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- KRITIČNI POGLED NA 
ZADNJI PREDLOG IN 
MOŽNE REŠITVE 

POVZETEK
V prispevku je podan pregled predvidene vloge plinastih 
goriv v drugem predlogu NEPN Slovenije. Predstavljene 
so nekatere prihajajoče domače tehnologije za pridobi-
vanje sintetičnih goriv in elektrike iz organskih odpadnih 
snovi (biomase in komunalnih odpadkov), ki bi lahko že v 
bližnji prihodnosti spremenili domačo oskrbo s plinastimi 
in tekočimi gorivi.  Na osnovi znanih domačih tehničnih 
rešitev za pridobivanje sintetičnih goriv je nato podan 
predlog, kako z njimi doseči najmanj 37 % delež OVE v 
končni energiji do leta 2030.

UVOD
Dokument NEPN (27.08.2019) na 210 straneh predstav-
lja našo bodočo razvojno pot v družbo z manj emisijami 
TGP. Sestavljen je po navodilih iz EU in obsega vse el-
emente, razen ekonomskega dela. Kljub velikim napo-
rom, da v kratkem času dobimo dolgoročen dokument, 
ki bo bistveno vplival na razvoj družbe v Sloveniji in EU, 
je potrebno ugotoviti, da se sestavljalci niso oprli na 
tehnologije, ki prihajajo, ampak predvsem na preskušene 
tehnologije, ki prinašajo najmanjši riziko v naslednjem de-
setletnem obdobju. To pa pomeni, da ne bomo ustrezno 
pripravljeni na naslednje dvajsetletno obdobje, ko bodo 
spremembe veliko zahtevnejše. Da iz dokumenta veje 

uradniška nesigurnost, ko se določajo cilji do leta 2030, je 
posledica, da nismo izpolnili obveze o 25 % deležu OVE 
do leta 2020 in bojazen, kakšne bodo kazni, če novih ob-
vez ne bomo izpolnjevali letno, kot to zahteva dokument 
EU Čista energija za vse Evropejce (Clean energy for all 
Europeans, december 2018).

Čeprav ima NEPN naslov energetsko–podnebni, se ukvar-
ja predvsem z energijo, podnebni del pa je zelo skromen. 
Temu verjetno botruje vedenje, da je v sprejemanju nov 
Zakon o podnebni politiki (osnutek objavljen 12. 9. 2019), 
ki bo vzpostavil mehanizme, prek katerih se bo podneb-
na politika izvajala v vseh sektorjih za doseg zastavljenih 
ciljev. Ti mehanizmi obsegajo (citiramo):

• pripravo in sprejem dolgoročne podnebne strate-
gije, ki bo analizirala stanje in določila cilje glede 
emisij toplogrednih plinov za leta 2030, 2040 in 
2050;

• pripravo in sprejem nacionalnih energetsko-pod-
nebnih načrtov, ki bodo kot programski dokument 
operacionalizirali podnebno strategijo in določili 
vmesne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje;

• pripravo in sprejem letnega poročila kot instru-
menta spremljanja uspešnosti izvajanja podnebne 
politike,

• ustanovitev Podnebnega sveta kot posebnega pos-
vetovalnega telesa Vlade RS,

• opredelitev vloge ministrstva, pristojnega za pod-
nebne spremembe, kot koordinatorja za izvajanje 

Pri tem pa je potrebno iskati „vsakdanje  
dinamično ravnotežje“ med družbo in na-
ravo, kjer vsakdo nekaj dobi in nekaj zgubi.

Problem Nature 2000 in težave pri praktični 
uporabi definicije „kaj je v javnem interesu“ 
je v dokumentu omenjen, vendar ni dovolj 
izpostavljen kot eden glavnih zaviralnih vz-
rokov za hitrejšo in primerno (n.pr. 70 ÷ 85 
%) prehrambeno in energijsko samozadost-
nost Slovenije.

podnebne politike na vseh ravneh,
• razglasitev podnebnega dne vsak tretji četrtek v 

mesecu oktobru, ko se bodo izvajale aktivnosti za 
podporo podnebni politiki.

Slovenija je sprejela obveze iz Pariškega sporazuma in se 
obvezala v dokumentu „Slovenija in zdrav planet“, da bo 
dosegla leta 2050 neto ničelne emisije TGP. Upam, da 
pripravljalci tega dokumenta in ostalih dokumentov na 
tem področju vedo, kaj so zapisali. Če so mišljene vse neto 
emisije iz fosilnih goriv (kar bi bilo potrebno jasno zapisati), 
potem je cilj še dosegljiv. Govoriti o vseh neto emisijah 
TGP pa je brez definicije, kaj je to „neto“, nesmiselno. 

Podobno velja za izraz prehod v nizkoogljično družbo, ki 
je razen, če mislimo samo na zmanjšano uporabo ogljika v 
fosilnih gorivih, tehnično nemogoča. Prehajamo v družbo 
s kroženjem organskega ogljika in družbo, ki bo postopno 
izločala iz atmosfere ogljikov dioksid, ki smo ga sprostili 
pri uporabi fosilnih goriv. Z drugimi besedami poveda-
no, v moderno sonaravno družbo, to je družbo, ki bo v 
dolgoročnem dinamičnem ravnotežju z naravo. 

Sonaravna družba ni trajnostna družba, ker v naravi ni 
ničesar trajnega, vse se stalno spreminja. Spremembe 
v naravi se lahko zgodijo v času ene ali dveh generacij, 
včasih pa potekajo v časovnih obdobjih, ki so za obdobje 
naše civilizacije skoraj trajne – tisočletje ali desettisočletje. 
Družba, ki jo ustvarja človeška civilizacija vsak dan, vpliva 
na naravo negativno in pozitivno, tako kot se narava na 
posege človeka odziva bolj ali manj ostro, vendar vedno 
z neko časovno zakasnitvijo. Ravno časovna zakasnitev 
odziva narave na človekova dejanja in posege v naravo je 
tisti razlog, zaradi katerega moramo vse naše aktivnosti 
spremljati s pogledom v bodočnost. 

Pripravljalci dokumenta so se naslonili na tri scenarije, s 
katerimi so bolj ali manj uspešno skušali izpolniti obveze 
Slovenije pri prehodu v sonaravno družbo. To so scenarij 
OU – obstoječi ukrepi, scenarij DU - dodatni ukrepi, scenarij 
DUA - dodatni ukrepi ambiciozni in scenarij priporočen iz 
EU PEK z 37 % OVE do leta 2030.

Ključni cilji, ki naj bi jih dosegli v Sloveniji do leta 2030, 
so na kratko povzeti in kvantitativno dopolnjeni iz zgoraj 
navedenega dokumenta kot sledi:

1. Zmanjšati emisije TGP do leta 2030 skladno z Ure-
dbo o delitvi bremen za vsaj 15 % glede na leto 
2005 z doseganjem indikativnih sektorskih ciljev: 
- promet: +14 % (+618 kt CO2ekv), - široka raba: 
-71 % (-1889 kt CO2ekv), - kmetijstvo: -1 % (-17,09 
kt CO2ekv) , - ravnanje z odpadki: -50 % (-424 kt 
CO2ekv), - industrija: -46 % (-719 kt CO2ekv), - ener-
getika: -29 % (-171 kt CO2ekv).

Opomba: EU predvideva  zmanjšanje emisije TGP za 
40 % (glede na leto 1990) in to za 43 %  v okviru siste-
ma ETS in 30 % izven ETS. Po predlogu v dokumentu je 
zmanjšanje izven ETS od 11.587 kt CO2ekv (leto 2005) 
na 9.152 kt CO2ekv ali za 20,9 %. Celotne emisije TGP 
pa bi se zmanjšale po scenariju DUA od 20.519(2005) 
na 13.595 ktCO2ekv ali za ~24 %. 

2. OVE: doseči vsaj 27 % delež obnovljivih virov v 
končni rabi energije do leta 2030, tj. (indikativno  
4590 GWh):  - vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz 
obnovljivih virov energije do leta 2030 (gre za delež 
rabe OVE v končni rabi energentov brez električne 

1 Zaslužni profesor dr. Peter Novak, Fakulteta za strojništvo UNM, 
Energotech, Ljubljana; peter.novak@energotech.si

Prof. dr. Peter Novak1

Iskanje dinamičnega ravnotežja med družbo in naravo je 
edini način, ki omogoča dobro gospodarjenje človeka v 
naravi. Poudarek je v naravi, ne z naravo. Z naravnimi po-
javi človešto do sedaj ne more upravljati, lahko pa se jim 
prilagaja, ne glede na njihov vzrok nastanka.

Zakaj je podnebni del NEPN tako skromen, ni razlage, ima 

pa izjemne posledice pri širši uporabi OVE. Z drugačno 
prostorsko politiko pri urejanju narave in z ukrepi prila-
gajanja podnebnim spremembam bi omogočili bistveno 
hitrejši prehod v sonaravno družbo v Sloveniji, to je s 
hitrejšim prehodom na OVE. Tu mislimo predvsem na 
gospodarjenje z vodami, gozdom in polji. 
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NEPN bo potrebno dopolniti Strategijo na področju raz-
voja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi 
z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki 
Sloveniji (7 % primešavanja biodizla).

Stran 138: “Lesna biomasa: ... Na podlagi ocene Zavoda 
za gozdove Slovenije bo v letu 2020 možen posek lesa 
slabše kakovosti (brez hlodovine) znašal 3.800.000 m3. 
Od tega bo 2.200.000 m3 lesa listavcev in 1.600.000 
m3 lesa iglavcev. Ta les je primeren za energetsko rabo 
... ocenili smo, da bi bilo mogoče leta 2020 v energetske 
namene porabiti 2.300.000 m3 gozdne biomase, od tega 
1.800.000 m3 lesa listavcev in 500.000 m3 lesa iglavcev. 
Ocenjene količine so za dobrih 70 % večje od predvidenih 
v AN OVE. V slednjem je predvideno, da bo leta 2020 
neposredna oskrba z lesno maso iz gozdov 1.338.000 m3, 
kar je le za približno 20.000 m3 več kot v letu 2006. 

Potencial za pridobivanje energije iz gozdne biomase je 
ocenjen na 6.598 GWh toplote in  326 GWh električne 
energije. S tem bo les prispeval večino toplote (nad 90 %) 
in približno tretjino električne energije s področja kmeti-
jstva in gozdarstva. Pri porazdelitvi energije na toplotno 
in električno je bilo upoštevano enako razmerje kot v AN 
OVE (94,9 : 5,1). Spodbujanje soproizvodnje električne in 
toplotne energije ob zagotavljanju koristne porabe toplote 
je eden izmed potrebnih ukrepov za učinkovitejšo rabo le-
sne biomase. 

so naši resursi, kako jih lahko uporabljamo po letih, kako se 
obnavljajo in seveda kakšna je zanesljivost podatkov +/- v 
%.

energije in daljinske toplote), - vsaj 30 % delež OVE 
v industriji, - vsaj 43 % delež OVE pri proizvodnji 
električne energije, - vsaj 14 % delež OVE v pro-
metu. 

Opomba: EU predlaga 37 % delež OVE v končni ener-
giji (scenarij PEK v predlogu NEPN - po navodilu EU), 
kar predstavlja vrednost 1752 ktoe ali 73 PJ. V na-
daljevanju bomo pokazali, kako  je to mogoče doseči in 
posledice takega cilja.

3. Do leta 2030 izboljšati energetsko učinkovitost za 
vsaj 32,5 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 
(skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti iz 
leta 2014).

Opomba: To predstavlja zmanjšanje od fiktivne 
računsko potrebne energije v primeru BAU od ~421 PJ 
na 284,38 PJ primarne energije ali 198,24 PJ končne 
energije. Z ozirom, da je skoraj desetletje v Sloveniji 
potrebna končna energija v obsegu ~200PJ, te obveze 
ne bo težko izpolniti.

4. Zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 30 % 
do leta 2030 glede na leto 2005.

Opomba: To je dober pristop, ki ga pa žal ne spremlja 
politika energijskih izkaznic po porabi,  s katerimi bi pri-
dobili energijski emisijski kataster in možnost ukrepan-
ja  za celovito sanacijo najslabših - 10 % stavbnega 
fonda. Temu je krivo  nizko subvencioniranje iz EKO 
sklada (21 M€, napram subvencijam za fosilna goriva 
v iznosu 135,2 M€ v letu 2017) in nesmotrna raba 
sredstev podnebnega sklada.

5. Prizadevati si v čim večji meri zmanjšati rabo fos-
ilnih virov energije in odvisnost od uvoza fosilnih 
virov energije s: - postopnim opuščanjem rabe 
premoga (-30 % do leta 2030, -50 % do leta 2040 
in -100 % najkasneje do leta 2050) - prepovedjo 
prodaje in vgradnje novih kotlov na kurilno olje po 
letu 2025, zagotoviti vsaj 10 % delež metana ali 
vodika obnovljivega izvora v prenosnem in dis-
tribucijskem omrežju do leta 2030 in 25 % do leta 
2040.

Opomba: V tej 5. točki se skriva vsa bojazen 
načrtovalcev, kako bodo izpolnili vse obveze, saj v do-
kumentu ni opredeljenih terminov niti novih tehnologij, 
ki bi tako zmanjšanje res omogočile. Zato govorijo 
v dokumentu, ki je obvezen načrt - plan dela o pri-
zadevanjih, kar je popolnoma nesprejemljivo. Kadar 

delamo projekcije razvoja neke panoge v obliki letnih 
ali desetletnih načrtov, v našem primeru energetike, 
potem ne moremo govoriti o prizadevanjih ampak o 
načrtih konkretnih ukrepov. 

• spodbujati izkoriščanje na način, ki bo 
zmanjšal izpuste TGP, ohranjal prideloval-
ni potencial kmetijskih zemljišč in proiz-
vodni potencial gozdov in ki, v primerjavi 
z obstoječimi kmetijskimi praksami, ne bo 
povečal negativnih učinkov na zdravje in 
počutje ljudi, na okolje in na naravo, 

s ciljem v veliki meri izkoristiti potencial za proizvodnjo 
toplote, električne energije in biogoriv v prometu ...

