УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО
АВСТРАЛИЈА

МАГИСТЕРСКИ ТРУД
МАШИНСТВО

Изработил: Енис Реџепов
Ментор: Проф. д-р Сотир Пановски
Битола, 2014

СОДРЖИНА

103ст

ВОВЕД

6

I. ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА АВСТРАЛИЈА ЗА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА

7

1.1. Клима

10

II. ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА АВСТРАЛИЈА

14

1. ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

14

1.1. Преглед на геотермалната енергија

15

1.2. Типови на ресурси за геотермална енергија

16

1.3. Трошоци и намалување на трошоци кај геотермалната
енергија

18

1.4. Cdrill

20

1.5. Cbop

23

1.6. F (брзина на проток)

23

1.7. ΔT

24

1.8. η (ефиканост)

24

1.9. Паразитски загуби

24

1.10. Геотермални ресурси на Австралија

25

1.11. Клучни фактори за искористување на геотермалните
ресурси на Австралија

26

1.12. Геотермалниот енергетски пазар на Австалија

27

1.13. Резиме за геотермалната енергија на Австралија

27
2

2. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

28

2.1. Струја за домовите од соларната енергија

35

2.2. Соларната енергија во Австралија

36

2.3. Потенцијалот на Австралија за употреба на соларната
енергија

37

2.4. Раст во соларниот сектор во Австралија

39

2.5. Значењето на милион кровови со соларни PV

40

2.6. Места на кои соларните инсталации најбрзо растат

41

2.7. Иднината на соларната енергија во Австралија

42

2.8. Постојано снабдување со струја од соларна енегија

45

2.9. Интеграција на соларната енергија во
постоечката инфраструктура на струјни мрежи
2.10. Австралија со најголема соларна електрана во светот
3. ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

46
46
51

3.1. Преглед

52

3.2. Ветерни фарми

53

3.3. Инсталиран и планиран капацитет по држави

54

3.4. Конкурентност на енергијата од ветрот

55

3.5. Влијание на околината

55

3

3.6. Политиката и ветерната енергија

57

3.7. Развојот во последните 8 години

57

3.8. Клучни фактори за употребата на енергијата од
ветрот во Австралија

59

3.9. Пазарот на ветерна енергија во Австралија

61

3.10. Детално за ресурсите на ветерна енергија

62

3.11. Детално за пазарот на ветерна енергија

64

3.12. Потрошувачка на примарна енергија

64

3.13. Генерирање на струја

65

3.14. Инсталиран капацитет за добивање струја

65

4. ХИДРО ЕНЕРГИЈА
4.1. Ресурси на хидроенергија на Австралија

67
67

4.1.1. Клучни фактори во употребата на
хидроенергетските ресурси на Австралија

67

4.2. Хидроелектричниот пазар на Австралија

67

4.3. Хидроенергетски ресурси и пазар на Австралија

68

4.3.1. Хидроенергетски ресурси

68

4.3.2. Пазар на хидроелектрична енергија

69

4.3.3. Потрошувачка на примарна енергија

70

4.3.4. Производство на струја

71

4.3.5. Инсталиран капацитет за производство на струја

73
4

4.4. Поглед кон хидроенергетските ресурси и пазар на
Aвстралија до 2030 година
4.4.1. Клучни фактори кои влијаат на овој преглед

74
74

4.4.2. Трошоци за производство на хидроелектрична
енергија

75

4.4.3. Технолошки развој во хидро енергијата

78

4.4.4. Преглед на пазарот на хидро енергија

79

4.4.5. Предложени проекти за развој

80

5. ЕНЕРГИЈА ОД БРАНОВИ

80

ЗАКЛУЧОК

84

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

92

5

ВОВЕД

Австралија има пристап до неисцрпни извори на чиста енергија кои се
користат за греење, генерирање електрична енергија и транспорт. Меѓутоа,
постојат некои значајни ограничувања кај големото искористување на ресурсите
на чиста енергија во Австралија. Моментално технологиите за чиста енергија
имаат повисоки трансформациски трошоци споредено со другите технологии,
обновливите извори често се на големи растојанија од дистрибуциската и
преносната инфраструктура и пазарите, и технологиите употребени за
искористување на тие ресурси не се развиени. Покрај ваквите ограничувања,
технологиите за чиста енергија играат значајна улога во иднината со ниски
емисии задоволувајќи ја растечката потреба за енергија на Австралија.
Изворите на чиста енергија кои моментално се користат во Австралија се
хидро, биомаса, биогас, ветерна енергија и соларна енергија. Исто така постои
потенцијал за бројни технологии за чиста енергија кои се уште не се
комерцијално развиени како што се геотермална, енергија од океанот и
заробување и чување на јаглеродот за намалување на емисиите од јаглен, нафта
и гас.
Во 2010 обновливата енергија учествуваше со околу 8% од вкупното
производство на енергија со околу 1/3 добиена од хидроелектраните. Ветерната
енергија учествуваше со околу 2%.
Интересот за инвестирање во чистата енергија брзо расти, поддржан
преку напредокот на технологијата, подобрената комерцијална достапност и
бројните владини политики за поддршка. Со тек на време ова ќе направи голема
промена во австралиската енергетска поставеност а чистата енергија ќе игра
значајна улога во енергетскиот микс.
Австралиската влада имплементира бројни мерки за забрзување на
употребата на технологии за чиста енергија. Проширената цел за обновлива
енергија (RET) започна на 1 јануари 2010, гарантирајќи 45000 GWh кои доаѓаат
од обновливи енергетски извори до 2020. Во јануари 2011 RET се раздели во две
6

шеми за помали проекти SRES и поголеми проекти LRES на обновлива
енергија. Домаќинствата и малите бизниси се очекува да овозможат, дури и да
надминат, со дополнителни 4000MW потребни за задоволи RET.
Освен тоа австралиската влада го издаде својот план за иднината на
чистата енергија во ноември 2011. Целите на планот за чиста енергија во иднина
се намалување на емисиите на јаглерод до 5% до 2020 и 80% до 2050. Оваа цел
треба да се постигне преку воведувањето на цена на горивата и пакет на
комплементарни мерки.

I. ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА АВСТРАЛИЈА ЗА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА

Неодамна извештајот на New Energy Finance утврдил дека во Австралија
обновливите извори на енергија се поефитниот извор на електрична енергија од
новоизградените електрани на плин и јаглен.
Според наодите во извештајот, фармите на ветер би можеле да
произведуваат електрична енергија по цена од 80 долари за MWh наспроти 143
долари за MWh

од електраните на јаглен те. 116 долари за MWh

од

новоизградените електрани на гас. Во цената на производство на електричната
енергија се пресметани и квотите за CO2, но дури и без нив енергијата на ветрот
би била за 14% поефтина од новите елетрани на јаглен те. 18% поефтина од
новите електрани на гас.
Австралијаните така, сега имаат веродостоен доказ за вложување во
обновливите извори на енергија кои се и и трошковно поефикасни од јагленот и
гасот. Иако обновливите извори на енергија и понатаму бараат извесни нивоа на
поддршка за да можат да се натпреваруваат со постоечките електрани на
фосилни горива, новите гасни електрани и оние на јаглен станале прескапа
инвестиција која дури и најголемите банки и кредитори многу ретко ги
финансираат. Електраните на јаглен посебно се ризични заради огромните
количини на CO2 кои го испуштаат те. квотата која за нив мора да се плати.

7

Michael Liebreich извршен директор на BNEF изјавил дека: „Фактот дека
обновливите извори на енергија како што е ветрот стануваат поефтини од
јагленот и гасот во земјата која располага со едни од најдобрите светски резерви
на фосилни горива се вистинскиот доказ дека чистата енергија во целост ќе го
преврти идниот развој на електро енергетскиот систем“. Во BNEF веруваат дека
до 2020 големите фотнонапонски постројки да станат поефтини од јагленот и
гасот. Од Ratch Australia, енергетска фирма која поседува електрани на фосилни
горива и обновливи извори на енергија, наведуваат дека цените од соларната
енергија се движи околу 120 долари по MWh и е во константно опаѓање.
BNEF заклучува дека многу мала е веројатноста на изградба на нови
електрани на јаглен во Австралија и дека стопанството најверојатно ќе се сврти
кон поддршка

на обновливите извори на енергија. Има проценки дека во

следните десетина години Австралија би можела да стане една од првите земји
во светот која првенствено ќе се снабдува од обновливи извори на енергија.
Иако австралиската влада уште во 2006 година
поставила

во заедницата веќе

соларни системи, нивната снага била преслаба за растечките

енергетски потреби, па заради тоа некое време соларните системи биле
користени заедно со дизелови генератори. Од неодамна фотонапонскиот систем
е надограден па така заедницата во целост преминала на обновливи извори на
енергија, а дизеловиот генератор се користи

во случај на евентуално

откажување на некои од компонентите.
Надоградбата на инсталациите ќе овозможи изградба на ново училиште
но и враќање на жителите во оваа изолирана населба. Вкупната инсталирана
снага изнесува 38KW , а од Solarmatrix фирмата која го поставила системот,
јавуваат дека при изградбата на овој off – grid систем внимавале да овозможат
негова понатамошна надоградба во случај на потреба.
Овој пример е уште еден добар показател дека off – grid соларните
систем на изолирани локации се и мораат да бидат алтернатива за дизеловите
генератори, затоа што освен

поволностите за чистата околина имаат и
8

значително намалена бучава при работата, нудат значителни заштеди, а покрај
тоа бараат многу мало одржување.
Енергијата на ветрот сега покрива

26% од потребите за електрична

енергија во Јужна Австралија и е еден од главните сектори со раст во оваа
држава.
Ова е објавено во извештајот на Critical Decade: Generating a renewable
Australia кое има 22 страници и каде се наведува дека енергијата од ветрот е
една од најкомпетитивните обновливи извори за електрична енергија.
Извештајот исто така покажува дека Австралија има огромен потенцијал за
обновливи извори на енергија кои не се доволно искористени. Растот на
енергија од ветрот бил отприлика за 40% годишно до 2010.
Иако
најискористен

извештајот
извор

покажува
на

дека

електрична

енергијата
енергија

од
во

ветрот

е

Австралија

втор
по

хидроелектраните, те, дека учеството и е 23% од сите обновливи технологии,
тоа сеуште е многу мало учество во однос на производството на електрична
енергија од фосилни горива.
Одприлика во исто време кога се појавил извештајот најавени се две
големи ветроелектрани во Австралија,

а се работи за ветроелектраните

Macarthur која треба да се наоѓа во Викторија и ветроелектраната во Тасманија.
Ветроелектраната Macarthur е развиена од страна на AGL и Meridian Energy и би
требало да има снага од 420MW, додека Hydro Tasmania развила ветроелектрана
во Тасманија која би требало да има снага од дури 600MW а која преку
високонапоснки кабли би се пренесувала кон државата Викторија.
Австралија има големи резерви на јаглен и е најголемиот светски
извозник. Кога е усвоен протоколот во Кјото помеѓу земјите на „Анекс 1“
добила посебен статус, дека може да ги зголеми своите емисии. Во предходното
десетлетие го утростручиле увозот, првенствено во Кина и Јапонија. Имаат и
солидни резерви од нафта , гас и ураниум. Според производството на енергија
се деветта земја во светот, а само една од трите членки на OECD која е нето
извозник.
9

Сега пак донесува нова

енергетска стратегија, на начин како

што тоа го прават напредните европски земји: долгорочен поглед, до
2050 и не се прогнозира иднината на експлоатација на трендовите од
минатото, туку се поставува посакувана состојба и планираат

чекори

за остварување. Австралија има и големи можности за користење на
сите облици на

обновлива енергија. Според планот, јагленот постепено

целосно ќе се напушти. Се планираат инвестиции од 200 милијарди австралиски
долари за премин од јаглен и гас кон обновливи извори на енергија. А
причините се економски, имено користењето на јагленот е прескапо.
Меѓународната енергетска агенција (IEA)

објавила извештај

Energy Policies of IEA Countries – Australia. Агенцијата внимателно заклучува
дека. „ Нивото на амбициите на австралиската енергетска политика е
исклучително и многу скапо дури и за нација богата со ресурси“.

1.1. Клима

1. Улогата на обновливите извори на енергија за исполнување на еколошките
стандарди

Промената на климата има голем потенцијал да предизвика големи
влијанија врз човечкиот и природниот систем. Понатамошни климатски
промени се очекувани со зголемување на емисиите на стаклените гасови.
Податоци од истражувањата откриваат значајни климатски промени во и
околу Австралија во текот на минатиот век.
Средната годишна температура на воздухот во Австралија е зголемена од
1910 година (времето во кое евиденцијата на температурата во многу делови
стана достапна) за 0.9 оС. Првата половина на минатиот век покажа многу мала
промена на температурата, со повисоки температурни промени во главно
сушата во годините 1914-15 и 1938, додека влажниот временскиот период како
10

1950тите покажаа пониски температури. Во периодот од 1910 до 1950 средната
годишна температура на воздухот беше минимално намалена водена во голема
мера од страна на зголемените врнежи од дожд и пониските температури во
источна Австралија. Од 1950 година се случи тренд на затоплување од 0.16 0С
по деценија. 2005 година го држи рекордот како најтопла година во Австралија
од 1910 година со национална просечна температура од 22.9 оC, со 1.1 оC над
просекот од 1961-1990 и 2.2 оC потопла од евидентираната најстудена година
1917. Просторните варијации на температурите од 1910 година се прикажани на
слика 1. Најголеми промени се случија во делови од централна Австралија.
Просторните варијации во температурата од 1950 година се исто така очигледни
(слика 2). Максимално затоплување се случи во централно – источна Австралија
(над 0.3 оC по деценија) и минимум во северозапад.

Слика 1. Средната годишна промена на температурата во Австралија.
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Слика 2. Линеарни трендови на годишните промени на температурите од 1910
година (лево) И 1950 година (десно). Единици се оC по деценија.

