DSR)
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Praktiniai pavyzdžiai – energijos saugojimas baterijose
• 2018 m. birželį Vokietijoje užbaigtos šiuo metu Europoje didžiausios
48 MW arba 50 MWh energijos saugyklos (Energy Storage) statybos:
– naudojama kaip pirminis elektros energijos rezervas ir dalyvaus savaitiniuose
elektros aukcionuose;
– tiriama galimybė prijungti prie šalia esančių vėjo elektrinių parkų.

Šaltinis: https://www.energystoragenetworks.com/nec-energy-solutions-commissions-europes-largest-energy-storage-system/
S&P Global Platts
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Praktiniai pavyzdžiai – energijos saugykla per 100 dienų
• Pietų Australijoje „Tesla“ per 100 dienų įrengė 100 MW energijos
saugyklą – tai didžiausia ličio-jonų energijos saugykla pasaulyje.

• Ši energijos saugykla
gali tiekti elektros
energiją vieną
valandą 30 000
namų.

Šaltinis: https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/01/south-australia-turns-on-teslas-100mw-battery-history-in-the-making
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Praktiniai pavyzdžiai – hibridinė energijos saugykla Braderup,
Vokietija
• Saugykloje naudojamos
ličio jonų ir vanadžio
baterijos, kuriose gali
būti saugojama iki 3 MWh
elektros energijos.

• Saugykla prijungta prie vietinio 18 MW vėjo elektrinių parko ir
naudojama perteklinės generacijos kaupimui ir tiekimui į tinklą.

Šaltinis: https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/braderup-energy-storage-facility-comes-on-stream-42673.html
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Praktiniai pavyzdžiai – 2 MW energijos saugykla Jungtinėje
Karalystėje
• Viena didžiausių ir greičiausiai reaguojančių energijos saugyklų Jungtinėje
Karalystėje, veikla pradėta 2016 m.

• Saugyklą sudaro viena 2 MW
galios ličio titanato Toshiba
baterija, kuri gali tiekti elektros
energiją 3000 namų 20 minučių.

Šaltinis: https://www.edie.net/news/6/Universities-unite-to-connect-UK-s-fastest-energy-storage-system-to-the-grid/
https://www.sheffield.ac.uk/creesa/willenhall/facts
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Praktiniai pavyzdžiai – energijos saugojimas
• Suspausto oro energijos saugykla (Compressed air energy storage –
CAES).
Tokio tipo energijos saugyklų pasaulyje yra tik dvi, ir viena iš jų
yra Vokietijoje.
• Huntorf CAES saugykloje
gali būti saugoma iki 870
MWh elektros energijos,
galia – 290 MW.
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Praktiniai pavyzdžiai – virtuali elektrinė
• Australijoje veikia viena didžiausių virtualių elektrinių (Virtual Power Plant
– VPP), kurią sudaro apie 1000 baterijų, kurių suminė galia – 5 MW.
• Tikslas – kaupti perteklinę elektros energiją iš saulės elektrines turinčių
privačių namų ir tiekti ją esant poreikiui.

Šaltinis: https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/05/adelaide-charges-ahead-with-worlds-largest-virtual-power-plant
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Praktiniai pavyzdžiai – virtuali elektrinė saloje
• Netoli vakarų Škotijos krantų esančioje Eigg saloje – 146 MW
galios VPP tiekia elektros energiją 37 gyvenamiesiems ir 5
komercinės paskirties pastatams 24 valandas per parą.
• Elektrinę sudaro 10 kW saulės elektrinė, 100, 6 ir 6 kW galios
hidroelektrinės bei 24 kW vėjo elektrinių parkas.

Šaltinis: http://www.windandsun.co.uk/case-studies/islands-mini-grids/isle-of-eigg,-inner-hebrides,-scotland.aspx#.W-C0BZMzY2w
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Praktiniai pavyzdžiai – Žaliosios energijos pirkimo
sutartys (PPA)
• PPA – elektros energijos pirkimo susitarimai, kurie leidžia įmonėms pirkti
atsinaujinančią energiją tiesiai iš gamintojo.
• 2017 m. Europoje pasirašyta 1 GW suminės galios PPA sutarčių,
Amerikoje – 2,7 GW.
• Viena ilgiausių PPA sutarčių Europoje – 29 metai.

1 pav. „Google“ PPA sutartys su žaliosios energijos tiekėjais visame pasaulyje
Šaltinis: Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
http://newenergyupdate.com/pv-insider/europe-strengthens-renewable-ppa-support-industrials-enter-market

2 pav. PPA sutarties schema
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Praktiniai pavyzdžiai – Power-to-gas
• Austrijoje pradedamas metano gamybos iš vandenilio projektas.
• Suminė galia – 13 MW.

Šaltinis: https://mcphy.com/en/press-releases/power-to-gas-in-austria/
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Praktiniai pavyzdžiai -Vehicle-to-grid
• „Nissan“ automobilių gamintojas vykdo pirmąjį Vehicle-to-grid (V2G)
projektą Jungtinėje Karalystėje.
• Tikslas - sukurti 100 naujų V2G energijos saugojimo įrenginių, kurie
visiškai sinchroniškai sujungtų transporto priemones, kelius ir
energetikos tinklus.
• Preliminari galia –
1 MW.
• Potencialas vien
JK – 180 MW iš
„Nissan“
automobilių.

Šaltinis: https://www.edie.net/news/8/Nissan-electric-vehicle-to-grid-energy-storage-system-UK-national-grid/
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Praktiniai pavyzdžiai - vandenilis
• Vandenilio kuro naudojimo plėtrai 2003 m. sukurta ES
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking platforma
~220
projektų,
susijusių su
vandenilio
plėtra
Daugiau nei
800 mln. Eur
finansinė
parama

>70 projektų
vykdoma šiuo
metu

Šaltinis: https://www.fch.europa.eu
https://hydrogeneurope.eu/index.php/cleaner-urban-transport-hydrogen-buses
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/road/hydrogen_en
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Kaip spręsime subsidijų „eksporto“ klausimus?
Valandų skaičius per metus, kai elektros kaina
Vokietijoje neigiama

* Iki 2018 m. spalio 1 dienos, kuomet buvo atskirtos Vokietijos ir Austrijos kainų zonos
Šaltinis:https://www.epexspot.com/en/market-data

• Techniniai sprendimai
– Stipresnės tarpvalstybinės elektros jungtys
(energijos mainai).
– Mažėjantys naujų technologijų investiciniai
kaštai.
• Organizaciniai sprendimai
– Bendra vidinė Europos elektros rinka
(Internal European Market).
– Bendras teisinis pagrindas (tinklo kodeksai,
metodikos ir reguliavimo taisyklės).
– Koordinuota elektros generacijos plėtra.

Nėra subsidijos – nėra eksporto
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Ačiū už dėmesį