Uporaba biogoriv bo prednostno usmerjena v razvoj, proiz-
vodnjo in uporabo naprednih trajnostnih biogoriv »druge« 
ali »tretje generacije«. Pri tem je potrebno izkoristiti razvo-
jne potenciale glede na razpoložljive surovine ter spodbu-
diti potreben tehnološki razvoj. Skladno s končnimi cilji 

V velikih termoelektrarnah je v uporabi po-
leg osnovnega energenta tudi biomasa, le-
sni sekanci kot vir OVE, ki se uporabljajo v 
proizvodnji toplotne in električne energije. 

Brez tega ni mogoče delati načrta - plana. 
NEPN bo sprejet kot resolucija, ker je to del 
mednarodnih obveznosti, torej bo sprejet kot 
program za izvedbo z vsem finančnim ozad-
jem. Tega se sestavljalci zavedajo, vendar 
niso uspeli zagotoviti ustreznih baz podat-
kov, kar kaže na veliko neorganiziranost up-
ravnih služb in strokovnih organov vlade.

To je tudi največja slabost dokumenta, 
ker z letnimi načrti, ki jih ni, ne vzpodbuja 
pravočasnega razvoja novih tehnologij, ki 
morajo vstopiti v trg za doseganje ciljev.

Letna poraba biomase za te namene niha in je v letu 2017 
dosegla 96 kt, za kar se pridobi do 190 GWh toplotne en-
ergije in do 50 GWh električne energije. Biomasa postaja 
konkurenčna uvoženemu premogu za proizvodnjo toplote 
in elektrike, vendar je uporaba omejena le ob sosežigu na 
obstoječi premogovni napravi in ne samostojno.“ 

Opomba: V zgoraj citiranih tekstih so ponovno uporabljene 
besede: potrebno bo, spodbujati,  dopolniti, na podlagi ocen, 
itd.  V tem nacionalnem dokumentu morajo biti dejstva, ki 
jih državne službe morajo potrditi. Mi moramo vedeti, kakšni 

VLOGA PLINASTIH GORIV V NEPN 
Kakšna naj bi bila vloga plinastih goriv, je v NEPN podano 
na več straneh, a nimamo pregleda, koliko bo na koncu ob-
dobja še v uporabi naravni plin iz uvoza in koliko ga bomo 
pripravili doma iz OVE in drugih organskih odpadkov. Po-
dajamo povzetek stališč o vlogi plina v dokumentu.

Stran 36: “Strategija IBKGEN na področju izkoriščanja 
rabe kmetijske in gozdne biomase v energetske namene 
v Sloveniji pravi: 

• spodbujati izkoriščanje na način, ki ne ogroža oskrbe 
prebivalstva s hrano in lesnopredelovalne industrije 
s potrebnimi lesnimi sortimenti, 

Nadaljujemo s citiranjem:
„Bioplin 

Kmetijski potencial za pridobivanje bioplina 
Živinska gnojila predstavljajo zaradi razmeroma dobro raz-
vite živinoreje precejšen potencial za proizvodnjo bioplina. 
Teoretični izračun kaže, da bi iz gnoja goveda, prašičev in 
perutnine lahko proizvedli 315 GWh električne energije 
in 245 GWh toplote. Zaradi razmeroma majhnih kmetij 
in zaradi njihove razpršenosti je tehnično izkoristljiva le 
približno ena tretjina tega potenciala, trenutno pa po gro-
bih ocenah izkoriščamo 0,2 % potenciala gnoja goved, 13,8 
% potenciala gnoja prašičev in 5,8 % potenciala gnoja perut-
nine ...

Stran 139: ... Po omenjenem scenariju (Študija KGZ Celje, 
Scenarij 1) naj bi v bioplinarnah iz kmetijske biomase letno 
proizvedli 505 GWh toplote in 655 GWh električne ener-
gije in s tem na področju kmetijstva in gozdarstva prispe-
vali večino proizvedene električne energije (66,8 %) in 7,7 
% toplote (preglednica 5). Prostorninsko predstavljajo po 
tem scenariju približno 40 % substrata živinska gnojila, 25 
% glavne poljščine z njiv, 25 % pridelki s strnišč, 10 % pa 
biomasa s trajnih travnikov. Največ energije prispevajo po 
tem scenariju glavni in strniščni posevki z njiv (41 in 30 
%), manj pa živinska gnojila in biomasa s travinja (16 in 13 
%). Za izkoristek tega potenciala bomo potrebovali biop-
linske naprave s skupno nazivno močjo 86,1 MWel., od 
tega 13,8 MWel. za proizvodnjo energije iz živinskih gnojil.
 
Ocenjeni potencial ne vključuje drugih substratov, kot so 
biološko razgradljivi, komunalni in industrijski odpadki, 
blato iz čistilnih naprav odpadnih vod, pregnito blato iz 
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anaerobne obdelave biološko razgradljivih odpadkov, ki 
jih je v omejenih količinah prav tako mogoče izkoristiti na 
kmetijskih bioplinskih napravah ali v ločenih proizvodnih 
napravah. Obseg izkoriščanja deponijskega plina (3 MWe 
v letu 2017) se bo v prihodnje zaradi zmanjševanja odla-
ganja biorazgradljivih odpadkov zniževal, povečevala pa 
se bo proizvodnja bioplina iz odpadkov (2,3 MWe v letu 
2017) ter bioplina iz čistilnih naprav (1 MWe v letu 2017).
 
V treh analiziranih scenarijih razvoja proizvodnje električne 
energije iz vseh vrst bioplina se tako obstoječe kapacitete 
(31 MWe) do leta 2030 povečajo v manjšem obsegu, do 
34 MWe, do leta 2040 pa do 41 MWe. To bi predstavljalo 
povečanje sedanje proizvodnje elektrike (127 GWh leta 
2017) do 170 GWh v letu 2030 ter do 245 GWh v letu 
2040. Ob tem gre lahko za proizvodnjo na lokaciji proiz-
vodnje bioplina ali pa za čiščenje in vtiskanje bioplina v 
plinsko omrežje ter proizvodnjo na drugi lokaciji, predvsem 
kjer je možno v čim večji meri izkoristiti tudi razpoložljivo 
toploto. 

Opomba: Iz zgornjih tekstov je lepo razvidno, da sploh ne vemo, 
s kašnimi resursi razpolagamo v kmetijstvu, kljub temu da so 
vsa polja poslikana, proizvodnja znana in letno se podeljujejo 
subvencije za obdelavo polj in oskrbo gozdov. Logično bi bilo, 
da vladne službe pristojnih ministrstev poskrbijo za podatke o 
razpoložljivih virih kmetijske biomase. 

2030 SCENARIJ DUA 2005 2017 2020         2030 2030-2017  %

Raba končne energije [ktoe] 4.869 4.859 4.994 4.735 

                                       [PJ] 202,88 202,46 208,08 197,25 -5,21 PJ -2,55

Trdna goriva [ktoe] 80 38 34         0 -100

Tekoča goriva [ktoe] 2.381 2.191 2.167 1.767 -19,35

Plinasta goriva [ktoe] 665 610 636       712 +4,25 PJ +16,7

OVE in odpadki [ktoe] 451 676 790       790 +16,86

Električna energija [ktoe] 1.096 1.163 1.181    1.290 +10,92

Toplota [ktoe] 196 181 187       165 -   8,84

Industrija [ktoe] 1.647 1.394 1.292 1.330       

                                         [PJ]    68,63 58,08 53,83 55,42 -2,66 PJ -4,58

Trdna goriva [ktoe] 80 38 34 0            

Tekoča goriva [ktoe] 222 94                             88 34

Plinasta goriva [ktoe] 541 439                         454 516

OVE in odpadki [ktoe] 125 116                        131 204

Električna energija [ktoe] 617 554                       563 594

Toplota [ktoe] 62 51 60 46

Promet [ktoe] 1.469 1.870 1.954 2.000     

                                         [PJ] 61,21 77,92 81,42 83,33 +5,41 PJ +6,94

Tekoča goriva [ktoe] 1.452 1.807 1.846         1.592 66,33 PJ

Plinasta goriva [ktoe] 0 3 7 87            3,63 PJ

OVE in odpadki [ktoe] 0 43 125                   172 7,17 PJ

Sintetični metan ali vodik 0 0 0 10 0,42 PJ 

Električna energija [ktoe] 17 16 23              93 3,88,PJ

Široka raba [ktoe]   1.753     1.697        1.664         1.387

                                         [PJ] 73,04 70,71 69,33 57,79 -12,92 PJ -18,27

Tekoča goriva [ktoe]      707           289 234 141

Plinasta goriva [ktoe]      124    168 175 109 

OVE in odpadki [ktoe]      326    517 534 415 

Električna energija [ktoe]      462     593 595 603

Toplota [ktoe]      134 130          127 119

Potencial za pridobivanje biogoriv druge generacije in 
potencial kmetijske biomase za pridobivanje energije s 
sežigom v tem dokumentu nista ocenjena. Gre za žetvene 
ostanke, lesno biomaso trajnih nasadov in lesno biomaso 
mejic med parcelami in kmetijskih zemljišč v zaraščanju. 
Predstavljeni potencial prav tako ne vključuje energije 
lesnih odpadkov in odsluženih lesnih izdelkov. Prav tako 
ni ocenjen potencial za pridobivanje bioetanola, ki v 
smislu surovin neposredno konkurira bioplinu. V kolikor 
bi načrtovali proizvodnjo bioetanola, bi morali zmanjšati 
potencial pri proizvodnji električne in toplotne energije iz 
bioplina. To, da potencial omenjenih obnovljivih virov en-
ergije ni ovrednoten, ne pomeni, da ti viri ne morejo biti 
deležni spodbud (Strategija IBKGEN 2011, str.17).“ Konec 
citatov.

Skupni potencial proizvodnje biopli-
na je tako okrog 480 GWh (1,728PJ ali 
0,072ktoe) v letu 2030 ter do 700 GWh v 
letu 2040. V dodatnem scenariju, ki je nast-
al na podlagi priporočil Evropske komisije 
(scenarij PEK), je upoštevana enaka dina-
mika izkoriščanja bioplina kot v scenariju 
DUA. 

Ocenjevati, da izkoriščamo le od 0,2 do 
13,8 % razpoložljivih virov, da je primerno 
z ozirom na razpršenost izkoriščati le 10 % 
vseh virov in pri tem ne imeti vizije, da je 
ravno razpršenost virov ključ do nove ener-
getske zasnove v Sloveniji, je blago rečeno,  
nesprejemljivo.

Če podatkov ni, je potrebno naročiti zbiranje in obdelavo po-
datkov tistim, ki so zato usposobljeni in ali so po službenih 
dolžnostih zadolženi, da jih pripravijo. Več kot dve leti je bilo 
časa, da se podatki pripravijo, saj smo vedeli, kaj moramo 
vnesti v NEPN. To je brez dvoma odgovornost uradnikov in 
funkcionarjev MOP-a in MzI -a.

Rezultat tega seveda je, da so podcenjene možnosti izkoriščanja 
teh virov in tudi zaustavljen razvoj domačih tehnologij za pret-
varjanje teh virov v končne oblike energije: sintezno gorivo, 
toploto, elektriko, kogeneracijo, trigeneracijo. Podatkov o teh 
virih, razen ocen, ni v naravnih enotah, običajno tonah suhega 
materiala, niti o količini energije, ki jo vsebujejo.

Podatki v NEPN tudi niso poenoteni v naravnih - standardnih 
enotah (ISO). To se lepo izraža v bilanci končne energije, ki je 
sestavljena v enotah ktoe, čeprav se skozi dokument vseskozi 
uporabljajo naravne - standardne enote PJ ali MWh. Zaradi 
enotnosti in razumljivosti se v takem dokumentu pričakuje 
enotnost mer in eventuelno dodatek v drugih enotah (če 
mednarodni, v glavnem zastareli, dokumenti to zahtevajo).

BILANCA KONČNE ENERGIJE V NEPN (27 % OVE)
Na strani 185 osnutka NEPN imamo predstavljeno bilan-
co končne energije po vseh scenarijih, ki jo povzemamo 
v skrajšani obliki in to samo s scenarijem DUA- dodatni 
ukrepi ambiciozni, scenarija PEK, ki ga želi EU, z 37 % OVE 
pa v bilanci žal ni prikazan, saj se sestavljalci že v uvodu 
opravičujejo, da je za nas 27 % OVE največ, kar zmore-
mo (str. 31 in komentarja št. 28 in 29). V preglednici 1 
so enote za energijo v ktoe, zato smo za glavna področja 
dodali tudi podatke v PJ (1000 TJ, 2,78 TWh).

Iz preglednice 1 lahko zaključimo, da je predvidena 
učinkovita raba energije zelo skromna, saj se KE zmanjša 
v 13 letih le za dobrih 2,5 %. Uporaba naravnega plina 
se poveča za 17,7 %. OVE in dodatna proizvodnja ele-
ktrike iz OVE predstavljajo skupaj 27,78 %. Največje je 
zmanjšanje rabe energije v široki rabi in zanimivo, da tudi 
v industriji. To pomeni, da bo potrebno znantno dvigniti 
dodano vrednost ali pa ukiniti jeklarne in/ali proizvodnjo 
Al. Verjetnost, da se raba energije v industriji v nasledn-
jem obdobju po našem mnenju ne bo zmanjšala, je zelo 

velika, saj bo narasla poraba elektrike zaradi robotizacije. 
Če bomo hoteli obdržati sedanji standard in proizvodnjo, 
ob vedno manjšem številu delavcev, bo rast rabe energije 
v industriji morala biti pozitivna.

Poseben družbeni problem predstavlja v Sloveniji promet: 
osebni in tovorni. Osebni promet se je razmahnil zaradi 
nizke cene goriva in vračanja potnih stroškov z dela in na 
delo v denarju, ne pa v kartah za javni promet. S tem smo 
skoraj uničili javni promet in ga moramo subvencionirati, 

Preglednica 1: Bilanca končne energije po vseh scenarijih
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poleg tega pa smo s tem usmerili delavce na bolj oddalje-
na delovna mesta. Temu so prispevali tudi koncentracija 
delovnih mest v samo nekaterih mestnih središčih.