Во прилог на општото затоплување од 1950 година имало промени во
фреквенцијата на екстремно високи и ниски температури во Австралија (слика
3). Од 1957 година, просекот во Австралија покажува зголемување во топли
денови и намалување на студени ноќи.
Слично на температурните промени, врнежите покажуваат значителен
контраст помеѓу првата половина на минатиот век и периодот од 1950 година.
Врнежите 1900-1949 генерално беа прилично слаби и просторно не поврзани.
Во контраст, врнежите од дожд во Австралија од 1950 се големи и просторно
кохерентни (слика 4).
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Слика 3. Вкупни врнежи

Северозападна Австралија бележи зголемување во годишните врнежи во
текот на овој период, во износ од повеќе од 30 мм по деценија низ третина од
северозападниот дел и над 50 мм по деценија на делови на северозападниот
брег. Во спротивност, источна и југозападна Австралија станаа посуви од 1950
година, со најголема суша по должина на источниот брег која надминува 50мм
по декада.
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Слика 4. Среден број на екстремни денови/ноќи годишно

II. ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

1. ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

Во оваа точка е даден преглед на моменталниот статус на технологијата
за геотермална енергија во Австралија и можностите за иновација кои водат до
пониски трошоци за производство на енергија од овој ресурс.
Геотермалната енеригија, едноставно е топлина извлечена од земјата.
Оваа топлина може да се употреби за генерирање електрицитет преку турбина
или да се користи директно. Геотермалната енергија се користи уште од раните
1900 ти со вкупно инсталирани генерирачки капацитети од 10715MW до крајот
на 2010 ( Bertani 2010) на светско ниво и директна употреба од 50583MW до
крајот на 2009 (Lund, 2010). Тоа претставува зголемување на капацитетот од
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20% кај електричната енергија од 2005 и 60% на директната употреба за истиот
период. Поголемиот дел од електричната енергија доаѓа од конвективни
хидротермички геотермални системи. Овие системи вклучуваат конвекција на
топлината низ земјата преку топли флуиди и обично се лоцирани во области со
активна тектонска и вулканска активност кои ги нема во Австралија.
Геотермалната енергија во Австралија би ги користела проширените
геотермални системи (EGS) и геотермалните ресурси со извлекување на топла
подземна вода (HAS).
Моменталната употреба на геотермалната енергија во Австралија е
ограничена на 80kw од централата во Бирдсвил, Квисленд уште од 1992 и
минимумот од 7MW за директна употреба (Hill 2010). Достапни се само
ограничени информации за директната употреба на геотермалната топлина и
бројни апликации на овој енергетски ресурс не се заведени.

Високиот

потенцијал на геотермалната енергија за Австралија е потенциран во извештајот
за енергетски ресурси на Австралија кој говори дека само 1% од геотермалните
ресурси со минимална температура од 1500C и максимална длабочина од 5 km
може да даде 190 милиони PJ енергија – доволно да даде 25 илјади пати од
употребата на енергија во Австралија. Геотермалната енергија ја има и
предноста да биде исклучувана ( достапна по потреба).
Развојот на геотермалната енергија во Австралија е на крстопат: постојат
силни показатели за долгорочна достапност, меѓутоа постои и потреба од
решавање на сложени проблеми кои треба да се надминат за да се донесе
топлинската енергија на површината.
1.1. Преглед на геотермалната енергија
Употребата на геотермална енергија постои кај домаќинствата каде се
користи за топлење или ладење на домовите преку пумпи па се до електрични
централи до 100MW. Технички, домашната употреба со пумпи добро е позната а
нејзиниот недостаток на употреба во Австралија најмногу е проблем на пазарот.
Големите електрични централи веќе се технички предизвик, особено за
геотренмалните ресурси пронајдени во Австралија.
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1.2. Типови на ресурси за геотермална енергија
Посатојат три примарни стилови на геотермални ресурси експлоатирани
во светот денес (слика 1). Сите од овие ресурси бараат премногу високи
температурни градиенти во горните неколку километри на земјината кора. Овие
високо температурни градиенти може да се резултат на проток на високи
температури подолу во кората, одведување на топлиот материјал или флуидите
погоре во кората, производство на топлина во погорните слоеви поради
геолошки процеси, изолирачки материјали кои заробуваат топлина или
комбинација од сите три.
Поголемиот дел од геотермални централи кои работат во светот денес
добиваат топлина преку конвективни хидротермички системи (Sanyal,2010).
Овие системи ги има во области со висок проток на топлина во кората помеѓу
две плочи или пак му се придружуваат на вулканската активност. Во овие
системи топлината се движи нагоре преку магматски продирања (вулкански)
или конвективен проток на флуиди. Вулканските системи обично се потопли од
невулканските. Конвективните хидротермички системи имаат голем проток на
топол флуид во процепите кои се придружени од бунари за да ја донесат
топлинската енергија на површина.
Втората категорија на геотермални ресурси се проширените геотермални
системи (EGS) исто тка наречени топли карпи. EGS ресурсите обично се
кристални карпи кои се топлат преку распад на радиоактивен потасиум,
ураниум и ториум и поклопени со изолирачки седименти кои ја заробуваат
топлината. На пример, топлината генерирана во гранодиоритот во Биглејк е
заробена од изолирачки јаглеродни камења, глина и јаглен кои се наоѓаат над
базените Купер и Ероманга во Јужна Австралија. Доста високи протоци на
топлина од пониските делови на кората исто така придонесуваат за овој ресурс.
Кај нив термичкиот градиент надминува 500C / km и топлинскиот проток
надминува 100mW/m2, скоро двојно од средната континентална кора (25300C/km и 65mW/m2 соодветно). Моделот за извлекување на топлина од EGS
ресурсите вклучува проектирање на резервоарот преку разделување на карпите
на резервоарот за проширување на нивната природна пермеабилност. Работниот
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флуид се пумпа низ резервоарот, каде се топли под карпата и се враќа на
површината каде тошплината се користи.
Трета категорија на геотермални ресурси се топлите седиментални води
(HSA), или кондуктивните

седиментални системи. Кондукцијата е главна

форма на пренос на топлина кај овие системи слични на EGS, иако конвекцијата
се смета како важен контрибутор. HSA едноставно претставуваат резервоари
кои содржат жешка вода и висока пропусливост. Концептот за употреба на HSA
е дека овие протоци на вода и пермеабилности се доволни да ја извлечат
топлината со голема брзина. Изворот на топлина може да биде ист како за
топлите карпи или пак топлина длабоко во кората.
Бидејќи Австралија е на стабилна континентална плоча далеку од
границите на плочата, конвективните хидротермички системи нема да бидат
значаен геотермички ресурс. Геотермалните ресурси на Австралија влегуваат во
EGS и HSA категориите.

Слика 1: Шема која прикажува геолошка поставеност на типовите

на

геотермални ресурси пронајдени во Австралија. На оваа слика топлината
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добиена од гранитот е покриена преку променливи количини на седимент.
Црвената испрекината линија е длабочина на која температурата на карпите
достигнува 1500C, акафеавата прикажува каде истите достигнуваат 2000C. На
левиот крај на сликата гранитот го има скоро до површината и пластовите над
него се премногу танки за да заробат топлина. Во централниот регион гранитот
е прекриен со доволно изолирачки седимент (јаглен, глина или камен) за да ја
зароби топлината произведена во гранитот и подлабоко во земјата. Тука
геотермалниот градиент е највисок и EGS ресурсот со високи температури е на
достижни длабочини. Карпите ќе треба да се искршат за да се дозволи доволен
проток на флуид за извлекување топлина. Над EGS, е HSA со ниска температура
во песочниот слој кој може да се користи за директна употреба. Десно, гранитот
е предлебоко за достигнување. Меѓутоа, постои доволна температура за HSA во
високопропусниот песочен слој над него.

1.3. Трошоци и намалување на трошоци кај геотермалната енергија
Капиталните трошоци се најголемата трошковна компонента за
производство на струја преку геотермална енергија. Добар геотермален ресурс
ќе биде оној кој ќе достигне што е можно поголем инсталиран капацитет за
вредноста на капиталот инвестиран во проектот. Најзначајни фактори во
одредување на капиталните трошоци по централа на инсталиран генерирачки
капацитет пред приклучување во мрежа можат да се сумираат преку

Каде Cdrill е трошокот за конструкција на бунарите, вклучувајќи изведба
на резервоар и Cbop е трошок за централата, вклучувајќи опрема за претворба
на енергија на површината (генерирање на струја или директна употреба) и
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опрема потребна за пумпање на работниот флуид во и надвор од резервоарот за
централата, вклучувајќи опрема за претворба на енергија на површината
(генерирање на струја или директна употреба) и опрема потребна за пумпање на
работниот флуид во и надвор од резервоарот. Значително намалување на
капиталните трошоци било на Cdril или Cbop, или значително зголемување на
F,ΔT или η ќе има значителен ефект на трошокот на генерирање за
геотермалните ресурси. Параметрите не се целосно независни. Трошоците за
бушење ќе бидат поврзани со длабочината на ресурсот и потребната длабочина
ќе биде зависна од температурата на резервоарот, а при тоа и со ΔT.
Ефикасноста на генерирањето струја е зависно од ΔT. Табела 1 прикажува
разлики

помеѓу

овие

параметри

за

разните

ресурси

во

Австралија.

Квантитативни податоци сеуште не се достапни па табелата покажува како се
очекува овие параметри да се менуваат зависно од типот на ресурс.

Табела 1: Релативна природа на чинителите на трошоци за геотермална енергија
за опсегот на геотермални ресурси пронајдени во Австралија. На пример, тука е
покажано како ниското ΔT во HSA системите е зависно од ниските трошоци на
бушење.
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1.4. Трошок за дупчење (Cdrill)
Трошокот за дупчење може да достигне 80% од вкупниот трошок на
централата за жешки искршени карпи но сепак тоа зависи значително од
длабочината на ресурсот. Секое намалување во трошоците за бушење ќе има
влијание врз стабилноста на проектите за геотермална енергија. Трошокот за
дупчење на бунар е поврзан со длабочината на бунарот како и со големината на
дупката, брзината на дупчење, цеметирањето итн. За да се намалат трошоците
при дупчењето, треба да се користат подобри методи за отстранување карпи кои
нудат побрзо дупчење намалувајќи го времето потребно за копање на бунарот.
Елементите за дупчење кај геотермалните централи се исти како кај
бунарите за нафта и гас, меѓутоа постојат некои значителни разлики меѓу кои:
-

Геотермалните бунари обично се прават со поголем дијаметар од
бунарите за нафта и гас, со што се зголемува трошокот

-

Солената вода е покорозивна отколку нафтата и гасот што

бара

различни материјали за обложување и методи на цементирање,
-

Ефектите од термичко ширење бараат различни пристапи за изградба
на бунарот,

-

Високите температури влијаат на животниот циклус

-

Карпите кај EGS резервоарите се значително поцврсти отколку оние
кај нафтата, гасот и HSA што влијае на животниот циклус и брзината
на дупчење

-

Високите температури влијаат при копањето на кал, и ваквата кал
бара ладење на површината

-

Копањето кал може да доведе до оштетување
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Слика 2: Ископување на геотермален бунар по метар ( виолетова) и цена на
нафта ( сина) со текот на време. Се забележува дека непостојат податоци за
одредени години.
Друг главен извор на промени при ископувањето е цената на нафтата,
бидејќи истите машини се користат и за ископ на нафта и гас. Нивниот ефект
врз трошокот за дупчење е прикажан на слика 2 каде висок степен на корелација
посоти помеѓу средниот трошок на дупчење на геотермален бунар по метар и
цена на нафтата од 1974 г. Се забележува дека податоците за трошокот за
дупчење се базираат на бунари подлабоки од 2 km бидејќи трошокот по метар за
ископ на подлабоки бунари е повисок отколку за поплитики. Кога цената на
нафтата е висока машините за копање геотермални бунари се зафатени бидејќи
се користат за ископ на нафта со што се зголемува цената.
При тоа, можно е да се направат пресметки за трошокот на дупчење кај
EGS

врз основа на цената на нафтата. Освен тоа, бидејќи е можно да се

проектира цената на нафтата во иднина можно е да се одредат цените за
дупчење во иднина. Ниската побарувачка за големи дупчења во Австралија
значи дека трошоците за дупчење во Австралија се високи поради недостатокот
на конкуренција. Доколку геотермалната индустрија ја покрене побарувачката
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за дупчење дозволувајќи им на компаниите за дупчење да ја движат опремата
почесто и локално се очекува да се притисне кон намалување кон цената за
дупчење.
Спротивно на високите трошоци за дупчење, на местото каде се дупчи
постои висок степен на учење, особено за екипата, и за една геотермална
централа најчесто се користат повеќе бунари. При тоа, за соседни бунари на
исто место брзината на учење може да се вметне во трошокот за дупчење.
Брзината на учење се базира на кумулативниот број на бунари по локација.
Брзината е доста висока – 20% и се базира на општи пресметки од ископот на
нафта. Овие брзини на учење може да бидат конзервативни бидејќи
ископувањето на геотермални бунари во Австралија е нова активност и кривата
на учење

по единечен ресурс ќе биде иста и за друг. Седумте длабоки

геотермални бунари ископани во Австралија до денес беа ископани преку
големи машини со ограничена мобилност кои не беа најсоодветни за задачата.
Трошокот за преместување на овие машини претставуваше значителен дел од
трошокот за копање бунари па затоа употребата на лесни, поефтини и помали
мобилни машини е подобра опција.
Постојат различни начини за намалување на трошокот на дупчење.
Постојат истражувања за некои нови методи за ископ на карпи ( Poter 2010) кои
значително го забрзуваат дупчењето. Австралиската комапнија Globe drill, разви
нов стил на дупчење кој е подобар за минерали отколку за нафта. Комапнијата
тврди дека со употреба на дупчење со воздушни чекани се постигнува побрзо
дупчење отколку кај машините за нафта и при тоа се користи помалку гориво,
помалку луѓе и помалку средства за пренос.
Исто така, во тек е оптимизација на перформансите на тековните
технологии за EGS и HSA апликации, како и комбинација на индустријата на
ископ за материјали со онаа за ископ на нафта. Доколку се пронајдат соодветни
замени за нафтата тоа ќе ослободи бројни машини и екипи кои ќе се префрлат
во геотермалната индустрија. Намалување на побарувачката ќе го поефтини
процесот на дупчење.
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1.5. Трошок за градба на централата (Cbop)
Вториот дел од трошокот претставува билансот на централата или BOP.
Пресметката на BOP може да се добие од конвенционалните геотермални
централи, бидејќи опремата е потполно иста. И кај BOP постои учење, каде
трошоците се намалуваат за 8% при секое дуплирање на капацитетите. BOP ќе
има две компоненти, површинска централа (генерирање на струја или директна
употреба) и пумпи.
Трошоците за површинската централа ќе бидат значителна компонента
од капиталните трошоци на геотермалниот проект. Намлувањето на овие
трошоци преку максимизација на ефикасноста на претворената енергија тука
претставува клучен фактор. Развојот на поефикасни технологии за претворба на
енергија треба да биде проследен без значително зголемување на трошоците.
Крајната цел би била да се направи оптимизација на целиот геотермален систем
( проток, температура, дизајн и ефиканост).
Работниот флуид ќе треба да се вбризгува и испумпува во резервоарот за
повеќето неконвенционални геотермални системи. Ова обично вклучува
употреба на потопни пумпи за подигање на флуидот од резервоарот и
површински пумпи за точење. Овие пумпи ќе бидат главен контрибутор на
паразитски загуби кај геотермалниот проект. Тие исто така, ќе бидат директно
изложени на течноста од резервоарот додека потопните пумпи ќе работат
исклучиво во опасни средини ( жешки, кородивни). Ефикасни пумпи кои ќе
имаат добар компромис помеѓу изведбата, стабилноста и трошокот ќе бидат
важен дел при намалување на капиталните трошоци.
1.6. F (брзина на проток)
Достигнувањето и одржувањето на високи брзини на проток ќе биде
критично во развојот на EGS и HSA

ресурси за геотермална енергија.