S temi štirimi tehnologijami lahko izpolnimo največjo vrzel, 
ki jo imajo HE; VE in FNE, to je nestacionarna proizvodnja 
elektrike. Z njimi lahko ustvarimo časovno skoraj neome-
jeno kemično akumulacijo sončne energije in na ta način, 
poleg klasičnih baterij in superkondenzatorjev, ustvarimo 
pogoje za nemoteno in varno oskrbo uporabnikov energije 
v vseh potrebnih oblikah; tekoči, plinasti ali kot elektriko. 
Oglejmo si tehnične in ekonomske kazalnike posameznih 
tehnologij.

1. Tehnologija pridobivanja sintetičnega dizla

Tehnologija je znana in sloni na metodi trenja biomase s 
katalizatorjem v posebnem vrtečem se reaktorju. Imenuje 
se katalitična depolimerizacija ali CDP. V bistvu je tehnična 
kopija naravnega procesa razgradnje vseh vrst organskih 
snovi, kot so: energetske rastline (Miskantus, Jatropha itd.), 
vse vrste biomase (les, zeleni rez, odpadni les, slama, slad-
korni trs itd.) ter plastika SRF, RDF, odpadna olja in mladi 
premog, v visokokakovostno sintetično dizelsko gorivo.

Razlika med naravnim nastankom surove nafte in proiz-
vodnjo sintetičnega dizel goriva je časovno zmanjšanje 
procesa naravne transformacije iz 300 milijonov let na 
okoli  3 minute.  Proces poteka v posebni turbini pri podt-
laku (0,1–0,9 bara) z velikim trenjem, ob prisotnosti  katali-
zatorja. Zaradi trenja se dvigne temperatura 240–330 °C. 
Pri tem pride do razpada celuloznih vlaken in do ustvar-
janja kratkih verig ogljikovodikov.

odvija znotraj vhodnega materiala (kavitacijski učinek), pri 
čemer je aktivna površina katalizatorja zaradi svoje prašne 
oblike veliko večja kot v navadnih površinskih katalizator-
jih. Porast vhodne temperature od okoli 200 °C na potreb-
no procesno temperaturo 300 °C dosežemo z notranjim 
trenjem delovne snovi, to je mešanice katalizatorja in bio-
mase. Na ta način je zagotovljena prostorsko enakomer-
na porazdelitev temperature, ki je pogoj za tvorbo novih 
molekul optimalne dolžine.

V nasprotju s termično cepitvijo, ki poteka pri visoki tem-
peraturi, kot v primeru uplinjanja ali pirolize, gre pri post-
opku CDP za kemično reakcijo, ki poteka pri nižji tempera-
turi in pri kateri preprečimo nastanek dioksinov in furanov. 
Ima bistveno višji energetski izkoristek, kot ga je mogoče 
dosegati s termičnimi procesi, saj so toplotne izgube bist-
veno manjše. Proizvedeno sintetično dizelsko gorivo pa je 
ustrezno za uporabo v modernih dizelskih motorjih. 

V teh procesnih pogojih se kompleksne organske 
dolgoverižne spojine razgradijo na manjše in enostavnejše 
oblike. Ta tehnologija je zaradi nizke procesne tempera-
ture in podtlaka ena izmed najbolj okolju prijaznih in 
najučinkovitejših tehnologij na trgu. Ker deluje pri podt-
laku, je možnost škodljivih izpustov iz naprave bistveno 
manjša kot pri ostalih procesih. Konverzija organskega ma-
teriala v sintetično gorivo je približno 70 %. Tehnologija ne 
proizvaja škodljivih kancerogenih plinov kot npr. dioksinov 
in/ali furanov.

Razmah tovornega prometa je tesno pov-
ezan s subvencioniranjem trošarin in z nes-
motrnim uvozom tovornih vozil ter v zadn-
jem odbobju tudi šoferjev zanje.

S tem smo dosegli tri negativne učinke: trošimo denar za 
prekomeren uvoz tovornih vozil, uvažamo poceni delavce 
iz tujine z vsemi socialnimi problemi in povečujemo emisije 
TGP s subvencioniranjem fosilnih goriv. Subvencije so bile 
135,2 M€ v letu 2017, medtem ko je celoten dobiček v 
tovornem prometu dosegel 88,9 M€, dodana vrednost pa 
je bila okoli 35,669 €/zaposlenega. To, da deluje v Sloveniji 
na tem področju 2400 družb in jih je s prihodki nad 10 
M€ le 28, je tudi posledica subvencioniranja fosilnih goriv 
(podatki GZS, Tovorni promet 2017). 

Zato je po našem mnenju v delu prometa NEPN v svoji 
zasnovi popolnoma napačen, saj predvideva BAU scenarij 
v prometu. Osnovan je seveda na prometnih strategijah, ki 
niso dovolj premišljene. Spremembe v prometu niso samo 
predmet energetskega planiranja, ampak predmet potreb-
nih družbenih sprememb, ki pa morajo biti tudi del NEPN. 
Zato je potrebno biti v nadaljnji razdelavi tega dokumen-
ta posebej pozoren na bodoče rešitve v prometu. O njih 
nekaj v prihajajočih tehnologijah.

DOMAČE IN PRIHAJAJOČE TEHNOLOGIJE ZA 
PREHOD V SONARAVNO DRUŽBO
V nadaljevanju se bomo dotaknili le tehnologij, ki lahko bist-
veno pripomorejo k cilju 37 % OVE in pri tem izključujemo 
tehnologije za HE, VE in FNE. Te so ustaljene, cene se 
približujejo spodnjemu limitu in jih v Sloveniji tehnološko 
pretežno obvladujemo, razen VE. 

Tehnologije, o katerih bomo govorili, so:
1. tehnologija pridobivanja sintetičnega dizla
2.  tehnologija uplinjanja za pridobivanje vodika, met-

ana ali metanola
3.  tehnologija mikrotunelskih bioplinarn in
4.  tehnologija mikro kogeneracije in trigeneracije z up-

linjanjem sekancev.

Novost v postopku CDP predstavlja vrteči 
se reaktor – depolimerizacijska turbina, 
kateremu se v pretočnem postopku dova-
ja vnaprej ogreta mešanica organskega 
vhodnega materiala v nosilnem fluidu, ki 
je običajno visokotemperaturno obstojno 
olje.

Tej mešanici je predhodno dodan katalizator v obliki kalcij-
aluminijevega-silikatnega prahu ter hidrirano apno, ki se 
kasneje iz procesa izloči z ostalimi anorganskimi snovmi. 

Vrteče lopate reaktorja povzročijo intenzivno mešanje in 
trenje katalizatorja z organskim vhodnim materialom. V 
nasprotju z običajno uporabo katalizatorjev se tu kataliza 

Slika 1: CDP naprava za 300l/h sintetičnega dizla

Na sliki 1 je prikazana naprava s kapaciteto 300l/h 
sintetičneg dizla, ki je bila izdelana v Sloveniji in so jo iz-
vozili v Kanado. V preglednici 2 pa so podatki o delovanju 
naprave po montaži.  Visok izkoristek in visoka kakovost 
goriva sta zagotovljena z ustreznim katalizatorjem (Vir: J. 
Krmc). 

Metoda je enostavna in primerna za predelavo različnih 
organskih odpadkov v sintetično dizelsko gorivo. Za njeno 
gradnjo so na razpolago vsi materiali, ki se standardno up-
orabljajo v procesni tehniki, razen vrtečega reaktorja, de-
polimerizacijske turbine, ki je bistveni del procesa. Energi-
jski izkoristek je nad 70 %, pri čemer je potrebno poudariti, 
da se kakovost energije, to je eksergija vhodnega materiala 
(sončne energije), ohranja, saj je lastna raba za pogon nap-
rav relativno majhna (od okoli 1,9 do 2 %). Naprava, razen 
v startu, lahko deluje z lastno energijo. Naprava s svojim 
principom delovanja ne posega v prehranjevalno verigo, 
saj naprava CDP proizvaja visokokakovostno sintetično di-
zelsko gorivo iz organskih odpadnih materialov.

Naprava omogoča proizvodnjo sintetičnega dizla, ki odgo-
varja vsem normam in se zato lahko uporablja v vseh dizel-
skih motorjih z notranjim zgorevanjem. Ker je del krožnega 
gospodarstva in ne zahteva novih tehnologij v prometu in 
transportu, lahko v državah, ki imajo dovolj odpadnega 
organskega materiala, omogoči poceni prehod v družbo s 
kroženjem ogljika.

Vhod ton % MWh

Les s 15% vlago 5.391 97,5 22.462,5

Apno 108 2 -

Katalizator 27 0,5 -

skupaj 5.526 100% 22.462,5

Izhod

Dizel 1406 25 16.267,4

Voda 809 15

Pepel in ostanki 
biomase

539 
(99,99kg/t)

10

Apno in katalizator 135 2

CO2 2637 
(489,15kg/t)

48

skupaj 5526 100

Proizvodnja dizla na 
eno tono

260,8 
(~309l)

Izkoristek: 
0,724

Preglednica 2: Snovna bilanca na izvedeni napravi po 
meritvah
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Nastali CO2, 489,15 kg/t vhodne snovi, ki sedaj še ni 
izkoriščen, bo v naslednjem koraku postal osnovna surovi-
na za proizvodnjo metanola, saj bo na razpolago vodik iz 
elektroliz, ki bodo delovale z uporabo viškov električne 
energije pri uporabi FNE ali pri preprečevanju prelivanja 
vode preko jezov HE pri nizki porabi elektrike. Z njim lahko 
pridelamo 355,7kg/t metanola na tono vhodnega mate-
riala in ~200 kg/t vode z dodatkom ~66,6 kg vodika.

Ostanek po depolimerizaciji – asfaltu podobna gošča, ki 
vsebuje še del ogljikovodikov, apno in del katalizatorja, se 
bo nadalje uporabil v drugi napravi, o kateri pišemo, to je 
v uplinjevalniku Syntech,  kot del vhodnega  goriva. Po-
leg tega dobimo iz naprave še destilirano vodo, ki jo ima 
vhodni material npr. 15 % ali 150 kg/t + voda pri pridelavi 
metanola 200kg/t ali skupaj 350 kg/t primerno za elek-
trolizo.  Iz nje pridobimo ~ 38,9 kg H2 in 155,55 kg O2. 
Kisik se lahko uporabi v uplinjevalniku, vodik pa pri meta-
nizaciji. 2. Tehnologija uplinjanja za pridobivanje vodika, metana 

ali metanola

Tehnologija uplinjanja po sistemu SYNTECH predstavlja 
domačo zasnovo uplinjevalnega sistema za proizvodnjo 
sinteznega plina  (H2 + CO). Sistem je primeren za vse 
vrste gorljivih snovi, pri katerih se lahko proizvaja veliko 
katrana. Njegova posebnost je robusten in enostaven up-
linjevalnik (po vzoru na sliki 3), da se posebnim katalizator-
jem razgradi katrane v čisti sintezni plin. 

Slika 2: Naprava za 300l/h sintetičnega dizla, ki je 
nameščena v Kanadi (vir J: Krmc)

Skupna energija pridobljena iz tone mate-
riala je 4.964 kWh/t, če dobimo vodik iz 
WGS procesa z odpadno toploto ali pa brez 
obračuna vložka elektrike za elektrolizo 
vode.

Z inovacijo je uspelo razrešiti ta poglavit-
ni problem uplinjanja tako, da so katrani 
upoštevani kot nujni sestavni del procesa. 

Naprava se lahko gradi v poljubni velikosti, odvisno od 
razpoložljivega vhodnega goriva. Za Slovenijo bi bile 
primerne enote s kapaciteto med 1000 in 2000 l/h 
sintetičnega dizla z letno proizvodnjo 7,5 do 15 milijonov 
litrov dizla  in nekaj večjo količino metanola, z letno porabo 
organskega materiala med 127.500 in 255.000 ton/leto. 
Vemo, da je samo RDF-a, ki ga danes izvažamo, v Sloveniji  
nad 160.000 t/leto. Toplotna vsebnost proizvedenega 
sintetičnega dizla  je od 0,27 do 0,54 PJ/napravo. Komu-
nalnih odpadkov je okoli 1 mio ton/leto, blata iz čistilnih 
naprav 200.000 ton/leto. Lesnih odpadkov in industri-
jskih organskih odpadkov je okoli 1,5 mio ton /leto. To je 
surovinska osnova za predelavo v sintetični dizel. Grobo 
računano je mogoče pridobiti z izgradnjo 11 večjih naprav 
okoli 6 PJ dizelskega goriva ali 9 % predvidene porabe v 
letu 2030. S tem bi se zmanjšala tudi logistika pri prevozu 
odpadkov. Ostalo bi pa še najmanj 50 % odpadnih snovi, 
ki jih v taki napravi ne bi mogli predelati. Zato imamo na-
slednjo tehnologijo, tehnologijo uplinjanja.

Slika 3: Levo: Tipičen reaktor – uplinjevalnik za nehomogene materiale (Vir: Nexter, USA)
Desno: Primerjava sodobne tehnologije uplinjanja in sežigalnice (primer v Celju, vir: Syntech)

Hkrati se lahko na vhodu uporabljajo zelo heterogeni ma-
teriali ob minimalnih emisijah. Del škodljivih snovi se s 
katalizo odstrani že v samem uplinjevalniku. Sintezni plin 
se nato v nadaljnjem postopku, po uveljavljenih tehnologi-
jah, lahko predela v vodik, metan ali metanol. Tehnologija 
je razvita do nivoja TRL6, kar pomeni, da že lahko izde-
lamo verodostojno polindustrijsko napravo. Na podlagi 
meritev je bila izdelana primerjava predvidene tehnologije 
z obstoječim sistemom sežigalnice odpadkov v Celju.

Tehnologija je laboratorijsko in v posameznih elementih 
tudi polindustrijsko preverjena in se lahko po dokončanem 

tehnološkem razvoju poveča do večje skupne moči (20 
÷ 50 MW). Ekonomsko je visoko upravičena, saj je ROI 
~3 in v primeru proizvodnje metanola ob nekaj višji in-
vesticiji celo 2 leti. Pri tem je pomembno, da je skupen 
izkoristek skoraj dvakrat večji kot v primeru sežigalnice v 
Celju. Tehnologija ni pomembna samo zaradi učinkovite 
rabe odpadnih organskih snovi doma, ampak predstavlja 
prvovrsten izvozni proizvod z visoko dodano vrednostjo.

3. Tehnologija tunelskih mikro bioplinarn

Z ozirom, da je Slovenija zelo majhna po površini, so tudi 
njene kmetijske površine zelo razdrobljena. Velike klasične 
bioplinarne zahtevajo velike površine, na katerih je dovolj 
zelene biomase, ki se nato predela v bioplin. Večina bi-
oplinarn v Sloveniji je zgrajenih po tujih tehnologijah (Avs-
trija, Nemčija) in so z ozirom na velikost za naše področje 
praktično neprimerne, saj jim primanjkuje odpadne zelene 
biomase. Poleg tega te plinarne zahtevajo vsaj dve reak-
torski stavbi, saj delujejo po šaržnem principu, eno za 
proizvodnjo bioplina in drugo manjšo, v kateri se dokonča 
gnitje in s tem prepreči širjenje smradu v okolico. Te druge 
reaktorske stavbe naše plinarne v veliki meri nimajo (ker je 
investicija previsoka) in zato odlagajo nedogniti material v 
okolico in povzročajo velike emisije smradu. Tunelske bi-
oplinarne pa so naprave s kontinuirano proizvodnjo biopli-
na – metana. Surov material – zelena biomasa predhodno 
pripravljena za proces (zmleta in pomešana z vodo) vstopa 
na začetku procesa v tunel, v katerem se počasi premika v 
skladu s procesom gnitja proti izhodu, ko je proces gnitja 

praktično končan. Izstopajoči digestat se nato osuši in 
uporabi kot gnojilo na poljih. Tunel je vzdolž poti digestata 
kontrolirano ogrevan, da se zagotovijo optimalni pogoji za 
nastanek čim večje količine metana. Na sliki 4 vidimo pre-
rez skozi takšno bioplinarno. Tunelske bioplinarne se lahko 
gradijo v različnih velikostih, odvisno od razpoložljivega 
materiala. V Ljubljani (Snaga) je ena izmed največjih tunel-
skih bioplinarn v južni Evropi. Male, slabo avtomatizirane 
tunelske bioplinarne se gradijo v številnih deželah v raz-
voju (Indija, Kitajska, Afrika) in za naše razmere niso upo-
rabne.

Nova tehnologija malih in mikro  bioplinarn 
naj bi bila v Sloveniji namenjena zadružnim, 
vaškim skupnostnim napravam, kjer bi 
se zbiral lokalno ves zeleni in ostali (gnoj) 
odpad na vasi in se v plinarni spremenil v 
metan in gnojilo. 

Plin se lahko uporabi lokalno za pogon kmečkih strojev, 
za proizvodnjo elektrike, za gretje stavb in kuhanje. Ker je 
mogoče zeleno biomaso danes tudi ustrezno shranjevati, 
je mogoče zagotoviti delovanje teh plinarn skozi vse leto z 
manjšimi nihanji v proizvodnji.

14 15

Jesen 2019
revijaplin

Jesen 2019
revijaplin



Zato je pomembna odločitev nekaterih strokovnjakov v 
Sloveniji, da se bodo lotili razvojnega projekta za serijsko 
izdelavo mikro in malih tunelskih bioplinarn, ki bodo v ce-
loti avtomatizirane in primerne za srednje in večje kmetije. 
Ker se lahko modularno sestavljajo, se bodo lahko upo-
rabljale tudi širše. S tem bo omogočeno, da se na slov-
enskem podeželju ustvari distribuirana proizvodnja bio-
metana. Na sliki 6 je prikazana shema poceni sistema za 
družinsko bioplinarno.

Slika 4: Princip tunelske bioplinarne v enojni ali dvojni izvedbi (Vir: HZI-CH)

Slika 5: Koncept energijske oskrbe manjšega področja s tunelsko bioplinarno in kogeneracijo. 1- presek skozi sistem; 2  - 
pogled na celoten sestav s skladiščem biomase; 3 – bioreaktor (Vir HZI-CH)

Žal takih bioplinarn v izvedbi primerni za 
kmetijo, krajevno skupnost, zadrugo ali vas 
trenutno nimamo. V severni Italiji pa so že 
v delovanju številne zadružne bioplinarne v 
klasični ali tunelski izvedbi.

Slika 6: Shema družinske bioplinarne tunelskega tipa v enostavni izvedbi iz politilenskega balona in plastičnimi rezervoarji za 
plin (Vir: www.biodigester.com)

Biometan bo lahko služil tudi kot gorivo v kmetijstvu ali za 
osebni promet in/ali za kogeneracijo. Pri tem računamo, 
da je mogoče v normalnih pogojih pridobiti 360 m3 bio-
metana na tono biomase. Po oceni (SURS) je v Sloveniji 
na razpolago okoli 2,8 milijona ton poljedelskih odpadkov 
na leto, primernih za predelavo v bioplin. Če jih zaradi 
razpršenosti kmetij lahko porabimo le polovico, potem 
lahko postopno letno pridelamo na ta način nekaj več 
kot 500 milijonov m3 biometana. Ta vrednost predstavlja 
skoraj polovico naravnega plina porabljenega v Sloveniji v 
letu 2018. 

Prihranek na stroških za uvoz naravnega plina (pri ceni 
0,22 €/m3 je to 110 mio €) se lahko pretvori v subven-
cioniranje investicij v bioplinarne, ki morajo postati last 
tiste skupnosti, ki bo tako plinarno oskrbovala z biomaso. 

Proizvodna cena plina iz bioplinarn se danes pomika proti 
60 €/MWh, kar je seveda 3-krat nad prodajno ceno plina. 
Vendar so družbene koristi tiste, ki odtehtajo potrebno 
subvencioniranje investicije v naprave ali pa samo proiz-
vodnjo biometana.

Gre za lokalno energetsko osamosvajanje, ki bo lahko v 
veliko pomoč električnemu omrežju v primeru kogeneraci-
je. Plin se lahko hrani in uporablja v času, ko sonce ne sije, 
ko veter ne piha. Kogeneracije, ki delujejo v zimskem času, 

pa so izjemen prispevek pri stabilizaciji omrežja z veliko 
instaliranimi TČ. 

Sočasno z metanom pa v bioplinarnah nastaja tudi CO2 
v razmerju skoraj 1 : 1. Po separaciji obeh plinov se bo 
komprimirani CO2 lahko transportiral v centre, kjer bodo 
delovale naprave za uplinjanje, ki ga bodo uporabile za 
proizvodnjo metanola. S tem bomo zaključili naravni krog 
ogljika iz atmosfere prek biomase in prek goriva nazaj v 
atmosfero. 

V kolikor se bo širša družba po letu 2050 odločila za 
zmanjševanje vsebnosti CO2 iz ozračja, pa predstavljajo te 
bioplinarne sistem za izločanje  CO2 iz zraka prek biomase 
brez posebnih kemičnih procesov (npr. z amini). Komprim-
iran CO2 iz teh naprav bomo preprosto skladiščili v za to 
primernih podzemnih slojih. Slovenija bo pripravljena na 
ta proces brez dodatnih stroškov za CCS (carbon capture 
and storage).

Tehnologija ni pomembna samo zaradi energetskih pred-
nosti, ampak predvsem zato, ker omogoča nova delovna 
mesta, dodatno ekonomsko varnost na kmetijah in ne 
vpliva na ciklus pridobivanja hrane. Nasprotno z gno-
jili iz bioplinarn vračamo v zemljo številne minerale, ki so 
potrebni za rast.
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Modularne, dobro avtomatizirane tunelske (lahko tudi 
stolpne) mikro in male bioplinarne bodo tudi dober izvozni 
proizvod.

4. Tehnologija mikro kogeneracije in trigeneracije z up-
linjanjem sekancev

Iz podatkov o uporabi lesne biomase v Sloveniji sledi, da 
se za gretje stavb letno porabi okoli 900.000 ton lesa.  Ker 
je les kemično akumulirana sončna energija in ima visoko 
eksergijo (delazmožnost), je seveda popolnoma zgrešeno 
uporabljati les, ki sprošča akumulirano kemično energijo 
pri 900 °C in več,  ter ga uporabljati za pripravo vode za 
gretje  s temperaturo 90 °C ali manj. Toploto s tako tem-
peraturo lahko dobimo na bistveno bolj učinovit način, 
če najprej z energijo v lesu pridobimo nekaj elektrike in 
z odpadno toploto grejemo naša stanovanja. To je bistvo 
tehnologije uplinjanja lesnih sekancev z namenom, da se 
plin uporabi za pogon motor-generatorja, odpadna top-
lota iz uplinjavalnika in motorja pa za sušenje sekancev in 
gretje stavb. Sistem je prikazan na sliki 7 in je plod razvo-
jnega dela strokovnjakov v Sloveniji in na Slovaškem. Prve 
naprave uspešno delujejo v Sloveniji in v tujini. 

Na sliki 7a je prikazan uplinjevalnik, na sliki 7b pa motor 
generator.

Celotna naprava deluje popolnoma samodejno, nameščena 
je lahko v kontejnerju ali pa v stavbi. Pri nazivnih pogojih 
porabi 50 kg lesnih sekancev za 50 kW elektrike in 85 kW 
tople vode pri temperaturi 90 °C. Oskrba s sekanci je s 
posebnimi kontejnerji (trije), ki oskrbujejo napravo. Eden 
je v pogonu, drugi je rezerva, tretji pa za zamenjavo (slika 
8).

Slika 7a: Uplinjevalnik za lesne sekance (Vir: Artim d.o.o.)

Slika 7b: Plinski motorgenerator moči 50 kW  
(Vir: Artim d.o.o.)

Slika 8: Oskrba kogeneracijske enote, kadar nimamo 
lastnega skladišča za sekance (Vir: Artim d.o.o)

Slika 9: Zimsko in letno delovanje sistema GasiFlex na lesne 
sekance

Slika 7c: Kontejner z vso opremo za samodejno delovanje 
(Vir: Artim d.o.o.)

Tehnične karakteristike so na www.GasiFlex.com. Izkoris-
tek naprave je prikazan v Sakyjevem diagramu na sliki 9 
za kogeneracijo in trigeneracijo – zimski in poletni režim 
delovanja z absorpcijsko hladilno napravo.

Če bi polovico lesne biomase, ki se porabi za gretje stavb, 
preusmerili na prikazani sistem mikro kogeneracije ali tri-
generacije, bi lahko iz 450.000 t/leto lesne biomase dobili  
450 GWh/l elektrike in ~780 GWh/l toplote s tempera-
turo 90 °C. Z vgradnjo 3000 naprav (150 MW), bi te lahko 

obratovale s polno močjo 3000 ur/leto, torej praktično 
celo zimo. S 450 GWh/l elektrike v zimskem času iz bio-
mase pa lahko oskrbujemo TČ, ki bi pri povprečnem grel-
nem številu 4 proizvedle 1800 GWh toplote. Skupaj lahko 
računamo torej na oskrbo stavb z 2580 GWh/leto top-
lote.

Investicija za 3000 naprav je, pri sedanji individualni proiz-
vodnji z donosom nad 20 %, 540 M€ ali 3.600 €/kWe. Če 
upoštevamo, da stane manjši sodoben kotel na biomaso 
med 200 in (z lambda sondo) 360 €/kW, moramo od in-
vesticije za elektriko odšteti stroške za kotle, ker smo jih 
prihranili. To nam da specifični vložek v 1kWe med 3260 
in 3000 €.  Pri seriji naprav reda 1000 kos/leto bi cena 
padla na polovico.

Vsega tega v NEPN žal ni.

ZAKLJUČEK
V prispevku smo pokazali, da je z uporabo sodobnih 
tehnologij za uporabo organskih odpadkov in odpadne bi-
omase mogoče v Sloveniji doseči več kot 27 % delež OVE 
do leta 2030. S smotrno kombinacijo vseh štirih tehnologij 
in s sodelovanjem kmetijske in gozdarske stroke bi lahko 
Slovenija z relativno nizkimi vlaganji postala energijsko 
manj odvisna, pridobila bi veliko število trajnih delovnih 
mest, zagotovila bi ekonomski obstoj številnim kmetijam 
in uvedla v Sloveniji nekoč zelo popularno zadružništvo 
na področju oskrbe z energijo. Presegla bi delež 37 % 
OVE v končni rabi energije in se postavila v prvo vrsto 
energetsko naprednih držav. Poleg tega bi pridobila 4 
nove tehnologije z relativno visoko dodano vrednostjo, ki 
jih bodo potrebovali povsod po svetu in so lahko odličen 
izvozni proizvod. Žal pa moramo ugotoviti, da tudi drugi 
v EU ne čakajo, temveč hitijo z razvojem in aplikacijo po-
dobnih tehnologij. Če ne bomo hitri, bomo zamudili vlak in 
ostali na peronu s karto brez uporabne vrednosti.

Na tem mestu zato pozivam tako politike kakor tudi 
bančnike: ne zamudimo priložnosti, da smo enkrat prvi 
in ne več sledilci drugim, zato ukrepajte in financirajte 
razvoj, ki ima dolgoročne pozitivne posledice.