Зголемувањето на брзината на проток би бил начин на подобрување на
профитабилноста на геотермалниот систем бидејќи секој бунар ќе биде
попродуктивен. Важно е тоа дека зголемената брзина е во рамнотежа со рокот
на резервоарот, со што се избегнува прекин во работата.
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1.7. Температурна разлика (ΔT)
Постојат бројни аспекти за ова. Еден е наоѓање и извлекување на
топлина од ресурси со висока температура. Важни се и технологиите за
детекција на термални аномалии, вклучувајќи и достапност на податоци
обезбедени од државата. Од друга страна, дозволувајќи температурата да биде
намалена преку поефикасно ладење (воздушно ладење, водено ладење кај HSA
системите) ќе ја зголеми количината на извлечена енергија.

1.8. η (ефиканост)
Како што е наведено предходно, постепена промена во оваа област ќе
доведе до значителни намалувања во трошокот за добивање енергија од
топлотни извори со релативно ниска температура. Фокусот на истражувањата во
оваа област е ставен на новите циклични флуиди. Постои значителен потенцијал
за подобрување на цикличната ефикасност. Di Pippo (2007) открил дека
средната ефикасност на централите е во редот на 55 од нивниот теоретски
максимален циклус врз основа на идеални услови.
Директната употреба исто така покажеле зголемена ефикасност на
топлинската претворба и развојот на овие технологии исто така е важен.
Плановите за топлење и ладење на населби можат да дадат стотици мега вати
корисна енергија со десет пати поголема ефикасност од производството на
електрична струја.
1.9. Паразитски загуби
Најголемата

паразитска

загуба

кај

централата

е

ладење

на

кондензирачите. Ладењето може да ја намали енергијата на геотермалната
електрана за 15%. Истражувања за ладењето и системите за враќање на топла
пареа ќе водат до намалување на ваквите паразитски загуби. Испумпувањето е
друг главен фактор за паразитски загуби и проектирањето на ефикасни пумпи ќе
го намали трошокот.

24

1.10. Геотермални ресурси на Австралија
Австралија има значителен геотермален енергетски потенцијал од
топлите карпи. Тоа резултира од постоењето на бројни длабински карпи
(особено гранити) во кои топлината се генерира преку природно радиоактивно
зрачење. На места каде постојат карпи кои произведуваат висока температура
под дебели пластови на термички изолатори, термалната енергија се одржува во
длабинските карпи и прекривката што води до зголемени темпаратури на
релативно плитки длабочини. Постојат одредени области каде температурите
достигнуваат најмалку 2000C на длабочина од околу 5km. (слика 3).
Исто така, постои потенцијал за геотермални ресурси при пониски
температури кои се сретнуваат кај води со нормална циркулација кај бројни
седиментарни басени. Тие се добри и за генерирање струја и за директна
употреба.

Слика 3. Предвидена температура на длабочина од 5 km. врз основа на
температурни мерења врв – дно кај повеќе од 5000 дупки за нафта и вода.
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Геотермална централа повремено работи во Бирдсвил, Квисленд уште од
1992. Таа користи бунар која дава вода од големиот Артесијан базен при 980C на
површината и генерира околу 80 kW струја во мрежата, снабдувајќи околу 30%
од вкупниот излез на централата, а остатокот се добива со нафта или гас.
Вкупниот геотермален потенцијал на Австралија започна да се
актуелизира

од

неодамна.

Затоа

постоја

значителни

недостатоци

во

информациите кои јасно говорат за потенцијалот.
Во јули 2009 година осум компании изјавиле дека пронашле геотермални
ресурси со вкупно 2.6 милиони PJ топлина на лице место.

1.11. Клучни фактори за искористување на геотермалните ресурси на
Австралија
Владините политики поврзани со истражувања, развој и демонстрација
на геотермалната енергија се критични при негирањето на добивање струја од
геотермална енергија. Главни учесници се демонстрацискиот програм за
обновлива енергија на австралиската влада и програмот за геотермално бушење.
Демонстрација на економската изджаност за извлекување топлина и
употреба на геотермалната енергија и за добивање струја и за директна употреба
е критична при привлекување на потребните капитални инвестиции.
Подобрените информации за потенцијалот на геотермалната енергија во
бројни делови на Австралија – особено новите геолошки податоци дадени за
лоцирање на региони со температурни аномалии при релативно мали длабочини
(1 – 4km.) ќе помогне при дефинирањето на геотермалните ресрси и ќе ги
намали трошоците за истражување.
Постои значителен потенцијал за заштеда на енергија преку поголема
употреба на пумпи за топлење и ладење на зградите во бројни региони на
Австралија.
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1.12. Геотермалниот енергетски пазар на Австалија
Постојат несигурности во прегледот на геотермалната енергија за
следните две декади.
Главна несигурност е трошокот за производство на електрична енергија
бидејќи технологијата сеуште ја нема докажано својата комерцијална вредност.
Днешните пресметки покажуваат широк опсег во трошокот за генерирање
струја од геотермална енергија, што се рефлектира на моменталната фаза на
индустријата, бидејќи трошокот за добивање струја е доста зависен од идниот
развој на технологијата и проблемите при вклучувањето во мрежа.
Геотермалната индустрија во Австралија е во пораст, што се докажува со
еден од проектите и се очекува уште во два други во наредните две години.
Неколку пилот проекти се очекува да завршат за пет години.
Прогресот е потпомогнат преку владини грантови за развој на
геотермални проекти. На два геотермални проекти им се одобрени грантови во
ноември 2009 од вкупно 153 милиони долари преку: програмата за
демонстрација на обновливата енергија од австралиската влада; програмата на
австралиската влада за геотермално бушење најави 49 милиони долари како
подршка за седум издржани проекти; владата на Викторија најави подршка од
25 милиони долари за демонстрациски проект.
Во енергетските проекции на австралиското биро за обновлива енергија,
каде се вклучени и целите на обновливата енергија, генерирањето струја преку
геотермална енергија во Австралија се очекува да се зголемува за 18,4%
годишно, и да достигне 6 TW часа во 2029 – 30 и да учествува со 1,5% од
вкупното производство на електрична енергија.

1.13. Резиме за геотермалната енергија на Австралија
Геотермалната енергија има огромен потенцијал да му понуди на
Австралија стабилна, пренослива и чиста обновлива енергија за еден цел
милениум. Преку директна употреба и користење на пумпи, значителен дел од
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генерираната енергија може да се заштеди. Пумпите за топол флуид имаат
добра технолошка основа на интернационално ниво и можат да се користат во
бројни гранки.
Геотермалната енергија од EGS и HAS ресурсите е сеуште во фаза на
развојна технологија. Како резултат на тоа, постои висок степен на несигурност
при пресметка на трошоците. Постојат голем број истражувања и развој
поврзани со овие ресурси на интернационално ниво за да се докаже нивниот
потенцијал како и неговата реализација.
Со експлоатацијата на EGS и HSA ресурсите во Австралија и светот,
трошоците ќе се намалат. Истото важи и за апликациите со директна употреба.
Ресурсите со пониска температура можат да се користат за да ја намалат
потребата од електрична енергија во апликации кои користат топлина. Тоа
вклучува затоплување и ладење на простор, топлина во индустриски процес
итн.

2. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

Бројот на домаќинства во Австралија со соларни панели се зголеми за
повеќе од 35 пати во последните три години. Постојат 513 585 соларни
фотоволтажни ( PV) системи на крајот на август 2011. Приближно 430 000 од
нив се инсталирани во 2010 и 2011 год. Повеќе од 6% од австралиските домови
денес имаат инсталирано сончеви колектори и постојат бројни фирми за нивна
инсталација низ државата чиј број порасна за 6 пати во последните три години и
сега изнесува 4000.
Податоците од регулаторната комисија за обновлива енергија од
фебруари 2011 покажуваат дека Австралијанците топло ја прифаќаат оваа
технологија вклучувајќи ги и сиромашните и пензионерските населби низ
државата. Цената на соларните панели продолжува да опаѓа и аналитичарите
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сметаат дека ќе достигне цена иста како за струја од мрежа некаде во средината
на оваа декада.

Слика 4: Инсталиран кумулативен капацитет на соларни PV во Австралија
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Слика 5: Годишен капацитет на инсталирани соларни PV во Австралија ( 2001 –
2011)

Слика 6: Кумулативен број на инсталации на соларни PV системи во Австралија
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Слика 7: Број на инсталации на соларни PV системи во Австралија по години и
држави

Слика 8: Број на акредитирани монтери и проектанти на соларни панели во
Австралија по држави

Австралија има највисока средна соларна радијација по m2 од сите
континенти во светот. Меѓународната агенција за енергетика предвидува дека
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концентрирана соларна енергија може да му даде на Австралија дури 40% од
нејзината вкупна енергија до 2050.
Екстра големи соларни проекти до 500 MW се конструирани во
Шпанија, Германија и Америка. Оваа година соларната централа од 19 MW во
Андалузија во Шпанија, е прва која произведе 24 часовна енергија со помош на
напредна технологија за складирање. Ваквите големи соларни проекти
недостасуваат во Австралија, и покрај достапноста до најдобрите соларни
ресурси во светот. Австралиската влада најави прва рунда од 1,5 милијарди
долари за програма за подршка во јуни 2011. Програмата треба да ги изгради
првите навистина големи проекти во Австралија, со што ќе се стекне искуство
во развојот на идните проекти.
Табела 2: Примери за постоечки комерцијални соларни централи

Емисиите на штени гасови поврзани со струјата потребна за топлење
вода е втор најголем извор на емисии од домаќинствата, сочинувајќи скоро
четвртина од емисиите на домаќинствата.

32

„Соларно затоплување на вода“ се однесува или на самостоен систем за
топла вода од сонцето или топлотна пумпа, која ја грее водата користејќи ја
енергијата од околината. Инсталацијата на соларен систем за топлење вода
може да му заштеди на просечното домаќинство иљадници долари од сметката
за струја секоја година споредено со системот за електрично топлење на вода.
Тоа исто така, заштедува 2,4 до 3 тони на емисии на јаглерод годишно.

Слика 9: Кумулативни инсталации на системи за топла вода во Австалија

Голем број на корисници инсталираат струјни панели наместо панели за вода
заради владините иницијативи и агресивните маркетинг кампањи, и покрај
одличната вредност на парите кои ја имаат кај системите за топла вода.
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Слика 10: Годишни инсталации на соларни панели за вода по држави

Слика 11: Моментален вкупен број на соларни системи за топлење вода по
држави
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2.1. Струја за домовите од соларната енергија
Австралиското здружение за соларна енергија неодамна извести дека
2012 беше одлична година за австралиската фотоволтажна индустрија, со
инсталација на над 1 GW капацитет (скоро половина од вкупниот национален
капацитет на соларни панели од 2,6GW) вработувајќи во тој сектор приближно
11000 лица.
Освен тоа, извештајот потврдува дека средната цена за инсталација на
фотоволтажен соларен систем падна под цената во 2011.
Денес производството на струја од соларни панели во Австралија брои
4.5% од вкупното генерирање на електрична енергија на Австралија.

Слика 12: Вкупни инсталации на PV, 2003 – 2012.
Зад порастот во 2012 примарна сила претставуваат инсталациите на
крововите, што претставуваше мерка за независност од зголемените цени на
струјата.
Исто така, соларната индустрија отвори бројни работни места со што се
намали бројот на вработените.
Соларната индустрија вработува околу 11 000 лица низ целата земја.
Значителен процент од нив работат на монтажа и одржување, додека 2000
работат во истражување и развој, финансирање, продажба и администрација.
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Со развојот на фотоволтажната технологија, еволуира и процесот на
производство а со тоа се намалуваат трошоците. Ова е благодет на индустријата.
Меѓутоа, со намалување на трошоците се намалува и профитот а тоа ги
загрижува инвеститорите.
Инсталирањето на PV системи пополека опаѓа, па затоа есента помеѓу
2011 и 2012 не беше добра како предходната. Средно земено трошокот по W на
инсталиран систем во 2012 е скоро 3 долари наспроти 4 долари во 2011.

Слика 13: Типичен модул систем и рамнотежа на трошоците во Австралија 2008
– 2012.

2.2. Соларната енергија во Австралија
Австралија е најсончевиот континет во светот , па дури и областите кои
се помалку изложени на сонце како Викторија или Тасманија, имаат одличен
соларен ресурс споредено со други земји во светот. Последните 5 години
забележаа огромен пораст по бројот на инсталации на соларни системи
вклучувајќи соларни PV, панели за топла вода и големи комерцијални системи
за соларна енергија како што се PV фарми. На пример, во 2007 постоеја 8000
згради со инсталирани PV додека денес тој број е над 1 милион.
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Ваквиот пораст е поттикнат од бројни фактори. Трошокот за соларни PV
и други форми на соларни системи значително се намали во последните години
а се очекува дополнително да опаѓа. Намалувањето на трошокот е последица на
владините напори за развој на соларниот енергетски сектор како и
намалувањето на трошоците за системот поради масивното производство во
Кина. Во некои делови во Австралија трошокот за соларно PV е близок со оној
за енергија на фосилно гориво. Владините политики, вклучувајќи ја и целта на
обновливата енергија, државните такси и наплатата, беа клучни фактори за
зголемување на бројот на системи за обновлива енергија во Австралија.
Иако соларната енергија останува мала компонента на вкупниот
енергетски микс на Австралија, јасно е дека овој ресурс денес не е доволно
искористен и нуди дополнителни можности за развој на секторот во иднина.
Постојаниот развој придружен со достапноста покажува дека сонцето ќе стане
многу важен извор на енергија во Австралија во иднина. Инвестирањето во
соларните технологии ќе биде условено од државните и владините политики.
Пристапот на стабилна политика ќе биде важен за постојан пораст на соларната
енергија, особено за големи комерцијални централи. Соларната енергија нуди
бројни предности за Австралија вклучувајќи вработувања во енергетскиот
сектор, нови можности за бизнис, привлечни можности за инвестирање и
намалени емисии на штетни гасови. На крајот на 2012 вкупниот број на
вработени во соларната PV индустрија на Австралија е 16 700 вработени.
2.3. Потенцијалот на Австралија за употреба на соларната енергија
Соларната радијација која паѓа на Австралија секоја година е околу
10000 пати поголема од вкупната потрошувачка на енергија во заемјата. На
слика 5 е дадена соларната мапа на Австралија. Сонцето претставува
неисцрплив извор на обновлива енергија.
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Слика 14: Мапа на Австралија која покажува средна годишна соларна
радијација и локации на линии за пренос од инфраструктурата на Австралија.

Постои значителан соларна енергија низ целиот континент. Уште
поважно, областите на кои има електрична мрежа имаат одлични соларни
ресурси. Ваквата широка распределба на соларните ресурси е важна бидејќи
постои побарувачка за стабилно снабдување со енергија и кај оддалечените и кај
густо населените области. Дури и Јужна Австралија која има помала средна
годишна соларна радијација од северот има одлични соларни ресурси.
Всушност Викторија има подобри ресурси од Германија, која што има најголем
инсталиран соларен капацитет од сите држави ( Pew.2013). Во следната коцка е
дадена споредбата помеѓу двете држави.
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Коцка 1:Споредба помеѓу Германија и Австралија
Најдобрите локации во Австралија примаат два пати повеќе соларна
радијација од најдобрите локации во Германија. Покрај помалите соларни
ресурси достапни во споредба со другите држави, Германија, сеуште има
подобра искористеност на соларниот ресурс споредено со Австралија. И
покрај надмоќниот неискористен ресурс, Австралија има инсталирано
помалку од 1/3 од соларниот капацитет споредено со оној инсталиран во
Германија ( 7600MW) во 2012. Во сончевите денови, струјата генерирана од
соларните PV достигнува 35% од струјата потрошена во Германија.
Соларното генерирање на струја во Германија се споредува со врвната
дневна побарувачка на струја, кога цената на струјата е најскапа.
Последните неколку години зголеменото генерирање на струја од сонцето
во Германија резултира со намалување на цените на струјата за големите
корисници, бидејќи вака добиената струја се повеќе се користи наместо
струја добиена од поскапи извори за време на врвните периоди

Највисоките средни нивоа на соларна радијација се регистрирани во
централна и северна Австралија, и истите нудат високо квлаитетен извор на
енергија доволен да овозможи струја и затоплување на вода во оддалечени
области кои не се поврзани на електрична мрежа.

2.4. Раст во соларниот сектор во Австралија
Соларната индустрија во Австралија брзо се развива, надминувајќи ги
сите очекувања и отварајќи можности за домаќинствата и фирмите. Соларните
PV имаат највисок раст од сите технологии за соларна енергија во Австралија.
Клучни факти:
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-

Вклупниот број на инсталации на соларни PV е во број три пати
зголемен од крајот на 2010 до крајот на 2012.

-

Околу третина од сите соларни PV системи во Австралија се
инсталирани во 2012

Во 2012, 70% од целиот нов капацитет за добивање на струја во
Австралија беше од соларни PV. Повеќе од 1 милион соларни PV системи се
инсталирани и повеќе од 630 илјади градби имаат сорларни системи за топла
вода.
Историски, панелите за топла вода повеќе се користат во Австралија
отколку соларните PV но сеуште има доволно место за раст во секторот за
панели за топла вода.
2.5. Значењето на милион кровови со соларни PV
Заедничкиот учинок на сопственици на домови и комерцијални згради,
со инсталирани соларни PV системи, генерирале 3 381 000 MW часови на
еколошки чиста струја во Австралија во 2012. Ова го зголеми учинокот на
соларно генерирана струја на 1.3% од вкупната потрошувачка на струја во
Австралија во 2012. Иако тоа е мал дел од вкупната потрошена струја, сепак
претставува голем раст во генерирањето на струја од сонцето за само неколку
години.
Најголемиот раст во капацитетот на соларните PV бил во граѓанскиот
сектор ( слика 15). Во 2010 – 2011, над 90% од струјата генерирана од сонцето
се користела во граѓанскиот сектор, а остатокот во бизнис секторот.
Развојот на големи комерцијални PV во Австралија до денешен ден е
ограничен. Меѓутоа, комерцијалниот PV пазар значително се прошири во
последните 5 години за денес да генерира 15 пати повеќе струја од 2007.
Флексибилноста на соларните PV беше клучна за инсталации со мали и средни
големини низ разни комерцијални апликации, што говори дека постои доволен
потенцијал за понатамошни инсталации на комерцијалните згради. Во иднина,
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соларни PV со индустриски капацитет и CSP електрани можат значително да го
зголемат генерирањето на струја од сонцето.

Слика 15: Годишно генерирање на соларна енергија во Австралија 2001 – 2013
мерено во MWh.
Вкупниот инсталиран капацитет на соларни PV порасна за 75% од 2011
до 2012. Доколку соларниот PV сектор се развива за уште поскромна годишна
стапка на развој од 15% годишно од 2014, соларниот PV сектор ќе овозможи
околу 5% од производството на струја во Австралија до 2020.

2.6. Места на кои соларните инсталации најбрзо растат
Статистиката од април 2013 покажа дека Квинсленд води споредно со
остатокот на Австралија во вкупниот број на инсталации на соларни PV на
крововите, а следат Нов Јужен Велс и Викторија. Нов Јужен Велс предводи над
другите држави во вкупниот број на инсталирани системи за топла вода.
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2.7. Иднината на соларната енергија во Австралија

Употребата на соларна енергија брзо расте и може значително да
допринесе во идниот енергетски микс на човештвото. Се очекува солрните PV
да овозможат 29% од потребите за струја на Австралија до 2050. Соларната
енергија расте во популарност бидејќи е се подостапна, таа е чист енергетски
извор и е решение за штетните емисии.
Обновливта енергија се очекува да игра важна улога во битката против
климатските промени ( коцка 2). Брзиот развој на соларни PV веќе направи
значаен допринос во намалувањето на штетните гасови кај добивањето на струја
во Австралија. Ваквиот тренд треба да продолжи а и да се забрза и во
Австралија и насекаде низ светот доколку сакаме да ги достигнеме целите на
намалени штени гасови.
Науката која се бави со климатските промени, ризици и одговорнсоти
покажа дека глобалната температура мора да се ограничи на зголемување од 20C
од пред индустрискота доба. Климатската комисија издаде документ кој
потврдува дека климата може да биде стабилизирана доколку емисиите се
намалат скоро на нула до 2050.
Австралискиот оператор за енергетски пазар (AEMO) неодамна изведе
сеопфатно моделирање за приказ на сценарија за достигнување 100% обновлива
енергија на австралискиот енергетски пазар до 2030 и 2050. Националниот
струен пазар ги покрива источните држави и Јужна Австралија. Сценаријата
покажале значителен дел (третина од австралиското производство) од соларни
технологии, додека соларните PV се технологија со најмал трошок.
Во сценарио 1, моделирањето прикажало дека соларните панели можат
да снабдат 41% од инсталираниот капацитет ( 21% соларни PV на кров и 20%
големи централи на соларни PV) до 2030. Студијата исто така, покажала дека
обновливите извори како што е хидроресурсот, топливата сол, биогоривото и
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биомасата можат да се користат како складирана енергија за задоволување на
врвната дневна потрошувачка.
Операциите на AEMO говорат дека техничките предизвици одредени со
студијата за достигнување 100% обновлива енергија можат да се управуваат но
се предмет на дополнителна анализа на динамички системи. Студијата ги зема
во предвид технолошките трошоци но не ги разгледува трошоците за ширење
на дистрибуционата мрежа, купувањето на место, затворањето на досегашните
капацитети и истражувањето и развојот потребни за технологиите кај
обновливата енергија.
Друго моделирање направено од AEMO разгледува три различни
проекции за растот на капацитетот од соларни PV, врз основа на сценарија на
спор, среден и брз развој. Сценаријата земаат во предвид различни можни нивоа
на цена на струјата, цена на соларните PV и владини иницијативи. Анализата не
ги разгледува ефектите на електричната мрежа. Анализата наведува дека до
2030, инсталираниот капацитет на соларни PV во националниот пазар на струја
треба да порасне до 12 пати од нивото во 2011 (слика 16). Брзиот раст во
последно време е поради фактот дека вистинскиот раст од 2011 до 2012 го
надмина дури и сценариото на брз развој. Сите сценарија покажале пораст, што
се сретнува и кај некои други студии.

Коцка 2: Генерирање на чиста соларна енегија
Значителен пораст во генерирањето на струја од сонцето помогна во
намалувањето на штените гасови од другите комерцијални производители
на струја во Австралија. Квинсленд и Викторија имаат највисоки емисии
придружени за добивањето струја заради големата количина на употреба
на фосилно гориво, додека Тасманија има најниски бидејќи голем дел од
струјата се генерира од хидроелектрани. Зголемувањето на обновливата
енергија и подобрувањата во енергетската ефиксност допринесуваат за
намалување на емисиите придружени за добивањето струја во Австралија
(Pitt & Sherry,2012). Емисиите на штетни гасови од производството на
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струја во 2012 се намалени за 4.7% од предходната година, додека во период
од јуни до декември 2012 емисиите од производството на струја се ниски
колку во 2001 – 2002.

Слика 16. Проектирн раст на капацитетот на соларни PV на кровови од страна
на националниот пазар на струја 2011 до 2031.

Намалувањето на трошоците за соларни PV, што доведе до брз раст,
најверојатно ќе продолжи да биде важен фактор во ширењето на соларната
енергија во Австралија. Слично како и другите системи за соларна енергија, со
намлувањето на трошокот се зголемува бројот. Освен тоа, политиката за
животна средина ќе биде критична за иднината на соларната енергија во
Австралија. Трајните и предвидливи политики овозможуваат да се инвестира во
индустријата со доверба.
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2.8. Постојано снабдување со струја од соларна енегија
Соларната енергија веќе овозможува, или допринесува за, постојано
снабдување со струја во голем број делови во светот. Тоа значи дека соларната
енергија може да се користи во текот на денот и да се акумулира од системите
за соларна енергија во текот на ноќта.
Моментално достапен е широк опсег на можности за складирање
енергија преку ловење на сончевата енергија; меѓутоа, широката употреба
зависи од намалувањето на цените. Соларните системи за топла вода имаат
вградено складирање на топлина во форма на резервоари за топла вода. За
системите во домаќинствата, може да се користат акомулатори за чување на
соларната енерија која е отповеќе за употреба подоцна. Алтернативно, доколку
е достапна, мрежата служи како можност за надополнување. Голем број
домаќинства ја снабдуваат електричната мрежа доколку генерирале отповеќе
струја и така можат да повлечат струја од електричната мрежа кога нема сонце.
Складирањето на енергијата кај големи централи исто така, веќе се користи во
голем број места во светот. Со намлувањето на цената на ваквите големи
системи за складирање енергија, пазарот на комерцијални опции за складирање
се очекува да расте.
Начинот на кој што електричната мрежа е структуирана и управувана е
критично бидејќи се повеќе соларна енергија се приклучува на мрежата.
Системите за соларна енергија работат добро со други извори на обновлива
енергија, како што е ветерот, каде што ресурсот е достапен на различни места во
различно време. На пример, кога е ветровито на една локација, на друга може да
е облачно и кога е топло и сончево на едно место може да има маку ветер на
некое друго. Со диверзифициран енергетски микс, многу лесно се овозможува
стабилно снабдување со струја. За среќа источниот брег на Австралија има
електрична мрежа која се протега со илјадници километри во опсег на бројни
обновливи извори.
Променливоста на сончевата енергија исто така може ефикасно да се
порамни преку бројни системи за соларна енергија вдолж големи области кои
генерираат струја во различно време. Иако излезот од единечен панел може
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значително да се менува од минута во минута, кога излезот од повеќе панели е
собран во една област излезот многу помалку се менува со времето.
Сонцето несјае секогаш, но со ефикасно складирање, управување со
мрежата и широка струјна мрежа, можна е постојана достава на соларна
енергија.
2.9. Интеграција на соларната енергија во постоечката инфраструктура на
струјни мрежи.
Електричната мрежа во Австралија се промени за да ги задоволи
потребите на промените и енергетските системи. Електричната мрежа во
најголем дел е изградена околу централизирани големи објекти за добивање
струја од фосилни горива. Мрежа со повеќе системи на обновлива енергија ќе
има поголем дивезитет на извори за генерирање. Соларните и другите извори
на обновлива енергија веќе се интегрирани во постоечката електрична мрежа на
Австралија. На пример, енергијата на ветрот учествуваше со околу 26% од
вкупното производство на струја на Јужна Австралија во 2011 – 2012.
Меѓутоа, со зголемување на протокот на соларна енергија мережата мора
да се прилагодува а тоа бара инвестирање и планирање. Другите држави имаат
значително поголеми количини на обновлива енергија и различен опсег на
извори на енергија во своите мрежи отколку Австралија. На пример, Германија
генерира струја од соларните панели за да снабди над третина од потребите од
струја на нацијата, со максимален учинок во сончевите денови. Германија
управува со различни системи на енергија кои учествуваат во миксот, при тоа
одржувајќи ја стабилноста на мрежата.

2.10. Австралија со најголема соларна електрана во светот
Многу енергетски стручњаци сметаат дека соларната енергија

е

едниствениот извор на обновлива енергија која има доволно потенцијал да ги
замени фосилните горива како доминантен извор на енергија во годините кои
следуваат. Многу држави сериозно размислуваат за соларната енергија и
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инвестираат големи количини на срдства во разни проекти, воглавно соларни
погони за производство на електрична енергија. Една од тие држави е
Австралија. Австралија има намера да направи голем исчекор во развојот на
секторот за соларна енергија со план да изгради најголема соларна електрична
електрана во светото со снага од 1000 MW. Цената на проектот се проценува на
отприлика 1,4 милијарди австралиски долари.
Спорд зборовите на австралискиот поранешен премиер Кевин Руд, оваа
електрана ќе има три пати поголем капацитет од моменатално најголемата
електрана која е сместена во Калифорнија. За да се добие чувство колку ќе биде
силна оваа електрана би можеле да ја споредиме со нуклераните електрани:
најмоќната нуклеарна електрана во САД е Пало Верде 2 во Аризона и има
моќност од1335 MW. Просечната моќност на нуклеарните електрани во САД е
околу 954 MW и според тоа се гледа дека оваа електрана ќе има поголема
моќност од просечните нуклеарни електрани. Капацитетот на нуклеарната
електрана во Кршко е 632MW.
Деталите биле

објавени до крајот на 2009,

а името на успешните

понудувачи било објавено во првата половина на 2010 година. Премиерот Руд
нагласил дека проектот е насочен на искористување на силното сончево зрачење
во Австралија, а кое тој го нарекол „ најголем природен ресурс на Австалија“
Покрај тоа тој додал и дека со овој проект Австралија сака да стане лидер во
секторот за чиста и обновлива енергија, нешто што на Австралија навистина и е
потребно затоа што во моментот австралиската економја се потпира на јагленот
како главен извор на енергија.
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Слика 17. Вештачки приказ на можната најмоќна соларна електрана во светот.
Во последно време Австралија е критизирана заради премалите
инвестиции во секторот

за обновливи извори на енергија, но овој план за

изградба на најголемата соларна електрана во светот, три пати поголема од
моментално најголемата, би требало не само да ги намали критиките туку исто
така, да ја отвори вратата за нови големи проекти во секторот на обновливи
извори на енергија.
Австралија со овој проект се обидува на „ зелената“ енергија да и даде
чесна шанса за развој.