Prehod v sonaravno družbo pomeni prehod v nov družbeni 
odnos človeka do narave. Pomeni tudi prehod v nove 
tehnologije, ki jih mora plačati sedanja generacija, ki uživa 
sadove z uporabo fosilnih goriv zato, da bodo naslednje 
generacije lahko sploh preživele. Profit ne more biti več 
edino merilo razvoja.
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PLIN IN PLINSKE 
TEHNOLOGIJE 2020

MEDNARODNA 
KONFERENCA

OBVESTILO
GRAND HOTEL UNION

 31. JANUAR 2020 OB 9:00

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
SKUPINA ZA PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE / ZDRUŽENJE ZA PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE PRI ZSIS 

TEMATSKI SKLOPI KONFERENCE

Spoštovani,

obveščamo vas, da Zveza strojnih inženirjev 
Slovenije s soorganizatorji v letu 2020 organizira 
že tradicionalno mednarodno konferenco:

PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2020

Konferenca bo v petek, 31. januarja 2020 v Grand 
hotelu Union v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri z 
naslednjimi okvirnimi ter ključnimi vsebinskimi 
sklopi:

• Uvodna vabljena predavanja Zakonodaja, 
standardi, pravila

• Novi viri za omrežja in energetsko upravljanje
• Nove plinske tehnologije
• Naprave in vzdrževanje

Lep pozdrav,

• Mednarodni investicijski in razvojni trendi na področju zemeljskega 
plina

• Razvoj plinovodnih omrežij in oskrbe z zemeljskim plinom
• Primeri dobrih praks načrtovanih ali uspešno zaključenih energetskih 

projektov z uporabo plina
• Vodenje in financiranje projektov, investicijske študije
• Zakonodaja in regulativa na področju plina in energetskega 

upravljanja                 

 
• Vodenje in upravljanje plinovodnih sistemov in naprav
• Razvoj sodobnih plinskih naprav in tehnologij ter njihova uporaba za 

ogrevanje, hlajenje in tehnologijo
• Zemeljski plin v transportu – polnilnice za vozila in vozila na zemeljski 

plin, cestni in ladijski transport
• Komprimiranje in utekočinjenje zemeljskega plina in tehnologija za 

njegovo uporabo
• Plinska tehnološka oprema (elementi, naprave, deli sistema, materiali, 

vzdrževanje…)

  

• Spremljanje in poenotenje kvalitete ter sestave plina v omrežjih
• Proizvodnja in uporaba bioplina in biometana
• Power to Gas in nove vrste plinov v omrežjih
• Odorizacija plinov

 
• Energetsko upravljanje objektov
• Ukrepi za energetsko prenovo in upravljanje – Priložnosti za zemeljski 

plin
• Sodobne tehnologije za večjo energetsko učinkovitost
• Varnost, vzdrževanje in upravljanje energetskih naprav in sistemov

VARNOST DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE

ZEMELJSKI PLIN, BIOPLIN, BIOMETAN IN NOVE VRSTE PLINOV V 
OMREŽJIH

PLINSKE TEHNOLOGIJE

RAZVOJ IN INVESTICIJE

Zveza strojnih inženirjev Slovenije,
Skupina za plin in plinske tehnologije/
Združenje za plin in plinske tehnologije pri ZSIS,
IEMGas d.o.o.

Za dodatne informacije smo vam na 
razpolago na spletnih straneh:

www.zveza-zsis.si;

ali na e-naslovu: info@siplin.si

Zdruzenje za Plin in plinske 
tehnologije pri ZSIS, SIPLIN
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Kako do učinkovitega 
delovanja distribucijskih 
sistemov oskrbe z 
energijo

V postopku priprave je Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), akcijsko 
strateški dokument, ki bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določal 
cilje, politike in ukrepe na petih področjih energetske unije:

1. razogljičenje (emisije TGP in OVE),
2. energetska učinkovitost,
3. energetska varnost,
4. notranji trg ter
5. raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Eden od pomembnih odgovorov, 
ki jih mora podati NEPN, je tudi, 
po kateri poti doseči energet-
sko podnebne cilje z najnižjimi 
stroški, kar se bo odražalo v višini 
cen oskrbe z energijo. Pri tem 
je navadno govora le o stroških 
proizvodnje energije, pozablja 
pa se na stroške distribucije do 
končnih odjemalcev. Končna 
cena za odjemalca je sestavljena 
iz več delov, a za odjemalca je 
pomembna le končna cena, ki jo 
plača za oskrbo z energijo.

VZPOSTAVITEV 
UČINKOVITEGA DELOVANJA 
DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV 
ZEMELJSKEGA PLINA

Ministrstvo za infrastrukturo, ki je 
pristojno za področje energetike, 
in Agencija za energijo, regula-
tor trga, sta vzpostavila učinkovit 
sistem oziroma trg s plinom. Z 
jasno določenimi pravili trga sta 
omogočila razvoj konkurence na 
plinskem trgu. 

Na podlagi teh ukrepov smo v 
Sloveniji dosegli pozitivne rezul-
tate. Če je bila pred vzpostavitvijo 
trga končna cena zemeljskega 
plina za gospodinjstva višja kot 
v Avstriji in višja od povprečja v 
Evropski uniji (EU-28), so sedaj te 
cene krepko nižje tako od cen v 
Avstriji kot od povprečja Evrop-
ske unije (EU-28). K temu je pr-
ipomogel prav vsak akter na trgu 
zemeljskega plina: dobavitelji 
so dostavili zemeljski plin po 
konkurenčnih cenah, operaterji 
distribucijskih sistemov so izva-
jali transport po konkurenčnih 
cenah, Agencija za energijo in 
Ministrstvo za infrastrukturo pa 
sta zaslužna za regulacijo in vz-
postavitev samega trga ter kasnejši nadzor.

Za reguliranje dejavnosti operaterja sistema zemeljskega 
plina je Agencija za energijo sprejela ustrezne akte, ki 
zagotavljajo:

• učinkovito raven delovanja, investicij in uporabe 
sistema zemeljskega plina,

• zanesljivo, varno in učinkovito izvajanje prenosa 
oziroma distribucije zemeljskega plina,

• trajnostno gospodarno poslovanje operaterja sis-
tema,

• stabilne in predvidljive razmere za delovanje oper-
aterja sistema in stabilno okolje za vlagatelje ozi-
roma lastnike,

• ekonomsko reguliranje omrežnin za sistem na 
način, ki spodbuja stroškovno učinkovitost oper-
aterja sistema,

• izboljševanje oziroma ohranjanje kakovosti 
storitev z zemeljskim plinom.

Za zagotavljanje učinkovitosti delovanja sistemov je 
Agencija za energijo pri sami regulaciji logično sledila 
tudi cilju izkoriščenosti omrežja, kar je tudi prava usmer-
itev.

Ko je omrežje zgrajeno, le-to povzroča tako imenovane 
upravičene stroške sistema, ki jih prek omrežnin pokrijejo 

končni odjemalci. V primeru, da ima sistem več odjem-
nih mest ali je količina distribucije višja, uporabniki na 
enoto distribuirane količine zemeljskega plina plačujejo 
manj. Zaradi tega je s stališča učinkovitosti sistema na-
jbolje, da je na območju plinovodnega omrežja nanj 
priključenih kar največ potencialnih uporabnikov. 

OSNUTEK NEPN IN POSLEDICE ZA DALJINSKE 
SISTEME 

Trenutna verzija NEPN predvideva, da bi se del ze-
meljskega plina za potrebe ogrevanja nadomestil z 
električnimi toplotnimi črpalkami in z daljinskim ogre-
vanjem. Za področje daljinskega ogrevanja je  navedeno 
tudi, da bi se širilo na območje z gostoto odjema toplote 
100 MWh/ha.

Danes se mora vsak odjemalec priklopiti na distribuci-
jsko plinovodno omrežje (in ne direktno na prenosno 
omrežje, kot je bilo v preteklosti), če za to obstajajo 
tehnične zmogljivosti. To pomeni, da se na distribucijo 
priključujejo tudi industrijski odjemalci. Danes se večina 
zemeljskega plina na distribuciji porabi za ogrevanje, po 
naši oceni približno dve tretjini.

Pomembna je tudi informacija, da NEPN predvideva 
postopno dekarbonizacijo plina, kar je povsem v skladu 

MAG. URBAN ODAR, GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE 
ZA DISTRIBUCIJO ZEMELJSKEGA PLINA, GIZ DZP 

Vir: https://www.energetika-portal.si
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s trendi v Evropi. Nedvomno se 
bo poraba energije za ogrevanje 
v prihodnosti še naprej zniževala. 
V primeru tako sprejetega NEPN-
a bodo posledice na daljinskih 
sistemih naslednje: 

Električno omrežje: Potrebna 
bodo velika vlaganja v omrežje 
zaradi dodatnih priklopov 
električnih toplotnih črpalk, tudi 
na območju, kjer že obstaja 
zanesljiv distribucijski sistem, tj. 
sistem zemeljskega plina. Top-
lotne črpalke, še posebej v zim-
skem času, za namen ogrevanja 
povzročajo velike konične obre-
menitve omrežja. Če bodo top-
lotne črpalke zamenjale ogre-
vanje z zemeljskim plinom, to 
pomeni, da bodo morale prevzeti 
tudi konične obremenitve dis-
tribucijskega sistema zemeljske-
ga plina, ki lahko znašajo tudi do 
1.700 MW. Električno omrežje 
bo moralo biti dovolj zanesljivo 
za preseganje teh obremenitev, 
poleg dodatnih obremenitev 
omrežja, ki jih bo povzročala e-
mobilnost in toplotne črpalke iz-
ven območij distribucijskih sistemov zemeljskega plina. 

Daljinsko ogrevanje: Zaradi dodatnih investicij se bodo 
upravičeni stroški omrežja bistveno povečali. Značilno za 
daljinsko ogrevanje je draga gradnja omrežja v primer-
javi s plinovodnim omrežjem.  Višje so tudi cene energije 
za končne odjemalce.

Po podatkih SURS-a je bila povprečna končna cena ze-
meljskega plina za gospodinjstva 56 EUR/MWh1 . Končne 
cene pri daljinskem ogrevanju pa so že danes bist-
veno višje kot pri zemeljskem plinu. Izjema je Mestna 
občina Velenje, kjer pa ni večjega potenciala za dodatno 
priključevanje. Povprečna cena daljinskega ogrevanja za 
gospodinjstva za leto 2018 je znašala 80 EUR/MWh2  (v 
primeru, da bi izpustili občino Velenje, bi bila ta cena še 
višja). Ta cena je dobljena na podlagi večjih mest, kjer je 

Distribucijsko plinovodno omrežje:
Odjem iz distribucijskega omrežja bi se bistveno znižal 
zaradi učinkovite rabe energije in odklopov iz sistema. 
Skupni upravičeni stroški sistema se ne bodo povečali, 
povečali pa bi se stroški distribucije plina po distribuci-
jskem omrežju (na enoto transportirane energije).

NADALJEVANJE PREUDARNE ENERGETSKE POLITIKE

Plinovodno omrežje ima danes, izmed vseh daljinskih 
sistemov, najnižji ogljični odtis. To je zagotovo eden 
izmed razlogov, da v preteklosti, tako v Sloveniji kot Ev-
ropski uniji, ni bilo toliko aktivnosti, da bi zemeljski plin 
nadomestili z obnovljivi plini. Nenazadnje smo v Sloveniji 
šele leta 2017 uvedli enoto kWh za obračun energije, ki 
potreben pogoj za uvedbo obnovljivih plinov v plinovo-
dno omrežje. Do sedaj tudi ni bilo nobenih spodbud za 
razogljičenje plina, te pa se pojavljajo pri drugih daljin-
skih sistemih. 

V zadnjem obdobju so na ravni Evropske unije obnovljivi 
plini in njihovo injiciranje v plinovodno omrežje že do-
bili velik zagon. Plinska industrija je sprejela smer, da se 
bo moral plin razogljičiti. Podobnega mnenja smo tudi v 
Sloveniji.

V vseh treh daljinskih sistemih je možno distribuirati ob-
novljivo energijo. S stališča stroškov distribucije je najbolj 
optimalna uporaba obstoječih sistemov v največji možni 
meri. Takšna politika pri vseh treh sistemih prinaša nižje 

stroške distribucije: 

• električno omrežje: manj potrebnih investicij za 
ojačitev omrežja za potrebe ogrevanja, ki ima 
neugodno razmerje med konično obremenitvijo 
in letno porabo;

• daljinsko ogrevanje: manj potrebnih stroškov 
za širjenje omrežij na področju distribucije ze-
meljskega plina, kjer je izkoriščenost novo zgra-
jenega sistema vprašljiva, ter nižja cena distribuci-
je toplote;

• distribucijsko plinovodno omrežje: manjši padec 
odjema zaradi odklopov iz sistema, posledično 
bo izkoriščenost omrežja večja, cena distribucije 
plina nižja.

Sredstva, ki so na razpolago, je potrebno v največji možni 
meri nameniti za spremembo virov napajanja pri vseh 
treh daljinskih sistemih in za priklope na te tri daljinske 
sisteme. Pri tem je seveda potrebno slediti usmeritvi, da 
se na področju daljinskih sistemov za oskrbo s toploto 
(daljinsko ogrevanje, distribucijsko plinovodno omrežje) 
ne spodbuja individualnih načinov ogrevanja (niti ne 
električnih toplotnih črpalk) ali drugega daljinskega sis-
tema, če je na območju že vzpostavljen določen dobro 
delujoč daljinski sistem. Prihodnje energetske politike 
morajo paziti, da ne bodo podrle dobrih praks, ki so se do 
danes vzpostavile, predvsem to velja za področje plina.

Nadomeščanje zemeljskega plina z obnovljivimi plini je 
eden izmed najlažjih načinov za povečanje obnovljivih 

virov energije v naši energetski 
mešanici. Pomembna prednost je 
v tem primeru namreč ta, da je 
potrebno spremeniti samo vir na-
pajanja plinovodnega omrežja, 
vsa ostala infrastruktura, od plino-
vodnega omrežja do naprav 
pri končnih odjemalcih, ostane 
enaka. Zato je to ena izmed na-
jbolj ekonomičnih in tehnično 
učinkovitih rešitev za povečanje 
obnovljivih virov energije v ener-
getski oskrbi.

gostota odjema največja in kjer je obstoječe omrežje že 
delno amortizirano. 

Vprašljiv je tudi priklop odjemalcev na daljinsko ogre-
vanje iz sistema distribucije zemeljskega plina. V primeru 
prehoda bi se namreč cena oskrbe odjemalcev bistveno 
povečala, kar postavlja pod vprašaj, koliko bi bilo teh pre-
hodov oziroma kakšna bi bila časovna dinamika teh pre-
hodov. 

1 SURS,  cene velja za drugo četrtletje leta 2019.
2 V pregled gibanj povprečnih maloprodajnih cen toplote (PMMPC) po prezenta-

tivnih občinah (Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Kranj, Jesenice, Trbovlje, Ravne 

na Koroškem, Slovenj Gradec)s o zajeti  največji distribucijski sistemi v omenjenih 

občinah, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja v obliki izbirne gospodarske 

javne službe (GJS).
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- OBLIKOVANJE OSKRBE Z 
ENERGIJO ZA PRIHODNOST 

»Demonstracijski obrati ponujajo zelo 
različna eksperimentalna okolja, denimo 
različna podnebja in topologije, različne 
vrste omrežij, kot sta prenosno in 
distribucijsko, različne kombinacije sončne, 
vetrne in hidroenergije ter različne vire 
CO2, med drugim bioetanol, odpadne vode 
in pridobivanje neposredno iz zraka,«

Projekt STORE&GO dokazuje, da je zeleni metan, 
proizveden s pomočjo tehnologije za pretvorbo 
električne energije v plin, temelj medsektorske 
energetske tranzicije.