Вака огромниот проект би требало, заедно со

економските активности во периодот на рецесија, исто така да резултира со
нови работни места и содавање на дополнителни шанси за покренување на
разни бизниси.
Ако и се верува на Австралиската Влада, овој огромен соларен проект е
само прв чекор во изградбата на мрежа на соларни електрани низ целата земја
со локиации избрани така што новите електрани добро да се вклопат во
моменталната електрична мрежа и да примаат доволно сончево зрачење. Ако се
помине според плановите Австралија ќе направи голем чекор кон обновливите
извори на енергија и тоа би можело да послужи како пример за сите останати
држави да се свртат кон обновливата енергија.
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Парите кои ќе бидат вложени во овој соларен проект се само дел од
парите кои ќе бидат вложени од страна на Владата на Австралија за чисти
извори на енергија и тоа е доказ дека Австралија вложува се повеќе и повеќе во
обновливите извори на енергија, давајќи и со тоа реална шанса да станат
економски конкурентни во иднина.
Премиерот Руд исто така најавил дека Австралија ќе стане полноправна
членка на меѓународната агенција за обновлива енергија (International Renewable
Energy Agency). Од сето наведено ќе биде многу интересно да се види за колку
Австралија ќе ја намали својата емисија на јаглен двооксид. Ова би морало да се
види подоцна на конференцијата во Копенхаген на која ќе има обид да се
договори рамка за нов Кјото протокол. Веќе планираното намалување на
емисијата на

јаглерод двооксид би значело и забрзување на развојот на

обновливите извори на енергија во Австралија.
Веќе сега една од пет куќи во Јужна Австралија има инсталирано
фотонапонска електрана, а дури 27% од потребите за електрична енергија доаѓа
од ветроелектраните.
Новите бројки кои ги објавил неодамна AEMO – австралиски оператор
на

пазарот на енергија, предвидуваат дека благодарејќи на новите

ветроелектрани и фотонапонски електрани оваа австралиска држава во рамките
на десетина години кои следуваат дури 50% од своите електрични потреби ќе
ги задоволи од обновливи извори на енергија.
Со тоа Јужна Австралија би станала прв индустријализиран регион на
светот која постигнал таков успех и би ги надминал другите зелени енергетски
гиганти како што се Данска и Германија. Во извештајот се наведува дека во
текот на 2012 дури 31% од енергетските потреби на Јужна Австалија биле
покриени од обновливи извори додека во текот на оваа година се предвидуваат
инсталации со повеќе од 1.250MW ветроелектрани и 400 MW фотонапонски
електрани.
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Во AEMO веруваат дека во текот на следните десет години бројот на
соларните системи ќе се тродуплира, што значи дека секоја втора куќа на својот
кров би можела да има фотонапонска електрана. Очекуваниот раст на цената на
енергијата би требало да биде главниот поттик за растот на соларните
инсталации во наредните години.
АЕМО -

Исто така приметила дека, начелно потребни се уште две

поголеми ветроелектрани со снага од околу 100MW, и Јужна Австралија би го
надминала прагот од 50% обновливи извори на енергија. Поголемиот развој на
ветро и соларни проекти би можело дури и да ги зголеми проекциите па тие
многу лесно би можеле да ги надминат 60% во зависност од брзината на
изградба на инфраструктурата.
Заради трендот кој ги фаворизира обновливите извори на енергија,
AEMO тврди дека традиционалното производство на електрична енергија од
електраните со фосилни горива не би требало да расти во следните години, дури
би можело дури и да се намали за 0,1% на годишно ниво. Тоа значи дека
вложувањата во ваквите

нови системи ќе бидат незначителни, додека

поголемите средства ќе бидат насочени кон одржување на старата опрема. Со
откажувањето на надградувањето на ваквите застарени системи

Јужна

Австралија би можела да заштеди повеќе од 167 милиони австралиски долари.
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3. ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

Слика 18: Фарма со ветерници на езерото Бони од 239 MW сликана рано наутро

Ветерната енергија брзо ја проширува режимот на производство на
обновлива енергија во Австралија со средна годишна стапка на раст во
инсталираниот капацитет од 35% во период од 5 години. Во 2011, имаше
инсталиран капацитет од 2224 MW и уште 15284MW планирани или во
изградба. Истата година до октомври месец, ветрогенераторите генерирале 6432
GWh струја што е еднакво на 2.4% од вкупната побарувачка на струја во
Австралија и 21% од вкупното производство на обновлива енергија. До
октомври 2010, постоеја 52 ветерни фарми и повеќето од нив имаат турбини од
1.5 – 3MW.
Јужна Австралија има скоро половина од државниот капацитет на
ветерна енергија. Викторија исто така има задоволителен систем, со околу
четвртина од државниот капацитет и проектите кои што се во изградба ќе го
дуплираат капацитетот до крајот на 2013.
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3.1. Преглед

Слика 19: Информациски центар во близина на подножјето на една од
ветерниците во ветерната фарма Ватлпоинт.
Австралија има одличен ветерен ресурс на светско ниво. Јужниот брег
лежи на карпест предел и илјадници места имаат средни брзини на ветар од 8 па
дури и 9 м/с на висина од 50 м. (висината на модерниот ветрогенератор).
Југозападниот дел на Западна Австралија, Јужниот дел на Јужна Австралија,
Западна Викторија, Северна Тасманија и висорамнините во НовЈужен Велс и
Квинслент имаат добар ветерен ресурс. Неколку држави се вклучени во
систематско следење на брзините на ветрот уште од 1990 тите.
До октомври 2010, ветрогенераторите произвеле 5 TWh од вкупните 251
TWh струја потрошена годишно, доволно струја за напојување

на 700 000

домови и броеќи околу 2% од вкупната потрошувачка на струја во Австралија.
Тоа беше добиено од 52 ветерни фарми кои работат со капацитет од 100KW
составени од вкупно 1052 турбини. Ваквата слика претставува приближно
зголемување од 30% во генерирање струја од ветер секоја година во последната
декада или вкупно зголемување од околу 1000% во тој период.
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3.2. Ветерни фарми
До октомври 2010 постоеле 52 ветерни фарми со капацитет поголем од
100KW кои функционираат во Австралија. Фармата Ваубра во Викторија,
завршена во 2009, беше најголемата ветерна фарма на Јужната Хемисфера,
составена од 128 турбини вдолж 173 км. И моќност од 192 MW, меѓутоа, во
поглед на генериран капацитет фармата на езерото Бони во Јужна Австралија
беше со најголем учинок од 140MW и покрај само 99 турбини. Овие бројки беа
надминати со фармата Макартур во Викторија најавена за 2013 со капацитет од
420MW.
Според генерираниот капацитет, 11 најголеми ветерни фарми во
Австралија се:

No.

Project

State

Capacity (MW)

1

Lake Bonney Wind Farm

South Australia

240

2

Collgar Wind Farm[11]

Western Australia

204

3

Portland Wind Farm

Victoria

195

4

Waubra Wind Farm

Victoria

192

5

Hallett Wind Farm

South Australia

166

6

Capital Wind Farm

New South Wales

7

Woolnorth Wind Farm

Tasmania

140

8

Snowtown Wind Farm

South Australia

99

9

Wattle Point Wind Farm

South Australia

91

10

Walkaway Wind Farm

Western Australia

90

11

Emu Downs Wind Farm

Western Australia

80

140.7
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Првата комерцијална ветерна фарма во Австралија, Салмонбич во
Западна Австралија работеше цели 15 години уште од 1987, но беше затворена
заради нарушување на средината и беше заменета со две други помали фарми.
3.3. Инсталиран и планиран капацитет по држави
Следните бројки го отсликуваат капацитетот до крајот на 2010 и
вклучуваат преокти над 100KW. Во светски рамки, Јужна Австралија со учинок
на пазарот од 19,4% ја остави светски водечката нација, Данска на второ место
со приближно 19% од вкупната струја генерирана од ветер.

Wind Power Capacity

#

State
/

Proposed Projects' Publicly Announced
Status (MW)

Installed capacity

Aband
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SA

14

435

90
7

19.4

890

—

2 Vic

9

267

42
8

4.3

846

275

3 WA

14

142

20
2

1.2

99

2

4 NSW

7

116

18
7

1.0
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5 Tas

6

68

14
3

4.7

6 Qld

2

22

12

7 AAT

1

2

1

1

—

117

296

1,369 165

120

487

142

—

—

—

269

1,315

—

80

92

190

—

130

—

160

168

0.1

52

—

624

—

—

—

—

—

—

0.3

—

—

—

725
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8 NT

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

9 ACT

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

Austr
alia

52

1,052

1,8
80

—

2,602

545

4,304 165

477

1,043

3.4. Конкурентност на енергијата од ветрот
Споредбата помеѓу ветерот и другите енергетски извори е тешка поради
трошокот придружен со проектите за вертогенератори. Поголем дел од
трошоците

кај

ветрогенераторите

се

првичните

капитални

трошоци.

Оперативните трошоци се релативно ниски, и секоја дополнителна единица на
ветерна енергија е ефтина за додавање. За споредба, конвенционалното
производство со гас и јаглен има големи капитални трошоци но и високи
оператини трошоци. Раликата во трошковните профили креира тешкотии при
споредбата на трошокот кај алтернативните извори на енергија.
И покрај ваквата сложеност, поголем дел од податоците покажале дека
ветерната енергија е една од најефикасните извори на обновлива енергија и кога
на тоа ќе се додадат трошоците придружени со загадувањето кај конкурентните
централи на јаглен и гас.
3.5. Влијание на околината
Енергијата од ветрот е една од најчистите извори на обновлива енергија.
Австралија е петти најголем загадувач по жител со 25.8 тони CO2 по жител
годишно, односно на прво место од индустријализираните земји и на 16 место
со вкупни емисии од 495 Mt CO2 годишно. Таа е еден од главните корисници на
јаглен чие горење ослободува CO2 во атмосферата. Исто така, таа е една од
земјите со најголем ризик од климатските промени. Тоа е главно поради
големината на земјоделскиот сектор и долгиот брег.
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Ветерната фарма, кога е инсталирана на земјоделско земјиште има
најниско влијание врз околината од сите енергетски извори:
-

Зафаќа помалку простор по KWh струја генерирана од било кој друг
систем за претворба на енергијата, и е компатабилна со обработката и
жетвите.

-

Гернерира енергија употребена при нејзина конструкција после само
три месеци работење а има работен циклус од 20 – 25 години.

-

Штетните гасови и загадувањето на воздухот добиени од нивната
конструкција се мали и во опаѓање. Постои многу мала емисија или
загадување условено до нивната работа.

-

Модерните ветрогенератори се скоро бесшумни и ротираат многу
споро ( во редот на вртежи во минута) и ретко се опасност за птиците.

Проблемите со земјиштето и наследството се голем проблем за одредени
ветерни фарми, меѓутоа, истите се минимални споредено со ефектите врз
околината од јагленот. Меѓутоа, кога се следат соодветните процедури во
планирањето, ризиците по земјиштето и наследството се минимални. Некои
луѓе сеуште се објективни во поглед на ваквите фарми, најверојатно заради
естетиката, но нивните грижи треба да бидат споредени со адресирањето на
заканите од климатските промени и мислењето на широката јавност.
Искуствата низ светот покажале дека консултацијата на јавноста и
директната вклученост на јавноста во проектите со ветрогенератори помага во
процесот на одобрување и прифаќање. Некои ветерни фарми станале
туристички атракции.
Врз основа на проекциите од 2010 за националното производство на
енергија од 5 TWh , се пресметало дека ветерната енергија му заштеди на
Австралија 5100000 тони CO2 емисии таа година. Тоа значи како да се тргнале
1133000 возила од националните патишта.
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3.6. Политиката и ветерната енергија
Од 2001 до почетокот на 2006 главен двигател на инсталирањето
ветерни фарми во Австалија беше

владината цел за долгорочна обновлива

енергија. Меѓутоа, до средината на 2006, проекциите од ваквите владини цели
беа достигнати дури во 2010. Исто така во 2006, некои министри зборуваат
против ветерните фарми.
Др. Марк Дизендорф предлагал австралиската влада да го запре развојот
на ветерни генератори, се додека не згаснат централите на јаглен и нуклеарните
централи. Меѓутоа, технологиите за филтрирање на јагленот нема да бидат
достапни барем 20 години. Освен тоа, за да се намли високиот трошок кај
нуклеарните централи до ниво конкурентно со ветерните генератори потребна е
нова генерација на нуклерани централи која е сеуште само на хартија, а
потребни се макар 15 години за реализација.
Во ноември 2007 во Австралија беше избрана Лабористичка Влада
заменувајќи ја Либералната. Новата Влада ја ратификува австралиската
посветеност на протоколот од Кјото, ветувајќи цел од 20% обновлива енергија
до 2020 и намлување на штетните гасови. Како резултат на тоа беа предложени
уште неколку проекти за ветерни фарми како проширување на владините
политики.
3.7. Развојот во последните 8 години
1. Енергијата од ветерните фарми постепено се зголемува
Користејќи извештаи на националниот пазар за струја на Австралија,
даден е следниот пораст – со податоци собрани на месечно ниво за појасно
прикажување на трендот
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Слика 20: На овој график може да се воочи значителна разлика зависна од
годишното време, чиј што врв се достигнува во зимските месеци
Доколку ваквите податоци се употребат за 12 месечно предвидување,
станува јасно дека годишното проуизводство од ветрогенераторите се стреми
нагоре и достигнува највиска точка кон крајот на 2013.
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Слика 21. Тренд на тековното производство на енергија од ветрот
2. Зголемен учинок во потрошувачката
Доколку се земе во предвид оперативната побарувачка и се спореди со
проектираната годишна енергија од ветрогенераторите се добива следниот
тренд

Слика 22. Учинок на ветерната енергија до 25 Јули 2013

Како што може да се види процентот со кој учествува ветерот постепено
се зголемил за 3.5%, но останува значителна променливост во процентот на
снабдувањето на дневно ниво.

3.8. Клучни фактори за употребата на енергијата од ветрот во Австралија

Владините политики, особено намалувањето на емисиите и целта на
обновливите извори, се очекува да го поттикнат идниот развој на индустријата
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за ветерна енергија во Австралија. Работата на ветерните турбини не испушта
штетни гасови и емисиите присутни во фазата на развој се ниски во споредба со
струјата генерирана од други извори.
Ветерната енергија е докажана и развиена технологија со ниски
оперативни трошоци. И големината на турбините и ветрните фарми се
зголемуваат, со фарми поголеми од 100MW на комбиниран капацитет кој денес
постојат а уште поголеми се во најава.

Слика 23: Ветерни ресурси на Австралија

Ограничувања на мрежата – недостапноста на капацитет или достапност
може да го ограничи идниот раст на ветерната енергија во некои области со
60

добри ветерни ресурси , особено во Јужна Австралија. Во таквите области
надополнувањата и проширувањата на струјната мрежа е повеќе од важна за да
овозможи задоволителен развој на ветерната енергија во иднина. На сите други
места инфраструктурата на струјната мрежа е адекватна за нивоата на влез на
ветерната енергија проектирани за 2030.
Променливоаста на ресурсот ја поставува горната граница за влез на
ветерната енергија на пазарот. Ваквата граница може да се зголеми со подобро
предвидување на ветерот (дозволувајќи мрежата да реагира на проектираните
промени на условите на ветрот), менаџмент на побарувачката ( додавање
моќност за задоволување на усповите) па дури и додавање на јазли за
складирање во мрежата (чување на прекумерната ветерна енергија за периоди на
висока потрошувачка).
Производството на ветерни турбини се дуплира на секои три години.
Исто така, постои премин од производството во Европа и САД во центри со
понизок трошок за производство во Индија и Кина. Овие два факти ќе
резултираат со намалување на трошоците за турбините.
Пристапот до ветерните ресурси на брегот на Австралија е доволен за
задоволување на потребите на индустрискиот развој во периодот од интерес.
Моментално нема планови за развој на поскапи крајбрежни ветерни ресурси.
3.9. Пазарот на ветерна енергија во Австралија
Во 2007 – 2008, употребата на ветерна енергија на Австралија опфаќаше
само 0.2% од вкупната потрошувачка на примарна енергија и 1.5% од вкупната
генерирана струја. Меѓутоа, ветерната енергија е енергетски извор со најбрз
раст во Австралија со среден годишен раст од 69.5% од 1999 – 2000.
Во октомври 2009 постоеја 85 ветерни фарми во Австралија со
комбиниран инсталиран капацитет од 1.7GW. Овие централи главно се
лоцирани во Јужна Австралија – 48%, Викторија – 23% и Западна Австарлија –
12%. Дополнителен капацитет на ветерна енергија од 11.3GW е предложен за
развој во Австралија. Во најновите долгорочни проекции на австралиската
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агенција за обновлива енергија кој вклучуваат намалување на емисиите од 5%,
генерирањето на струја од ветерот во Австралија се предвидува брзо да порасне
од 4 TWh во 2007 – 2008 на 44 TWh во 2029 – 2030. Уделот на ветерната
енергија во вкупното генерирање на струја се предвидува да се зголеми од 1.5%
во 2007 – 2008 на 12.1% во 2029 – 2030.
3.10. Детално за ресурсите на ветерна енергија
Австралија ги има едни од најдобрите ветерни ресурси во светот.
Ресурсите на ветерна енергиоја во Австралија главно се лоцитрани во јужните
делови од континентот (кои лежат на патот на западниот ветерен ток) и
достигнуваат максимум околу преминот Bas ( слика 24). најголем ветерен
ресурс се генерира од преминот на нискиот притисок и придружените
фронтални системи чие северно простирање и влијание зависи од фронталниот
систем. Ветриштата во Северна Австралија главно се генерирани од монсуните
и повремените ветерни системи. Макро топографијата во Источна Австралија
вклучува значителни ефекти на растурање на ветровите, насочувајќи ги низ
главните долини или попречувајќи ги или блокирајќи ги од одредени области
(Coppin,2003). Растурањето во Северна Австралија креира ветрови со јужна
компонента вдолж источниот брег.
Освен растурањето од топографијата и топлите струи над

Северна

Австралија, други главни фактори кои влијаат на ветерните ресурси се
промените

на ветрот во зависност од годишните времиња. Ветровите се

најсилни во зима и пролет во Западна и Јужна Австралија, но месечното
однесување се разликува од регион до регион. Промените во средната месечна
брзина на ветрот од дури 15- 20 % во текот на подолг период во годината се
чести. Може да постојат слични дневни промени на одредени локации со
зголемени брзини на ветрот наутро.
Мезоскопските мапи покажуваат дека најголемиот ветерен потенцијал на
Австралија лежи во крајбрежните региони на Западна, Југозападна, Јужна и
Југоисточна Австралија (области прикажани со пороткалова до црвена боја на
слика 24 каде средните брзини на ветрот обично надминуваат 6.5 м/с).
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Крајбрежните региони со одлични ветерни ресурси (бризини на ветрот над 7.5
м/с) се наоѓаат на западниот брег јужно од заливот на ајкулите до ртот Левин,
вдолж Големиот асвстралиски залаг и полостровот Ејре во Јужна Австралија, до
Западна Викторија и Западниот брег на Тасманија. Добрите ветерни ресурси се
протегаат илјадници километри во копното и бројни австралиски

ветерни

фарми ( изградени и планирани) се лоцирани на одредено растојание од брегот.
Континенталните региони на Западна Австралија, Јужна Австтралија и Западна
Викторија сите имаат добри ветерни ресурси. Областите со висок ветерен
потенцијал исто така, лежат вдолж повисоките изложени делови во Југоисточна
Австралија како што се јужните планини и Нова Англија.
Ветерниот атлас на Нов Јужен Велс покажува дека областите со највисок
ветерен енергетски потенцијал лежат вдолж повисоките изложени делови на
Големата висорамнина и многу блиску до брегот освен на места каде има
локално попречување од карпи. Најдобрите места резултираат од комбинација
на висина, локална топографија и орјентација на најсилниот ветер. Мапата,
особено потенцира некои континентални локации кои имаат средни брзини на
ветерот споредено со оние во крајбрежните области на Јужна Австралија.
Ветерниот атлас на Викторија, прикажува модел на средна брзина од
ветрот од 6.5 м/с низ државата со највисоки средни брзини на ветер (> 7m/s)
присутни на брегот, централните и планинските региони на Викторија. Атласот,
исто така, прикажува податоци на средна брзина на ветрот поврзани со
намената на земјиштето ( национални паркови, јавно земјиште и приватно
земјиште), искористување на земјиштето и близина на струјна мрежа. Ефикасни
ветерни ресурси се оние кои се лоцирани во комерцијално достижно растојание
од електричната мрежа. На атласот се означени коридорите во опсег од 10 и 30
км. од мрежата. На него се дадени мапи на ветерните ресурси за секоја од
областите на локалните власти поврзани со електричната мрежа во зависност од
намената на земјиштето.
Локалната топографија и другата разноврсност во локалнниот терен како
што е тврдината на тлото имаат главно влијание врз брзината на ветрот и
неговата променливост. Промената на ветрот се менува со висината и со
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формата и нерамноста на теренот. Брзината на ветрот се намалува со порастот
на нерамнините на тлото, но може да биде забрзан преку благи ридови,
достигнувајќи максимум кај карстен терен и така раздвојувајќи се во зони со
турболентен проток на воздух. Сите овие ефекти влијаат на факторите на
капацитет. Факторите на висок капацитет во Австралија се одраз на голем
потенцијал за развој.
Поради овие фактори мезоскопските мапи како онаа на слика 24 не ја
земаат во предвид топографската брзина на токот. Тоа значи, ефектот на било
која топографска карактерситика помала од 3 км. не се зема во предвид. Во
планинските терени, топографските забрзувања и успорувања заради ваквите
поблаги карактеристики обично надминуваат 20%. Како такви овие мапи се
корисни само за прелиминарен избор на места: детален пристап до ресурсите на
ветерна енергија за потенцијална локација на ветерна фарма бара воведување на
високо квалитетни набљудувачки мерења со модел на протокот на ветерот на
микро ниво вклучувајќи ефекти на топографијата и нерамноста на теренот.
3.11. Детално за пазарот на ветерна енергија
Пазарот на ветерна енергија расте со голема брзина, поттикнат преку
зголемената потреба од почисти енергетски извори и владините политики кои го
поттикнуваат неговиот развој. Индустријата на ветерна енергија е обновлив
енергетски извор со најбрз раст, особено поради добро докажаната технологија
и релативно ниските оперативни трошоци и влијание врз околината.
3.12. Потрошувачка на примарна енергија
Во 2007 – 2008, уделот на ветерната енергија во

примарната

потрошувачка на енергија бил само 0,2%.
Меѓутоа, ветерот е енергетски извор со најбрз раст во Австралија со
средна годишна стапка од 69,5% помеѓу 1999 – 2000 и 2007 – 2008.
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3.13. Генерирање на струја
Во Австралија ветерната енергија најпрво се употреби за добивање
струја во 1994 и рапидно расте во последните години.
Генерирањето на струја од ветрот во Австралија било 3,9TWh во 2007 –
2008 односно 1.5% од вкупното производство на струја во Австралија

Слика 24: Генерирање на струја од ветрот во Австралија
3.14. Инсталиран капацитет за добивање струја
Во септември 2009 постоеле 85 ветерни фарми во Австралија со
комбиниран инсталиран капацитет од 1.7GW (табела 9.4). Поголем дел од овие
централи се лоцирани во Јужна Австралија, Викторија, и Западна Австралија (
слика 24).
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Слика 25: Инсталиран капацитет на ветерна енергија во 2009

Големината на ветерните фарми расте како што компаниите со капацитет
за инсталирање на големи фарми ги користат високите приходи и ги купуваат
местата со висок ветерен потенцијал. Најголема ветерна фарма е фармата
Vaubra во Викторија ( 192MW), која беше отворена во средината на 2009 а на
второ место е онаа на езерото Bоni во Јужна Австралија ( 159MW). Меѓутоа,
планирани се или веќе се во градба ветерни фарми поголеми од 200MW па дури
и до 1000MW.
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4. ХИДРО ЕНЕРГИЈА
4.1. Ресурси на хидроенергија на Австралија
Теоретскиот

достапен хидроенергетски потенцијал на Австралија е

пресметан на 60TWh годишно.
Австралија е најсушниот населен континент на земјата со 80% од
нејзината територија со годишни средни врнежи помали од 600 мм. и 50% со
помалку од 300мм. годишно.
Големата променливост на врнежите, брзината на испарување и
температурата, резултираат во тоа Австралија да има променливи ресурси од
површинските води.
Во Австралија моментално работат 108 хидроелектрични централи со
вкупен инсталиран капацитет од 7,8 GW.
4.1.1. Клучни фактори во употребата на хидроенергетските ресурси на
Австралија
Потенцијалот за развој на нови хидроелектрични станици во Австралија
е

ограничен.

Меѓутоа,

надградбата

и

подобрувањето

на

постоечката

хидроелектрична инфраструктура ќе ја зголеми ефикасноста и продолжи рокот
на овие станици.
Постои потенцијал за работа на мали хидроцентрали и ова ќе биде важен
извор во идниот капацитет.
4.2. Хидроелектричниот пазар на Австралија
Во 2007 – 08 употребата на хидроенергија во Австралија претставуваше
0.8% од вкупната потрошувачка на примарна енергија и 4.5% од вкупното
производство Хидроенергијата се намали за 4.2% во последните две декади
особено како резултат на долгите сушни периоди.
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Во 2007 – 08 хидроенергијата главно беше генерирана во источните држави
вклучувајќи ја Тасманија (57% од вкупното производство), Нов Јужен Велс
21%, Викторија 13% и Квинсленд 8%.

Слика 26. Генерирање на хидроелектрична енергија до 2030

Уделот на хидроенергијата во вкупното производство се предвидува да
опадне за 3.5% во 2030. Хидроенергијата се очекува да се замени со ветерот
како водечки обновлив извор на електрична енергија.
4.3. Хидроенергетски ресурси и пазар на Австралија
4.3.1. Хидроенергетски ресурси
Австралија е најсушниот населен континент на Земјата ( слика 27).
Постои голема променливост во врнежите, испарувањето и температурите низ
годините што резултира со слаби ресурси од површинските води. Теоретскиот
хидроенергетски

ресурс на Австралија има средна вредност од 265 TWh

годишно а технички достапни се само околу 60TWh . Економски достижниот
капацитет е пресметан на 30 TWh годишно од кои повеќе од 60% веќе се
користи (хидроенергија и брани – извештај од 2009).
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Првата хидроелектрична централа во Австралија беше изградена во
Ланчестон

во

1895.