Leta 2015 je 195 držav podpisalo pariški podnebni spo-
razum, katerega cilj je omejiti globalno segrevaje na 2 °C 
ali v najboljšem primeru na 1,5 °C. Da bi tak cilj dosegli, 
je treba drastično zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. 
Evropska unija si je zastavila ambiciozne cilje, po katerih 
naj bi izpuste toplogrednih plinov zmanjšala za najmanj 
40 odstotkov do leta 2030 glede na raven leta 1990 ter 
za 80 do 95 odstotkov do leta 2050. Če želi Unija izpol-
niti začrtane podnebne cilje, je treba energijo proizvajati 
pretežno iz obnovljivih virov. Toda razpoložljivost vetrne 
in sončne energije je zaradi odvisnosti od vremenskih 
razmer in od tega, za kateri čas dneva gre, spremenljiva in 
nestalna. Proizvodnja energije iz obnovljivih virov občasno 
preseže povpraševanje – denimo v sončnih poletnih dneh 
– in nasprotno. Energijo je zato treba shranjevati, da je na 
voljo takrat, ko jo potrebujemo.

PROJEKT STORE&GO 
Od 1. marca 2016 dalje 27 evropskih partnerjev preučuje 
potencial načinov rabe tehnologije za pretvorbo električne 
energije v plin (power-to-gas ali P2G) v evropskem ener-
getskem omrežju kot pomembnega koraka v energetski 
tranziciji. Projekt STORE&GO predpostavlja, da Evropa 
lahko zmanjša svoj ogljični odtis in hkrati v prihodnje za-
dosti velikemu deležu svojega povpraševanja po energiji s 
kar najučinkovitejšo rabo energije iz obnovljivih virov. Toda 
vključevanje čedalje večje količine naprav, ki izkoriščajo ob-

novljive vire, v omrežje prinaša tehnološke težave. Čeprav 
baterijski sistemi postajajo čedalje zmogljivejši in cenovno 
dostopnejši ter tako uporabnejši za shranjevanje energije 
in stabilizacijo elektroenergetskega omrežja, najverjetneje 
z njimi ne bo mogoče obvladati naraščajoče proizvodn-
je električne energije iz obnovljivih virov. Dolgoročno in 
obsežno shranjevanje zahteva višjo energijsko gostoto, 
nižje stroške in manj samopraznjenja. Ena takih možnosti 
je P2G (H2 in CH4). Ta tehnologija omogoča shranjevanje 
električne energije s proizvodnjo sintetičnega metana 
(SNG). Proizvodnja plina iz obnovljive električne energije 
z uporabo procesov P2G je daleč najobetavnejši način 
shranjevanja velikih količin energije. Poleg tega zmanjšuje 
potrebo po širitvi elektroenergetskega omrežja, s tem pa 
tudi stroške takih del, saj je mogoče vodik ali sintetični 
metan brez težav prenašati po obstoječem plinskem 
omrežju. V projektu STORE&GO, ki se financira iz progra-
ma Obzorje 2020, trenutno delujejo trije pilotni obrati z 
različnimi inovativnimi tehnologijami pretvorbe električne 
energije v plin, in sicer v mestu Falkenhagen v Nemčiji, 
švicarskem mestu Solothurn in italijanskem mestu Troia.

OBSEG PROJEKTA  
Duh projekta STORE&GO ni le plod večnacionalnega, 
temveč tudi interdisciplinarnega sodelovanja, ki je zara-
di potrebe po širokem spektru znanj nujno potrebno. 
»Prepričani smo, da ni dovolj javnosti zgolj postreči 
zmogljivo novo tehnologijo,« je poudaril dr. Frank Graf 
(vodja oddelka za plinske tehnologije v raziskovalnem 
središču DVGW Engler-Buntejevega Inštituta, ki deluje 
v sklopu Inštituta za tehnologijo v Karlsruheju (KIT)). 
»Analizirati moramo prednosti P2G, da bomo lahko po-
dali natančna priporočila o tem, kako in kje uvajati to 

tehnologijo. Oblikovalcem politik in vlagateljem je treba 
svetovati o tem, kako, kdaj in kje je mogoče uporabiti 
tehnologijo za ustvarjanje poslovnih priložnosti, da bi 
tako zaščitili zanesljivost oskrbe in okolje.« Konzorcij pro-
jekta STORE&GO zato združuje velike industrijske akterje, 
inovativna majhna podjetja ter raziskovalne ustanove, ki 
se skupaj posvečajo konceptom reaktorjev, elektroen-
ergetskim omrežjem, tehnično-ekonomskim študijam, 
poslovnemu razvoju in pravnim vidikom. Velika raznolikost 
partnerjev zagotavlja izkušnje in znanje, ki so potrebni 
za tak podvig, in jamči, da bodo v projektu izvedene ak-
tivnosti tudi dejansko privedle do sprememb. Cilj razisko-
valcev je izboljšati tehnologijo, razviti poslovne modele in 
določiti pravni okvir za tako novo tehnologijo.

INOVATIVNE TEHNOLOGIJE   
Vsi koncepti, ki se preizkušajo v demonstracijskih pilotnih 
obratih projekta STORE&GO, vključujejo nove tehnologije 
metanacije in so bili vsak posebej prilagojeni konkretnim 
obratom, v katerih se izvajajo. Zmogljivosti za P2G so 
povezane z obstoječimi elektroenergetskimi, toplotnimi 

je pojasnil Graf. »Tako lahko analiziramo in primerjamo 
prednosti P2G v različnih okoljih.«

in plinskimi omrežji. To raziskovalcem omogoča neome-
jeno, podnebno nevtralno oddajanje obnovljivega met-
ana v obstoječe omrežje za zemeljski plin. Sintetični plin 
je mogoče dati na voljo za najrazličnejše načine rabe pri 
odjemalcih. 

DEJSTVA IN PODATKI O DEMONSTRACIJSKIH OBRATIH STORE&GO 
Demonstracijski obrat 
Falkenhagen, Nemčija

Demonstracijski obrat Solothurn, 
Švica

Demonstracijski obrat Troia, Italija

Značilnosti regije 
z vidika tipične 
proizvodnje energije 
iz obnovljivih virov

Podeželsko območje na severo-
vzhodu Nemčije z velikim deležem 
vetrne energije in majhno skupno 
porabo elektrike

Alpska občina z občutnim deležem 
fotonapetostne energije (PV) in 
hidroenergije

Podeželsko območje v Sredozem-
lju z velikim deležem PV, občutno 
proizvodnjo iz vetrne energije in 
majhno skupno porabo elektrike

Povezava z 
elektroenergetskim 
omrežjem

Prenosno omrežje Občinsko distribucijsko omrežje Regijsko distribucijsko omrežje

Povezava s plinskim 
omrežjem

Prenosno plinovodno omrežje Občinsko distribucijsko omrežje Regijsko distribucijsko omrežje za 
UZP prek cistern za prevoz krio-
genih snovi

Velikost obrata 
(glede na vhodno 
električno moč) 

1.000 kW 700 kW 200 kW

Uporabljena 
tehnologija 
metanacije

Izotermalni katalitični reaktorji s 
strukturo satovja

Biološka metanacija Modularni milistrukturni katalitični 
metanacijski reaktorji

Vir ogljikovega 
dioksida (CO2)

Obrat za proizvodnjo bioetanola Čistilna naprava Atmosferski CO2

Možnosti izrabe 
toplote

Obrat za proizvodnjo furnirja Daljinsko ogrevanje Bogatenje s CO2

Obstoječe 
zmogljivosti in 
infrastruktura

2.000-kW alkalni elektrolizator, 
zmogljivosti za vtiskavanje vodika 
v sistem

2x175-kW elektrolizator s pro-
tonsko izmenjevalno membrano 
(PEM), zmogljivosti za vtiskavanje 
vodika v sistem, sistem daljinske-ga 
ogrevanja, obrat za SPTE

1.000-kW alkalni elektrolizator
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EVROPSKI NAČRT 
Poleg tehničnih, ekonomskih in ekoloških vprašanj se projektna ekipa posveča 
analizi obstoječih regulativnih in zakonodajnih okvirov, da bi ugotovila, kam P2G 
spada in kakšen naj bi bil okvir za spodbujanje take tehnologije. Raziskovalci s 
tem namenom sodelujejo v pobudi BRIDGE – skupini za sodelovanje, ki trenutno 
obsega 36 projektov na področju pametnih omrežij za nizkoogljično energijo in 
shranjevanja energije, financiranih iz programa Horizon 2020. Skupina BRIDGE 
pripravlja priporočila v okviru štirih delovnih skupin, in sicer za vključenost odje-
malcev, poslovne modele, predpise in upravljanje podatkov. Poleg tega so razisko-
valci v več državah izvedli javnomnenjsko anketo, da bi ugotovili stopnjo spreje-
manja oziroma zavračanja P2G, in izdelujejo evropski zemljevid P2G s prikazom 
najobetavnejših lokacij za umeščanje zmogljivosti. Kot enega osrednjih rezultatov 
skupina pripravlja evropski načrt za P2G s priporočili o tem, kateri načini upor-
abe P2G bi ustrezali kratkoročno, kateri srednjeročno in kateri dolgoročno. Pro-
jekt STORE&GO bo tako z zagotavljanjem trajnostne oskrbe z energijo koristil 
končnim odjemalcem po vsej Evropi. 

Prvi je začel delovati obrat za P2G 
v Falkenhagnu v Nemčiji. Obstoječi 
proces pretvorbe električne energi-
je v vodik je bil maja 2018 razširjen 
s fazo metanacije, sintetični metan 
pa tam od januarja 2019 odda-
jajo v omrežje za zemeljski plin. To 
partnerjem projekta STORE&GO 
omogoča prikaz tehnične izvedljiv-
osti procesa pretvorbe električne 
energije v plin z namenom odda-
janja »zelenega« plina v plinsko 
omrežje.

V obratu trenutno proizvedejo do 
1.400 kubičnih metrov sintetičnega 
metana (SNG) na dan, kar ustreza 
približno 14.500 kWh energije. Za 
primerjavo: s tako količino energije 
bi 200 avtomobilov razreda Golf 
na stisnjen zemeljski plin prevozilo 
približno 150 km na dan. Obrat 
je že presegel 700 obratovalnih 
ur, čistost metana pa je zanesljivo 
nad 99 odstotki. Zeleni metan se 
proizvaja iz vodika, pridobljenega 
iz obnovljive električne energije, in 
CO2, ki izvira iz obrata za proizvod-
njo bioetanola. Toploto, ki nastane 
v procesu, uporabijo v bližnjem 
obratu za proizvodnjo furnirja, kar 
še poveča skupno učinkovitost 
procesa.

Drugi demonstracijski obrat se na-
haja v švicarskem mestu Solothurn 
in kot edini izmed trojice uporablja 
proces biološke metanacije. Tam 
vodik in CO2 v metan v osrednji 
komori pretvarja množica mikroor-

ganizmov iz skupine arhej (Ar-
chaea). Po več mesecih intenzivnih 
del za dokončanje obrata so up-
ravljavci končno lahko spodbudili 
namnožitev mikroorganizmov in 
s tem proizvodnjo metana, ki tam 
poteka od maja 2019. 

Tretji demonstracijski obrat projek-
ta STORE&GO gosti občina Troia v 
Italiji. V njem združujejo neposred-
ni zajem CO2 iz zraka in najnovejšo 
milistrukturno metanacijsko eno-
to z inovativno mikronapravo za 
utekočinjanje proizvedenega met-
ana. To zaporedje novih tehnologij 
je izmed trojice bržkone najbolj 
eksperimentalno. Prve količine 
sintetičnega metana so bile v tej 
procesni verigi proizvedene aprila 
2019. V vseh treh obratih bodo 
preostali čas do zaključka projekta 
izrabili za nabiranje izkušenj z obra-
tovanjem in zbiranje realnih podat-
kov za nadaljnje analize v okviru 
projekta.

ANALIZE KAŽEJO: P2G 
POVEČUJE ZANESLJIVOST 
OSKRBE Z ENERGIJO IN 
ZMANJŠUJE SKUPNE 
STROŠKE ENERGETSKEGA 
SISTEMA  
Da bi ocenili makroekonomsko 
vrednost uporabe P2G leta 2050, 
so partnerji projekta STORE&GO 
opravili celovito analizo stroškov in 
koristi. Rezultati so pokazali, da P2G 
zmanjšuje skupne stroške energet-
skega sistema in preprečuje dražje 
investicije ali višje obratovalne 
stroške v drugih delih energetskega 
sistema. Ker P2G zmanjšuje verjet-
nost pomanjkanja energije, denimo 
v obdobjih majhne proizvodnje v 
evropskih vetrnih in sončnih elek-
trarnah, s tem povečuje zanesljiv-
ost oskrbe z energijo v energet-
skem sistemu. S P2G bi za omilitev 
ozkih grl v elektroenergetskih 
omrežjih in vključevanje energije iz 

Obnovljivi plin, ki se bo proizvajal s P2G, lahko postopno 
nadomesti fosilni plin na vseh področjih rabe plina, predvsem 

v ogrevanju in prometu, s čimer bi ta dva sektorja pomagal 
očistiti izpustov CO2.

obnovljivih virov v omrežje potrošili manj kot s širitvijo elektroenergetskih omrežij.
 
Obnovljivi plini so s tehnološkega vidika pripravljeni za vključitev v energetski sis-
tem. Toda sedanji pravni in regulativni okvir ter pogoji na trgu ovirajo nameščanje 
obratov za pretvorbo električne energije v plin v industrijskem obsegu in 
povečanje proizvodnje plina. Partnerji projekta STORE&GO so ugotovili, da bi z 
optimizirano zasnovo obratov in ustreznimi tržnimi pogoji povečali izvedljivost in 
ustvarili priložnosti predvsem za sezonsko shranjevanje energije iz obnovljivih vi-
rov. V prihodnjem zakonodajnem obdobju Unije bo nujno najti pravno kategorijo 
za P2G, določiti, kdo tovrstne zmogljivosti sme upravljati, in uskladiti pravila za 
upravljanje plinskih omrežij.

Konzorcij bo v kratkem objavil vse tukaj omenjene rezultate v zaključnih doku-
mentih, ki bodo na voljo na spletni strani projekta, in v recenziranih znanstvenih 
publikacijah.

NAČRT ZA TEHNOLOGIJO PRETVORBE ELEKTRIČNE ENERGIJE V PLIN  
Partnerji projekta STORE&GO želijo rezultate preliti v evropski načrt za P2G. Ta je 
že v pripravi in bo dokončan do zaključka projekta. Na podlagi vseh pridobljenih 
rezultatov in pripravljenih scenarijev bo začrtana strategija uvajanja tehnologije 
pretvorbe električne energije v plin po Evropi. Pri tem je cilj ubrati celovit pris-
top, ki bo upošteval najrazličnejše vidike, kot so tehnično-ekonomska izvedljivost 
dejavnosti za shranjevanje energije, vključevanje konceptov P2G v upravljanje 
elektroenergetskega omrežja in oskrbo z energijo, zmanjševanje regulativnih ovir 
za P2G ter potencialni odziv evropskega trga na P2G.

Ekipa projekta je zadovoljna z napredkom, ki ga je doslej dosegla, in je prepričana, 
da lahko pravočasno izpolni zastavljene cilje.

TRENUTNI STATUS PROJEKTA STORE&GO 
Projekt STORE&GO se bo zaključil 29. februarja 2020, po vseh predvidevanjih 
zelo uspešno. Najpomembnejši mejniki so bili doseženi, za prihajajoče mejnike pa 
poteka pospešeno načrtovanje ali povsem zadnje priprave. Trije demonstracijski 
obrati za pretvorbo električne energije v plin delujejo in dajejo tehtne prve rezul-
tate. Horizontalne medsektorske aktivnosti so povezane z različnimi tehničnimi 
ter tehnično-ekonomskimi analizami in regulativnimi priporočili za Evropo. Rezul-
tati bodo objavljeni v prihodnjih mesecih, vrhunec tega pa bo evropski načrt za 
P2G, ki bo predstavljal strategijo vključevanja te obetavne tehnologije v evropski 
energetski sistem in njenega doprinosa k energetski tranziciji. 

DEMONSTRACIJSKI OBRATI STORE&GO DELUJEJO – NOV KORAK 
K USPEŠNI IN NA OBNOVLJIVIH VIRIH OSNOVANI ENERGETSKI 
TRANZICIJI V EVROPI  
Naraščajoči delež energije iz obnovljivih virov bo v prihodnje zahteval dolgoročno 
in obsežno shranjevanje. Ena takih možnosti je P2G, ki omogoča shranjevanje 
električne energije s proizvodnjo sintetičnega vodika ali metana. Proizvodnja plina 
iz obnovljive električne energije z uporabo procesov P2G je daleč najobetavnejši 
način shranjevanja velikih količin energije. Poleg tega zmanjšuje potrebo po širitvi 
elektroenergetskega omrežja, s tem pa tudi stroške takih del.

Za nadaljnji razvoj 
tehnologije so bili 
v okviru projekta 

STORE&GO zgrajeni 
trije demonstracijski 

obrati. 

DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI

NEMŠKI DEMONSTRACIJSKI PROJEKT V MESTU FALKENHAGEN  
26. marca 2019 metanacijski obrat v Falkenhagnu v omrežje odda prve količine 
sintetičnega metana.

Slika 1: Elektrolizatorji v obratu Falkenhagen

Po tem, ko so projekt za pretvorbo električne energije v plin v mestu Falkenhagen 
v nemški zvezni deželi Brandenburg maja 2018 nadgradili s fazo metanacije, so 
sintetični zemeljski plin – metan – v začetku letošnjega leta začeli oddajati v plin-
sko omrežje. To je partnerjem projekta STORE&GO omogočilo prikaz tehnične 
izvedljivosti procesa P2G prek elektrolize in metanacije z namenom oddajanja 
»zelenega« plina v omrežje za zemeljski plin. Dotlej so v omrežje oddajali čisti 
vodik iz tamkajšnjega prvotnega obrata za pretvorbo električne energije v plin. 
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Danes v obratu proizvedejo do 1.400 kubičnih metrov sintetičnega metana (SNG) 
na dan, kar ustreza približno 14.500 kW energije. s takšno količino energije bi 
okvirno lahko z vozilom prevozili 30.000 km na dan. Metanacijski obrat je zas-
novan za neprekinjeno delovanje in konstantno dosega zelo visoko kakovost 
produkta. Zeleni metan, tj. sintetični metan, se proizvaja iz vodika, pridobljenega 

iz obnovljivih virov, in CO2 iz obrata 
za proizvodnjo bioetanola. Toploto, 
ki nastane v procesu, uporabijo 
v bližnjem obratu za proizvodnjo 
furnirja.

ŠVICARSKI DEMONSTRACI-
JSKI PROJEKT V MESTU 
SOLOTHURN 
4. maja 2017 so v švicarskem mes-
tu Solothurn položili prvi temeljni 
kamen projekta STORE&GO.Slika 2: Elektrolizatorji v obratu Falkenhagen

ITALIJANSKI DEMONSTRACIJSKI PROJEKT V MESTU TROIA  
27. septembra 2018 se je začela proizvodnja zelenega utekočinjenega obnov-
ljivega plina v demonstracijskem obratu v mestu Troia.

Konec septembra 2018 je proizvodnja sintetičnega metana stekla tudi v obratu 
v mestu Troia v južnoitalijanski regiji Apulija. Proizvodnjo je obeležila slovesnost 
ob začetku poskusne faze tega inovativnega koncepta. Za območje okoli mesta je 
značilno intenzivno sončno obsevanje, s tem pa tudi visoka raven proizvodnje v 
sončnih elektrarnah, in velik potencial za proizvodnjo električne energije v vetrnih 
elektrarnah. Električna energija iz obnovljivih virov se uporablja za proizvodnjo 
vodika v obstoječem elektrolizatorju, ki je plod evropsko podprtega projekta IN-
GRID (www.ingridproject.eu).

Slika 3: Demonstracijski obrat v mestu Troia

V projektu STORE&GO so 
obstoječo enoto razširili z met-
anacijskim reaktorjem, v katerem 
obnovljivi vodik, proizveden na 
lokaciji, v postopku katalitične 
metanacije ob uporabi CO2 pret-
vorijo v sintetični metan. Posebna 
značilnost pilotnega metanacijske-
ga obrata je tehnologija zajemanja 
CO2. Ta absorbira in zajema potreb-
ni CO2 neposredno iz atmosfere, s 
čimer zapre krog ogljika.

Omeniti je treba tudi majhno enoto 
za utekočinjanje plina, ki zeleni plin 
ohladi na temperaturo –162 °C in s 
tem metan spremeni v utekočinjen 
obnovljivi plin (UOP). To gorivo je 
ogljično nevtralno in ga je mogoče 
transportirati in distribuirati odje-
malcem v cisternah. Obrat tako 
ne potrebuje dostopa do plino-
voda. UOP lahko nadomesti UZP 
(utekočinjen zemeljski plin) fosilne-
ga izvora kot zeleno pogonsko go-
rivo za težka tovorna vozila in ladje.

4. maja 2017 so se v švicarskem mestu Solothurn v občini Zuchwil z uradno 
slovesnostjo začela gradbena dela za postavitev raziskovalnih zmogljivosti za 
pretvorbo električne energije v plin. Obrat upravlja javno podjetje Regio Energie 
Solothurn, švicarski projekt pa sicer vključuje še pet drugih partnerjev in je del 
projekta STORE&GO, ki se financira iz evropskega programa za raziskave in ino-
vacije Horizon 2020.

Slika 4: Demonstracijski obrat v mestu Troia

Slika 5: Hibridna elektrarna družbe Regio Energie Solothurn

Slika 6: Hibridna elektrarna družbe Regio Energie Solothurn

Podjetje Regio Energie Solothurn 
je že pred tem približno dve leti 
upravljalo hibridno elektrarno Aar-
matt jugovzhodno od mesta Solo-
thurn. Ta izkorišča tako imenovano 
konvergenco omrežij, tj. povezavo 
med oskrbovalnimi omrežji za 
električno energijo, plin, vodo in 
daljinsko ogrevanje. V nadgrad-
nji so predvideli pretvarjanje ener-
gije iz ene oblike v drugo in njeno 
shranjevanje v omenjenih omrežjih. 
Poletni presežek električne ener-
gije, proizvedene v sončnih elek-

trarnah, tako pretvorijo in shranijo za zimo, ko so potrebe večje, virov energije pa 
manj . Proces pretvorbe električne energije v plin poteka v elektrolizatorju.
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omogočajo večje zmanjšanje izpustov CO2 kot električna 
mobilnost; povezovanje sektorjev s tehnologijo pretvorbe 
električne energije v plin (power-to-gas) omogoča energi-
jsko optimizacijo, ki je primerljiva s popolno elektrifikacijo; 
neposredna raba zemeljskega plina za energetske namene 
je bistveno učinkovitejša od proizvodnje električne energi-
je; politike razogljičenja, ki vključujejo zamenjavo premoga 
s plinom, so učinkovitejše z vidika preprečenih izpustov in 
časa do vstopa na trg. 

Shranjevanje plina v partnerstvu z 

baterijami

Vprašanje shranjevanja električne energije postaja zaradi 
povečavanja proizvodnje s pomočjo obnovljivih virov in 
neskladja med proizvodnjo in povpraševanjem čedalje 
pomembnejše. Načini shranjevanja električne energije:

• morajo uravnotežiti proizvodnjo in povpraševanje,

• prenesti največjo obremenitev prenosnega in dis-
tribucijskega omrežja ter

• bi morali biti visoko učinkoviti.

Kadar shranjujemo električno energijo v velikem obsegu, 
je treba poleg tega:

• zagotoviti zadostno zmogljivost in

• omogočiti shranjevanje električne energije za daljše 
obdobje, kar pomeni večje število dni, če ne tednov.

Baterije je mogoče polniti in prazniti hitro in relativno 
učinkovito. Oblika shranjevanja, kakršna je prek plina, kjer 
se električna energija uporablja za proizvodnjo vodika 
ali sintetičnega plina (metana), ima to pomanjkljivost, da 
ponovna proizvodnja električne energije predvideva zgor-
evanje dotičnega kemijskega elementa in da se pri teh 
pretvorbah energija izgublja. Primerjajmo navedena dva 
sistema:

A Elektricna energija > usmernik > 

polnjenje baterije > praznjenje 24 

ur pozneje > mocnostna elektronika 

> elektricna energija

UcINKOVITOST 
ENERGETSKEGA SISTEMA 

IN VLOGA PLINA

učinkovitost nanaša razmerje med izložkom in vložkom, je 
običajno izražena kot odstotek.)

Kadar denimo za izračun skupne vsote izpustov na ton-
ski kilometer primerjamo sisteme, ki za prevoz blaga 
uporabljajo fosilna goriva, in tiste na obnovljive vire, je 
pomembno upoštevati tako proizvodnjo vozil kot njihovo 
delovanje. In v tej luči bi lahko stroški proizvodnje elektro-
motorja, predvsem baterije, pretehtali njihovo zelo visoko 
učinkovitost. 

V kontekstu energetskega prehoda v razogljičeno prihod-
nost uporabljamo pojem učinkovitost sistema za primerja-
vo različnih pristopov k razogljičenju z uvajanjem izboljšav. 
Kazalnik, s katerim presojamo njihov učinek, je lahko 
tehničen, torej primerjava vložka in izložka po opravljeni 
spremembi tehničnih komponent, lahko pa se nanaša na 
strošek na enoto blaga (denimo strošek preprečitve ene 
tone izpustov CO2), čas do vstopa na trg ali drugo poslov-
no merilo, kot je prožnost in zanesljivost oskrbe z energijo. 

Uporaba metodologije presojanja učinkovitosti sistema 
pokaže, da energetski sistemi na osnovi plinov v primerjavi 
z drugimi viri energije dosegajo dobre rezultate. Ugoto-
vitve petih študij primerov v tem prispevku so: za shran-
jevanje velikih količin električne energije je shranjevanje 
v obliki plina učinkovitejše od baterij; lahka vozila na plin 

V splošnem prevladuje prepričanje, da gresta 
razogljičenje in elektrifikacija z roko v roki, a energetski 
sistemi na osnovi plinov se po skupni učinkovitosti sis-
tema uvrščajo zelo visoko. 

Večja učinkovitost je sestavni del napredovanja v trajnostno 
prihodnost z razogljičenjem energetike. Ključno vlogo pri 
tem bo igrala tudi kombinacija plinskih in elektroenerget-
skih omrežij. Kadar razmišljamo o različnih nosilcih ener-
gije, se prehitro ustavimo pri nekem konkretnem območju, 
kjer po učinkovitosti eden od njih prednjači, pri tem pa 
izgubimo izpred oči širšo sliko, ki bi lahko nakazala boljši 
skupni rezultat. Nujno je, da energetsko rešitev presojamo 
po njenem vplivu na celotno verigo učinkovitosti, torej na 
učinkovitost sistema.

Le z optimizacijo skupne učinkovitosti povezanega plin-
skega in elektroenergetskega sistema bomo lahko opti-
malno izpeljali procesa razogljičenja in cenovno dostopne, 
vzdržne energetske tranzicije.

V tehničnem smislu s pojmom učinkovitost sistema nav-
adno označujemo skupno učinkovitost celotnega medse-
bojno povezanega sistema tehničnih komponent v komer-
cialnem okolju. Te komponente so povezane z namenom 
pretvorbe energijskega vložka v želeni izložek. (Kadar se 

B Elektricna energija > usmernik > 

elektrolizator > vodik > zgorevanje 

v gorivnih celicah > mocnostna 

elektronika > elektricna energija

Slika 1: Baterija

Slika 2: Elektrolizator in proizvodnja vodika iz odvečne OVE 
elektrike

Pri procesu A se pogosto govori o več kot 90-odstotni 
učinkovitosti oziroma izkoristku sistema. Toda učinkovitost 
polnjena najpogostejših baterij hitro upada, kadar jih pol-
nimo na več kot 80 odstotkov njihove zmogljivosti. Poleg 
tega je treba upoštevati tudi druge elemente, kot je us-
mernik, ki prinašajo dodatne izgube.