Австралија

моментално

има

108

функционални

хидроелектрични централи со вкупен инсталиран капацитет од 7806MW. Тие се
наоѓаат во области со највисоки врнежи и надморска висина и главно се во Нов
Јужен Велс 55% и Тасманија 29% ( слика 8.9). Хидроелектричната шема на
Снежните Планини, со капацитет од 3800MW , генерираат околу половина од
вкупното хидроелектрично производство на Австралија. Хидроелектрични
шеми исто така постојат и во Североисточна Викторија, Квинслед, Западна
Австралија и мини хидроелектрични проекти во Јужна Австралија.
Хидроелектичната шема на Снежните Планини е една од најсложените
интегрирани водни и хидроелектрични шеми во светот. Шемата собира и чува
вода која обично би истекувала источно кон брегот и ја пренасочува низ
планински тунели и централи. Водата потоа се пушта во реките Муреј и
Мурунбич. Оваа шема се состои од 16 главни брани, 7 централи од кои 2 се под
земја, станица за испумпување, 145 км меѓусебно поврзани транс планински
тунели и 80 км аквадукти. Оваа шема дава околу 70% од вкупната обновлива
енергија достапна до мрежата на источното тло на Австралија а овозможува и
струја при оптовареност во врвен час.
Хидроелектичниот систем за производство во Тасманија се состои од
интегрирана шема на 28 хидроцентрали, голем број на езера и над 50 големи
брани. Хидротасманија, сопственикот на повеќето вакви хидроцентрали го
снабдува и тасманискиот пазар а и австралиската мрежа преку Баслинг,
подводен поврзувач кој се наоѓа под Басовиот теснец.
4.3.2. Пазар на хидроелектрична енергија
Поголем дел од хидроелектричниот потенцијал на Австралија е развиен.
Производството на струја од хидроенергијата се намалува во последните години
поради долгиот сушен период во Источна Австралија каде се наоѓаат повеќето
хидроцентрали. Хидроенергијата станува помалку значајна во енергетскиот
микс за производство ан струја во Австралија бидејќи производствениот
капацитет е заменет со други извори.
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Слика 27. Средни годишни врнежи низ Австралија.
4.3.3. Потрошувачка на примарна енергија
Бидејќи хидроенергетските ресурси се користат за производство на
струја, која се користи во или вон мрежата производството на хидроенергија е
еквивалентно со потрошувачката на хидроенергија. Хидроенергијата има удел
од 0.8% од вкупната потрошувачка на примарна енергија на Австралија во 2008.
Хидроелектричното производство се намалува со годишна стапка од 4.2%.
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Слика 28. Главни оперативни хидроелектрични станици со капацитет поголем
од 10MW
4.3.4. Производство на струја
Во 2008 производството на струја во хидроцентрали на Австралија била
12.1 TWh или 4,5% од вкупното производство (Слика 29). Во периодот 1978 –
2008, хидроелектричното производство има флуктуации, како одраз на
периодите на средни врнежи. Сепак вкупниот удел во вкупното производство
на струја постепено опаѓа поради алтернативните форми на производство.
Тасманија од секогаш била најголем производител на хидроенергија во
Австралија учествувајќи со 57% од вкупното производство во 2008 (Слика 30).
Нов Јужен Велс е втор најголем со 22% од вкупното производство главно
поради хидроелектричната шема на Снежните Планини. Следуваат Викторија,
Квинсленд и Западна Австралија.
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Слика 29. Производството на хидроенергија и

учество во вкупното

производство на струја во Австралија

Слика 30. Потрошувачка на струја од хидроенергија по држави
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Слика 31. Инсталиран хидро капацитет по држави и големина

4.3.5. Инсталиран капацитет за производство на струја
Австралија има само 3 хидроелектрични централи со капацитет од 500
MW или повеќе и сите се лоцирани во хидроелектричната шема на Снежните
Планини (Слика 31. – најголемата хидроелектична централа во Австралија има
капацитет од 1500MW што во светски стандарди е од средна големина. Повеќе
од 75% од инсталираниот хидеоелектричен капацитет на Австралија се добива
од 16 хидроелектрични централи со капацитет од 100MW или повеќе. Од друга
страна, постојат околу 60 мали и мини хидроелектрични централи ( со
капацитет помал од 10MW ) со комбиниран капацитет од нешто над 150MW
Меѓутоа, инсталираниот хидроелектричен производствен капацитет не се
одразува директно на реалното производство на струја. Најмалиот инсталиран
капаците во Тасманија произведува повеќе од двојно од шемата на Снежните
планини. Тасманија е единствена земја која ја користи хидроенергијата како
главен начин на добивање струја.
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4.4. Поглед кон хидроенергетските ресурси и пазар на австралија до 2030
година
Иако придобива од целта за обновлива енергија и зголемената
побарувачка

за

обновлива

енергија,

порастот

во

хидроелектричното

производство на Австралија се очекува да биде ограничено и заменето со други
обновливи енергии особено

енергија од ветерот. Идниот развој во

производниот капацитет на хидроенергијата се очекува да потекне главно од
инсталација на мали централи. Достапноста до водата ќе биде клучно
ограничување во идното проширување на хидро електричната енергија во
Австралија
4.4.1. Клучни фактори кои влијаат на овој преглед
Можностите за производство на хидроенергија во иднина потекнуваат
од подобрувањата на ефикасноста на постојните хидроелектрични централи и
постојаниот

пораст

на

мали

хидроцентрали

приклучени

на

мрежата.

Производството на хидроенергија е технологија со ниски емисии но идниот
пораст е ограничен од достапноста на водата и конкурентноста.
Хидроелектричната енергија е развиена технологија за производство на
струја со ограничена можност за иден развој преку големи централи
Поголемиот дел од големите хидроелектрични централи во Австралија се
или веќе развиени или не можат дополнително да се развиваат заради животната
средина. Постои потенцијал за дополнително производство на хидроенергија
преку употреба на големите реки во Северна Австралија но тука постои
ограничување поради оддалеченоста на регионот од инфраструктурата и
пазарите и сезонската промена на реките.
Надградување и обновување на хидроинфраструктурата во Австралија ќе
резултира со зголемување на капацитетот и ефикасноста
Поголем дел од хидроелектричните централи на Австралија се стари над
50 години и бараат обнова што е можно поскоро. Ова ќе вклучи значителни
трошоци во инфраструктурата, вклучувајќи замена и поправка на опрема.
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Обновата на централите ќе ја зголеми ефикасноста и ќе ги намали влијанијата
врз животната средина околу хидроцентралите. Дополнителен развој на
технологијата ќе се фокусира на подобрување на ефикасноста и намалување на
трошоците и во новите и во постојните централи.
Шемата на Снежните Планини моментално се одржува и обновува со
трошок околу 300 милиони австралиски долари во период од 7 години.
Модернизацијата ќе вклучи замена на застарената опрема која бара големо
одржување зголемување на ефикасноста и капацитетот на турбините и
гарантира постојана стабилна работа на системот на компоненти на шемата.
Обновата на станицата кај езерото Маргарет во Тасманија - една од
најстарите австралиски хидроелектрични централи отворена во 1914- започна во
2008. Главна цел на проектот е да го поправи оригиналниот дрвен цевковод кој
беше оштетен.

Проектот вклучува дополнително одржување на браната,

минимално обновување на машините како и замена на трансформаторот.
Ваквата обнова, завршена на крајот на 2009 чинела 14.7 милиони долари за да се
добијат 8,4MW

капацитет односно капитална стапка на трошок од 1.75

милиони долари по мега ват, значително помалку отколку трошоците за нова
централа.

4.4.2. Трошоци за производство на хидроелектрична енергија
Најголем трошок во развојот на хидро ресурсот е конструирањето на
потребната инфраструктура. Трошоците за инфраструктурата вклучуваат брани
како и самата електрична централа. Градењето на централа на постојна брана
значително ги намалува капиталните трошоци. Трошоците вклучени во
развојната фаза на хидроцентралата вклучуваат:
-

Градежни трошоци – конструкција на компонентите на проектот
вклучувајќи брани, пристапни патишта, и акумулации

-

Трошок за електромеханичка опрема - Машинерија во објектот
вклучувајќи турбини, генератори и системи за контрола
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-

Трошоци за високо напонска линија - Инсталација на далеководи за
пренос

Индиректните

трошоци

вклучуваат

инженеринг,

дизајн,

надзор,

администрација и инфлација на трошоците за време на периодот на градба.
Конструкцијата на мали и средни централи трае од една до шест години додека
на големи централи дури и до 30 години (шемата на Снежните Планини се
градеше 25 години).
Трошоците

за

изградба

на

хидроелектричното

производство

во

Австралија се променливи. Најголемата хидроелектрична шема во Австралија
се конструирала цели 25 години и чинела 820 милиони австралиски долари.
Последната хидроелектрична централа на Австралија проектот Bogong (ознака 1
на слика 8.9), започна со конструкција во 2006 и заврши на крајот на 2009 чинел
234 милиони долари. Проектот кој вклучува хидроцентрала од 130 MW , тунел
од 6.9 км., акумулации и далековод од 220 KV ќе овозможи струја во врвните
часови. За споредба хидроелектричната шема на реката Ord

која беше

изградена на постојна брана во Западна Австралија, беше конструирана за 75
милиони австралиски долари. Иако оваа централа е релативно мала со само
30MW , таа демонстрира намалување во конструкциските трошоци. Каде се
користи постојна брана.
Иако хидроцентралите имаат виски конструкциски и инфраструктурни
трошоци тие имаат низок оперативен трошок споредено со повеќето начини на
производство на струја. Капиталните трошоци кај хидроцентралите се 2400
американски долари по киловат додека оперативните трошоци се помеѓу 0.03 и
0.04 американски долари по кило ват час. Кај земјите кои не се членки на OECD
капиталните трошоци се пониски од 1000 долари по киловат. Оперативните
трошоци на мали хидроцентрали се помеѓу 0.02 и 0.06 американски долари по
киловат час. Оперативните и капиталните трошоци зависат од големината и
типот на централата и од тоа дали вклучува можност за складирање. Повеќето
хидроелектрични централи имаат животен рок од над 50 години, кога е
потребно минимално одржување или обнова па така релативно високите
капитални трошоци се амортизираат преку долгиот период.
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Малите хидроцентрали се важен извор во идниот развој на Австралија
Со исклучок на проектот Bogong повеќето хидроелектрични централи
инсталирани во Австралија

во последните години се мини хидро шеми. Овие

централи имаат предност барајќи помалку вода и помалку загадуваат отколку
големите, особено оние со големи брани.
Иако повеќето од планираните хидроелектрични централи во Австралија
веќе се изградени, мини хидроелектричните централи се добри за помали реки и
токови каде големите брани се технички недостапни или неприфатливи. Исто
така, тие можат да се изградат на постоечки

водени падови. Денес мини

хидроцентралите бројат околу 2% од инсталираниот хидро капацитет.
Истражувањето, развојот и демонстрацијата ќе ја зголемат конкурентноста на
малите хидро шеми во иднина.
Достапност на површински води и конкурентност за воден ресурс ќе бидат
клучни ограничувања во идниот хидро развој на Австралија
Австралија има голема променливост на врнежи. Ова значи дека
годишните акумулациони токови може да се менуваат до 50% а промените
можат да бидат екстремни. Сушите во Југоисточна Австралија доведоа до
опаѓање на водните нивоа во Нов Јужен Велс, Викторија и Тасманија
намалувајќи го капацитетот на хидроелектричните станици. Нивоата на вода низ
Австралија се намалија за повеќе од 50% од нивниот капацитет. На Снежните
Планини се користеше дури и поттикнување на облаците за да се зголеми
количеството на вода.
Моделите на климатски промени говорат дека во иднина Југоисточна
Австралија ќе се соочува со суша и големо испарување како и зачестеност на
големи бури. Намаленото впивање и зголеменото испарување се очекува да се
зголемат до 2030 што ќе доведе до проблеми во водената стабилност на Јужна и
Источна Австралија. Проекциите за климатски промени говорат и за слабиот и
променлив дожд на Австралија па затоа постои ограничен потенцијал за развој
на хидроенергијата на тлото на целиот континент. Дел од потенцијалот е
лоциран на реките во Северна Австралија, но истите не се постојани.
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Натпреварот по водни ресурси исто така, ќе влијае на производството на
хидроенергија. Побарувачката за вода за урбана и земјоделска употреба се
очекува да се зголемат.

Се очекува ваквата употреба да влијае врз

производството на хидроенергија. Се јавува потреба за поголема стабилност на
водата во градовите. Одржувањето на природните токови исто така е важно и
гарантира одржливост на речниот систем.
Политиките за водата исто така можат многу да придонесат во идниот
развој на хидроенергијата

на Австралија. Политиките кои ја ограничуваат

достапноста на водата за производство на струја, намалуваат токот на вода во
браните, бараат производителите да испуштаат вода од браните или ставаат
приоритет на употребата на водата за наводнување може да го промени
интересот на бројни производители на хидроенергија и намалат идниот развој.
4.4.3. Технолошки развој во хидро енергијата
Направени се истражувања за подобрувања на ефикасноста, намалување
на трошоците и подобрување на стабилноста

на производството на

хидроенергија. Постојат различни потреби за мали и големи хидроцентрали
(Табела 8.3). малите хидроцентрали, вклучувајќи микро и пико централи се
повеќе се сметаат како добар извор на енергија поради нивните ниски развојни
трошоци и потреба од вода, како и малите влијанија врз околината. Малите
хидроелектрични централи бараат специјални технологии за зголемување на
ефикасноста при производството на струја и при тоа ги минимизираат и
оперативите трошоци и влијанието врз околината при производството на струја.
Влијанието врз околината на хидроцентралите е добро истражено и
развиени се начни за намалување на ваквите влијанија. Ова вклучува развој на
нови и подобрени турбини проектирани да го минимизираат влијанието врз
рибите и другиот воден свет и да го зголемат оттргнатиот кислород од водата.
Со воведувањето на бесшумни лагери во турбините се намалува ризикот од влез
на производи во водата.
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Табела 1. Технолошки подобрувања

Големи хидроцентрали

Мали хидроцентрали

Опрема

Опрема

Напредок во опремата, уредите и Технологии со помало влијание врз
материјалите

рибната популација и технологии за
подобар проток

Работа и одржување

Работа и одржување

Зголемена употреба на технологии со Развој
помало

одржување

и

работа

на

централи

кои

бараат

на ограничено одржување и работа

далечина
Хибридни системи
Ветерни – хидро системи
Хидро системи со водород

4.4.4. Преглед на пазарот на хидроенергија
Хидроенергијата се предвидува да продолжи да игра важна улога во
миксот на обновлива енергија во Австралија за дадениот период.
Проекциите на подолг рок говорат дека поради барањата за намалување
на 5% од емисиите, производството на хидроенергија постепено ќе се зголеми
до 2030 со среден годишен пораст од 0.2%. Во 2030 се смета дека хидро
енергијата ќе учествува со 3.5% од вкупното австралиско производство на
струја и 0.6% од потрошувачката на примарна енергија (Слика 32).
Потенцијалот за враќање на хидро електричното производство на ниво од пред
2006 е под влијание на климата и достапноста до вода.
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Сликам 32. Производство на хидроенергија во Австралија до 2030

4.4.5. Предложени проекти за развој
Постојат неколку тековни хидро проекти во Австралија кои се во развој:
-

20MW хидроцентрала моментално се гради на една од браните во
Викторија ( ознака 2 на слика 8.9)

-

Втора фаза на преправка на браната Маргарет во Тасманија од 8.4MW
(ознака 3 на слика 8.9)

-

Хидротасманија доби договор за снабдување и конструкција на шест
мини хидроцентрали за Мелбурн со вкупен капацитет од 7 MW
произведувајќи 40 GWh годишно .

5. ЕНЕРГИЈА ОД БРАНОВИ
Австралиската компанија Oceanlinx на крајот од октомври

во Port

MacDonnellu, во Јужна Австралија, ја пуштила во работа електричната централа
со снага од 1MW
електрична.

која ја претворува енергијата на морските бранови во

Компанијата наведува дека станува збор за прва електрична

централа со такво технолошко решение во светот.
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Системот ќе биде тестиран во следната година дена и ако задоволи ќе
биде проширен на снага од 10MW. Малопродажната дистрибуција била
договорена со компанијата Diamond Energy

која била фокусирана на

дистрибуцијата на енергијата од обновливи извори.
Oceanlinxova та технологија на „ зелени бранови“ се темели на системот
кој морските бранови ги користи за производство на воздух под висок притисок
кој пак ја придвижува турбината која произведува електрична енергија.
Електричната централа е изградена од елементи од армиран бетон кои се
доволно тешки со својата тежина се зацврстат за дното на морето, без посебна
припрема со што би се нарушило дното, на длабочина од 10 до 15 метри.
Во електричната централа биле вложени 8 милиони долари, од што
австралиската агенција за обновлива енергија во склоп на програмата за
поттикнување на обновливи извори финансирала 4.4 милиони долари.
При приликата за пуштање на електричната центрла

извршниот

директор Ivor Frischknecht рекол „ Нашите вложувања покажуваат моќ на
технологијата и даваат насоки за идните проекти“.
Frischknecht бил уверен дека во Австралија постои голем потенцијал за
искористување на

енергијата на морските бранови, со оглед дека според

ресурсите во тоа подрачје е меѓу најсилните во светот. Carnegie Wave Energy
во моментот инсталира прв светски мултиединичен објект крај Garden Islanda
блиску до Перт.
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Слика 33. Централи за енергија од бранови во Австралија

Во Австралија се развива технологија CETO

која се разликува од

другите технологии во смисла дека електричната енергија од брановите се
произведува под водата. Сега се наоѓа во фаза на комерцијално тестирање, а ќе
биде пуштерна во погон во 2011. Вкупната снага ќе биде 5MW
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Слика

34.

CETO

електрична

централа

на

бранови

(

извор:

http://renewableenergydev.com/)
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ЗАКЛУЧОК

Австралија опфаќа само мал дел од светското производство на енергија
од ветрот ( пресметано на 2% во 2008). Меѓутоа, истото расте со голема брзина
(69%) помеѓу 2000 и 2008.
Иако ветерната енергија моментално учествува со само 1.5%

од

генерираната струја во Австралија нејзиниот удел се очекува да расти поради
политиките на владата и целта за обновлива енергија на австралиската влада и
фактот дека ветерната енергија е докажана технологија на обновлива енергија
со екстремно ниски штетни гасови.
До 2029 – 2030 ветерната енергија се предвидува да даде 12% од
струјата во Австралија.
Во светски рамки ветерната енергија е форма на генерирање струја со
најбрз раст и игра важна улога во енергетскиот микс, како во светот така и во
Австралија. Технологијата е веќе докажана и струјата од единечните турбини и
големите фарми значително расте во последните пет години. Пазрот на ветерна
енергија достигна и одмината фаза кај некои енергетски пазари, како што е
Западна Европа бидејќи веќе е конкурентна форма на добивање струја.
Целта за воспоставување на обновлива енергија во Австралија (RET) ќе
помогне во подршка на развојот на извори на обновлива енергија до 2020. После
2020 според ваквите цели се очекува висината на таксата на загадувачите да
порасне неколку пати што дополнително го подржува развојот на обновлива
енергија.
Ветерната енергија ќе има голема корист од тоа. Ветерот претставува
најефтин обновлив извор за добивање струја веднаш зад хидроресурсот.
Меѓутоа, има значително поголем потенцијал за раст бидејќи е поголемо нивото
на сеуште неискористените ресурси. Неговата конкурентност во поглед на
трошокот ќе биде зголемена со намалувањето на цената на турбините, особено
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преку производството во Кина и Индија, а во помал обем од дополнителниот
технолошки развој на турбините.
Фактори кои можат да го ограничат развојот на ветерната енергија на
локално ниво се недостатокот во инфраструктурата за пренос на електрична
енергија до пристапот на некои далечни ресурси како и променливоста на
ветерната енергија. Променливоста на ветерната енергија може да креира
тешкотии во интеграцијата во енергетскиот систем каде напојувањето мора да
биде во рамнотежа со побарувачката во реално време со цел да се задржи
стабилноста на системот. Ова станува проблем бидејќи количината на енергија
од ветрот вклучена во мрежата се зголемува и може да стане значителна во
локален контекст. Меѓутоа, при нивоа на проектиран пробив на ветерната
енергија овие проблеми треба ефикасно да се решаваат преку поголемо
географско ширење на ветерните ресурси, подобрувања во способноста за одѕив
на мрежата преку подобрено предвидување, продолжена употреба на
конвенционалните горива за основно генерирање на струја и зголемена
употреба на гасни турбини во генерирање на максимална електрична енергија.
Интересот за производството на обновлива енергија во Австралија
бележи значителен пораст уште од 2006.

Пресметано е дека Австралија

произвела 29678 GWh на обновлива енергија до крајот на декември 2012, што
претставува 13.145% од вкупното производство на Австралија. За споредба во
2011, биле произведени 29302GWh на обновлива електрична енергија што
претставува 9.6% од вкупното производство на електрична енергија во
Австралија. Во 2006, околу 9500GWh на електрична енергија дошла од
обновливи извори, што претставува 4% од генерираната енергија.
Зголемувањето во производството на енергија од сонцето и ветерот му се
приближиле на учинокот на хидроенергијата помеѓу 2011 и 2012. Од сите
обновливи извори на електрична енергија во 2012, хидроенергијата учествува со
57.8%, ветерот 26%, биоенергијата 8.1%, соларната 8%, големи соларни
централи 0.147% , гео термална 0.002% и морска 0.001% ;дополнително,
соларните панели за топла вода замениле 2422GWh на електрична енергија.
Споредено со сликата во 2011 тоа изгледа вака: хидроенергија 67.2%, ветерна
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21.9%, биоенергија 8.5%, соларна 2.3%, соларно - термална 0.015% бранови и
плима 0.003% и гео термална 0.002%. Освен тоа топлењето вода од соларни
панели заменило 2115 GWh електрична енергија годишно, што претставува
околу 7.2% од вкупното производство преку обновлива енергија.
Слично на многу други земји, развојот на обновлива енергија во
Австралија е поттикнат преку владините политики како одѕив на грижите за
климатски промени, енергетска независност и економски стимул. Клучната
политика која се форсира од 2001 год. за поттикнување на развојот на
обновлива енергија е главна цел, што во 2010 се зголеми до 41000GWh енергија
генерирана од електричните централи. Покрај тоа постои и шема за помали
проекти за електрична енергија која подржува панели на куќите и греење на
вода додека некои региони овозможуваат надомест за поттикнување на
фотоволтажни панели. Во 2012, овие политики беа надополнети преку цената на
горивата која што најверојатно скокна и фондот од 10 милијарди долари за
финансирање на проекти со обновлива енергија.
Резултатите од анкетите докажале дека постои значителна поддршка од
јавноста за употреба на обновливата енергија и енергетската ефикасност во
Австралија.
Воочено е дека со доволна инвестиција во јавниот и приватниот сектор и
стабилност на владините политики, Австралија може целосно да се превклучи
на обновлива енергија за една декада преку изградба на дополнителни големи
сончеви и ветерни централи, подобрувајќи ја инфраструктурата за пренос и
вклучувајќи соодветни мерки за енергетска ефикасност.
Хидроенергија
Шемата на Снежните Планини изградена помеѓу 1949 -74 се состои од 16
главни брани и 7 главни хидроцентрали и има вкупен капацитет од 3800KW.
Шемата генерира околу 4500GWh електрична енергија годишно.
Хидротасманија работи со 30 хидроцентрали и 50 брани и има вкупен
капацитет од 2600MW. Секоја година компанијата генерира околу 9000GWh
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Енергија од ветерот
До октомври 2010, околу 22.9% од обновливата енергија на Австралија и
2% од нејзината вкупна електрична енергија, беше добиена од ветерот, доволно
струја за опслужување на 700000 домови. Таа се добива од 52 ветерни фарми со
вкупно 1052 турбини произведувајќи приближно 5000 GWh

електрична

енергија годишно. Тоа значи приближно зголемување од 30 % годишно кај
ветерната енергија во последната декада или над 1000% во текот на тој период.
Вкупниот инсталиран капацитет до октомври 2010 бил 1880MW а во изградба
биле дополнителни 1043 MW.
Ветерната енергија во Јужна Австралија е индустрија со брз пораст
бидејќи државата Јужна Австралија има добра поставеност за ветерни фарми.
Според тоа поголем дел од ветерната енергија се генерира во Јужна Австралија
отколку на останатата австралиска територија; до октомври 2010 Јужна
Австралија имаше инсталиран капацитет од 907MW од 435 турбини пресметано
на приближно 20% од потребите за струја на државата, значително далеку пред
Викторија со 428MW од 267 турбини и Западна Австралија со 202MW од 142
турбини.
Соларна енергија
Соларната фотоволтажна технологија генерира струја од сонцето и може
да се приклучи на мрежата или да работи локално.
Проблемот кај фотоволтажната индустрија во Австралија денес е тоа што
постои огромен пазарен потенцијал, изграден врз основа на природната
конкуренција во австралиските истражувања и развој, инвестирањето во
индустријата и владините политики за поддршка. Меѓутоа, покрај тоа
индустријата се уште не е обновлива и предностите можат да се изгубат.
Извештајот од пазарот во 2004 говори дека е неопходно партнерство помеѓу
владата и индустријата :
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Индустријата на соларни панели не може да продолжи активно да
инвестира во стратегиски развој на индустријата се додека австралиската влада
не е целосно подготвена. Индустријата...бара политика и програми за поддршка
за да ја пополни празнината до другите комерцијални конкуренти.
Геотермална енергија
Во Австралија геотермалната енергија е природен ресурс кој не се
користи како форма на енергија. Меѓутоа, постојат потенцијални локации во
центарот на земјата каде е забележана геотермална активност. Проектите ќе
покажат дали потенцијалните локации се ефикасни или не дури во годините кои
следат.
Финансиска корпорација за чиста енергија
Австралиската влада претходната година најави креирање на нова
финансиска корпорација за чиста енергија од 10 милијарди долари која ќе
започне со работа во јули 2013. Целта на оваа интервенција е да ги надмине
бариерите за мобилизација на капиталот низ секторот на обновлива енергија.
Таа ќе дава по 2 милијарди долари во 5 години за финансирање на обновлива
енергија, енергетска ефикасност и проекти со технологии за мали емисии.
Владата тврди дека фондот се очекува да биде самоодржувачки произведувајќи
позитивен повраток на инвестицијата во подолг временски период.
Тарифи за надомест
Тарифите за надомест се различни од држава во држава на Австралија и
поттикнуваат инвестирање во обновлива енергија преку овозможување на
исплата на електричната енергија генерирана од извори како што се
фотоволтажни панели или ветерни турбини. Фокусот е поставен на градските
средини со цел да се избегне потребата од големи централи или фарми.
Тарифите за надомест во Австралија се одлични но имаат механизми преку кои
цената платена за струјата постепено се намалува за да биде еквивалентна или
барем пониска од комерцијалната. Сите шеми во Австралија денеска се „
мрежни “ шеми каде производителот е платен само за вишокот за електрична
енергија од онаа што ја троши. Претходно во некои држави важеа „средни“
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шеми каде на производителите им беше платена генерираната енергија целосно
преку субвенции, но ваквите програми се истечени.
Јавно мислење и акции
Резултатите од анкетите говорат дека постои значителана јавна поддршка
за употреба на обновливата енергија во Австралија. Во последните анкети, 74%
од испитаниците ја фаворизирале еколошката стратегија базирана главно на
енергетска ефикасност и обновлива енергија додека 19% биле за употреба на
нуклерана енергија и јаглен.
Резултатите од анкета на 1007 испитаници во 2007 воочува дека:
-

88% од Австралијаните сметаат дека владата треба да ја зголеми
употребата на соларна енергија 78% сметаат дека владата треба да ја
поттикне ветерната енергија 58% хидроенергијата, 50% енергијата од
брановите и 38% геотермалната енергија, додека само 25% сметаат
дека владата треба да ја зголеми употребата на нуклеарна енергија.

-

84% од Австралијаните сметаат дека владата треба да им олесни на
луѓето да купуваат обновлива енергија.

-

89% сметаат дека целата енергија треба да содржи минимум 25%
енергија генерирана од обновливи извори. Само 3% не се согласуваат.

-

82% сметаат дека владата треба да им олесни на луѓето купување на
сончеви панели.

-

80% сметаат дека владата треба да го олесни купувањето на
енергетски ефикасни производи како што се штедливите светилки,
штедливите тушеви изолација итн.

-

85% сметаат дека владата треба да ги подигне стандардите за
ефикасност на горивата за автомобили и лесни камиони.

-

87% сметаат дека владата треба да го зголеми бројот на автомобили
кои не користат гориво

Постои движење наречено Транзициска Деценија за смена на целиот
австралиски енергетски систем во обновлив до 2020.

89

Волонтерското движење наречено зелена сила, владина програма која
започна во1997 година каде граѓаните плаќаат дополнителна цена за струјата
добиена од обновливи извори се зголеми од 132 300 корисници во 2005 на
904716 корисници во 2009.
Иднина на обновливите извори
Процентот на обновливи извори кој може да се достигне до 2020
еволуира од 25% во 2007 до 100% во 2010.
2007
Неколку извештаи покажале на можноста Австралија да воведе
обновлива енергија од 25% до 2020

во

комбинација со некои мерки за

енергетска ефикасност таквата цел ќе доведе до нов капацитет од 15000MW,33
милијарди долари нови инвестиции, 16600 нови работни места и 69 милиони
тони намалени емисии.
2008
Извештај од 2008 наречен Енергетска Револуција детално опишува како
Австралија може да произведе 40% од нејзината енергија преку обновливи
извори до 2020 и целосно да ги укини централите на јаглен до 2030 без загуба
на работни места.
2010
Австралија може целосно да премине во обновлива енергија до 2020
градејќи 12 многу големи сончеви централи (3500MW секоја), што ќе овозможи
60% од електричната енергија и 6500 ветерни турбини од 7.5 MW што ќе ги
замената останатите 40%, секако проследено и со некои други промени, за
вкупна сума од 370 милијарди австралиски долари,

Околу 8 долари/ од

домаќинство/ неделно во текот на декадата за да се креира инфраструктура која
што ќе трае најмалку 30 до 40 години. Биогоривото се предлага да се зголеми од
2 PJ во 2010 до 51PJ годишно за начините на транспорт кои тешко се
електрифицираат и кај некои хибридни возила. Трошокот за нафта постојано се
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зголемува и без да се сврти 100% на обновливи извори светот ќе плати 8
трилијарди американски долари во следните 25 години.
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