Proces B je po mnenju zagovornikov baterij manj učinkovit, 
saj je izkoristek konvencionalnih elektrolizatorjev običajno 
80-odstoten, gorivnih celic pa 60-odstoten. Zato obvelja, 
da skupna učinkovitost celotnega sistema ne more preseči 
48 odstotkov. To je približno polovica tega, kar dosežemo 
pri procesu z baterijo.

Toda ta ocena sistemov ni točna, saj:

32 33

Jesen 2019
revijaplin

Jesen 2019
revijaplin



• gre za okvirno oceno »čez palec«;

• zanemarja dejstvo, da je skupni izkoristek gorivne 
celice vsota električnega in toplotnega izkoristka 
– z drugimi besedami: gorivna celica ne proizvaja 
zgolj električne energije, temveč tudi toploto;

• izkoristek baterije pade na nič, če je treba električno 
energijo shraniti za daljše obdobje, kar pomeni za 
več tednov ali mesecev, medtem ko je mogoče s 
kemičnim procesom hraniti električno energijo ne-
omejeno dolgo;

• baterije ne morejo zagotoviti potrebne zmogljivosti, 
tj. ustreznega obsega TWh, za regionalno upravl-
janje shranjevanja ali sezonsko izravnavo.

Analize kažejo, da je shranjevanje plina do milijonkrat 
učinkovitejše od baterij. Ob upoštevanju tega, da baterije 
sčasoma izgubijo shranjeno energijo in da ni mogoče izde-
lati takih z dovolj veliko zmogljivostjo, postane jasno, da je 
shranjevanje energije v obliki plinov (denimo s tehnologijo 
pretvorbe električne energije v plin) najučinkovitejša ob-
lika shranjevanja.

Lahka vozila na zemeljski plin v 

primerjavi z e-mobilnostjo

Po analizi »od izvira do vozila« (well-to-wheel) se električna 
vozila dobro odrežejo, predvsem zaradi 85-odstotnega iz-
koristka elektromotorja v primerjavi z zgolj 30-odstotnim 
izkoristkom zgorevalnega motorja. Toda v oceni bi morali 
upoštevati tudi stroške proizvodnje vozila in investicijske 
stroške dograjevanja infrastrukture za proizvodnjo gori-
va in polnjenje – predvsem če je treba električno ener-
gijo za električno vozilo shranjevati v elektroenergetskem 
omrežju.

Vozila na zemeljski plin odtehtajo pomanjkljivosti pri iz-
koristku pogona s tem, da je učinkovitejša proizvodnja 
samih vozil. Razlog za to je v visokih izpustih pri proizvod-
nji baterije.

Pri Volkswagnu so opravili raziskavo, v kateri so primer-
jali različna tradicionalna fosilna goriva (bencin in stisnjen 
zemeljski plin), »e-plin«, pridobljen s pomočjo vetrne ener-
gije, in baterije v Audiju A3. »E-plin« je bil metan, proizve-

omrežja, se zdi sektorsko povezovanje manj privlačno. 
Vendar pa ni več tako, če upoštevamo še:

• Izkoristek elektrolizatorja lahko doseže 96 odstot-
kov.

• Toploto, ki se proizvaja pri pretvorbi električne en-
ergije v plin, je treba vključiti v izračun – če se pret-
vorba izvede v gorivni celici odjemalca, lahko skupni 
izkoristek doseže 90 odstotkov.

• Elektroenergetsko omrežje v nasprotju s plinskim 
omrežjem ne omogoča shranjevanja električne en-
ergije – povezana raba obeh sistemov zagotavlja 
občutno višje izkoristke.

Sektorsko povezovanje, z 48-odstotno skupno 
učinkovitostjo pretvorbe električne energije v plin in spet v 
električno energijo, je v končnem izračunu boljša možnost, 
saj po naravi prinaša več dodatnih koristi:

• povezovanje dveh trgov, elektroenergetskega in 
plinskega, z več možnostmi za navzkrižno prodajo 
in trgovanje,

• s tem povezane vzporednost, prožnost in zanesljiv-
ost,

• dostop do drugih transportnih poti (sektorsko pov-
ezovanje) z minimalnimi izgubami znotraj plinskega 
omrežja in večjo zmogljivostjo transporta (en plino-
vod premera 1,2 m prenese enako količino energije 
kot osem vzporednih 3-GW visokonapetostnih ste-
brov),

• možnost shranjevanja električne energije za 
nedoločen čas v obliki molekul.

Neposredna raba zemeljskega plina 

je ucinkovitejsa od proizvodnje 

elektrike

Pretvorba katere koli oblike energije v drugo nujno vključuje 
izgube. Študija, ki jo je januarja 2019 za Ameriško plinsko 
združenje opravil Inštitut za plinske tehnologije, se ukvarja 
z energijsko učinkovitostjo celotnega kroga goriva od iz-
vora do dobave pri končni rabi plina in električne energije. 
Cilj študije je bil preučiti učinkovitost zmanjševanja izpus-

tov primarne energije v obliki plina ali električne energije, 
kjer je to primerljivo. Vprašanje izpustov ni zanemarljivo; 
po podatkih Mednarodne agencije za energijo je bilo v 
ZDA leta 2017 v stavbah porabljenih 39 odstotkov prima-
rne energije, 73 odstotkov proizvedene električne ener-
gije, v njih pa je nastalo 36 odstotkov izpustov CO2.

Sklep študije je, da je neposredna raba plina kot gori-
va za ogrevanje in kuhanje v stavbah več kot 2,5-krat 
učinkovitejša od njegove pretvorbe za napajanje primer-
ljivih naprav v končni uporabi, pri čemer je v prvem pri-
meru izkoristek 91-odstoten, v slednjem pa 36-odstoten. 

Zamenjava premoga s plinom visoko 

na lestvici ucinkovitosti

Učinkovitost energetskega sistema lahko opredelimo tudi 
kot hitrost razogljičenja sistema. V energetskih politikah, ki 
ne podpirajo plina, za eno in edino rešitev na tem področju 
velja električna energija iz obnovljivih virov. 

Poglejmo primer: Nemčija je v zadnjih 20 letih izdatno vla-
gala – po neuradnih ocenah več kot 500 milijard evrov – v 
povečanje števila vetrnih in sončnih elektrarn, s katerimi 
bi nadomestila fosilna goriva. Toda kljub vsemu trudu je bil 
učinek na zmanjšanje CO2 v tej državi precej pičel, kot kaže 
primerjava z ZDA, ki so v istem obdobju povečale proiz-
vodnjo električne energije v plinskih elektrarnah. Različna 
mislišča in inštituti po Evropi so se zato začeli podrobneje 
ukvarjati z učinkom obsežnejše rabe zemeljskega plina za 
razogljičenje. Enake ocene bi lahko opravili tudi v drugih 
delih sveta.

Zemeljski plin kot fosilno gorivo se na prvi pogled morda 
ne zdi najboljša izbira za zmanjševanje izpustov, obenem 
pa bi lahko imel omejen potencial za razogljičenje. Toda 
treba je upoštevati nekaj dejavnikov.

Fosilna goriva se med seboj močno razlikujejo; elektrarna 
na lignit proizvede trikrat več izpustov kot elektrarna na 
plin. Zamenjava goriva tako nudi izjemen potencial za 
razogljičenje.

Elektrarne na plin (reda velikosti 1 GW) so bistveno večji 
proizvajalci električne energije kot vetrne elektrarne (reda 
velikosti 1 MW) ali sončne elektrarne (reda velikosti 1 

den v Audijevem pilotnem obratu v nemškem Emslandu, 
kjer združijo CO2 iz bioplinarne za predelavo odpadkov in 
vodik, ki ga pridobijo iz vode v procesu elektrolize z upo-
rabo zelene električne energije. Ugotovili so, da skupno 
gledano najmanj izpustov CO2 povzroča e-plin, pridobljen 
s pomočjo vetrne energije. 

Pretvorba elektricne energije v plin 

omogoca energijsko optimizacijo

Električna energija iz obnovljivih virov (hidroenergije, 
sončne ali vetrne energije) velja za eno najdragocenejših 
oblik energije, ki bi jih bilo treba uporabljati neposredno 
– brez kakršnihkoli pretvorb – na lokaciji končnega upor-
abnika. Toda električno energijo je treba prenesti do odje-
malcev in marsikje po svetu se obseg zmogljivosti iz obnov-
ljivih virov (denimo vetra ali sonca), ki je oddana v omrežje, 
tako hitro povečuje, da elektroenergetsko omrežje samo 
postaja ozko grlo. Širitev omrežja je drag in dolgotrajen 
proces, ki ga tudi javnost čedalje slabše sprejema.

Upravljavci plinskih omrežij so zato predlagali, da bi 
lahko obstoječe plinsko omrežje uporabljali za transport 
električne energije v času največje in presežne proizvod-
nje ali celo večjih količin. Za tako sektorsko povezovanje 
bi morali električno energijo pretvarjati v plin. Primerjavo 
obeh možnosti prenosa električne energije, prek elektro-
energetskega prenosnega omrežja ali prek povezovanja 
sektorjev. 

V prvem primeru se upošteva, da je povprečna izguba en-
ergije pri prenosu po daljnovodih 1 % na 100 km oziroma 
približno 10 % na 1.000 km. Izguba je lahko tudi večja, to 
pa je odvisno od kakovosti transformatorjev in od vlage. 

V slednjem primeru je treba upoštevati učinkovitost 
pretvorbe električne energije v plin in nato tudi plina v 
električno energijo. Številki sta pri približno 80 oziroma 60 
odstotkih, kar pomeni, da je skupna učinkovitost približno 
48-odstotna. Izgube pri prenosu lahko zanemarimo, saj 
je mogoče plin transportirati na večje razdalje skoraj brez 
izgub (1 % na 1.000 km).

Če primerjamo 90-odstotno učinkovitost elektroenerget-
skega omrežja in 48-odstotno učinkovitost rabe plinskega 
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kW) in omogočajo hitrejše razogljičenje. Poleg tega so 
razpršene in ne zahtevajo nameščanja sistema zbiralnikov 
sončne energije. 

V elektrarnah na plin je mogoče preiti tudi na biometan (z 
ničelnimi izpusti), zato te lahko predstavljajo dolgoročno 
pot v brezemisijsko gospodarstvo brez dodatnih prekinitev 
ali motenj.

Nemško tehnično in znanstveno združenje za plin in vodo 
(DVGW) je v svojih študijah, opravljenih leta 2018, te 
splošne ugotovitve apliciralo na primer Nemčije in poka-
zalo, da bi lahko z zamenjavo lignita s plinom v elektro-
energetiki nemudoma preprečili izpuste v obsegu več kot 
100 milijonov ton CO2. 
Kot alternativo so preučili 
učinek in hitrost povečanja 
deleža obnovljivih virov. 
Rezultati so pokazali, da bi 
za enako letno zmanjšanje 
izpustov s programom 
pospešenega uvajanja do-
datnih vetrnih elektrarn v 
Nemčiji potrebovali več 
kot 20 let. 

Glede na te ugotovitve 
je leta 2019 nemška 
polvladna strokovna 
skupina pripravila načrt 
opuščanja premoga za 
Nemčijo. S prehodom na 
plin tako nemška politika 
razogljičenja ponovno sle-
di svojim ciljem.

Brezogljicnosti 

naproti

Preprečevanje izpustov 
ogljika z zamenjavo goriva 
je ključnega pomena za 
hitro razogljičenje in bo 
sčasoma pridobilo še večji 

pomen. Zgodba pa se ne bo nadaljevala samo z zamenjavo 
goriva in optimalnejšim sektorskim povezovanjem, temveč 
tudi s povečevanjem deleža obnovljivih in razogljičenih 
plinov. Ne le vodika, temveč tudi sintetičnega metana in 
biometana.  Celotna shema možnosti je prikazana na Sliki 
3, saj ti ukrepi čedalje pogosteje postajajo del nacionalnih 
energetskih strategij in hkrati nakazujejo smer prihodnjega 
razvoja sektorjev plina in elektrike.

Vir: IGU FEATURES, Energy system efficiency and the role of 
gas Clean Energy Systems

Slika 3: Shematski prikaz virov, pretvorbe in uporabe obnovljivih plinov (P2G)
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Naslednji Korak!
Naslednja Generacija! 
MultiBloc® MBE
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8    Dungs

ValveDrive VD
Energijsko učinkovit in mehki zagon/hitro zapiranje < 1s

ValveDrive VD-...
VD-V Varnostni zaporni, deluje z vsemi 

krmilniki.

VD-R Varnostni zaporni z integriranim tlačnim 
regulatorjem. Deluje z vsakim krmilnikom,
tlačnim zaznavalom, nujno z PC.

ValveDrive VD-...
Status LED Modra LED označuje električni pogon.

Visual Indicator Rdeča zastavica, vidna ko je odprt/regulira

Proof of closure
(POC) switch

All VDs so na razpolago z ali brez 
POC funkcije.

Electrical
connection

EN 175301-803 vtični konektor. Prostorske 
prevelikih konektorjev so upoštevane.

IP xx
NEMA xx

IP 54/NEMA 13
IP 65/NEMA 4 v analizi

rot = 115 - 120 VAC / 60 Hz
blau = 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

grün= 100 VAC / 50 Hz
braun = 200 VAC / 50 Hz

Konstrukcijski sestav: pogon ventila VD + telo ventila VB = MBE

MultiBloc® 
MBE-...

Telo ventila 
VB-...

Pogon ventila 
VD-V

Tlačno zaznavalo
PS- ...

Pogon ventila
VD-R

*only with VD-R

MultiBloc® MBE
Generacija “E”

VB-... Thread
Flange

pmax.

VB-050/2 Rp 2
NPT 2

60 kPa
600 mbar

8 PSI

VB-065/2.5 DN 65
NPS 2½

70 kPa
700 mbar

10 PSI

VB-080/3 DN 80
NPS 3

VB-100/4 DN 100
NPS 4

VB-125/5 DN 125
NPS 5

VB-150/6 DN 150
NPS 6

MultiBloc® 
Generacija E

PS … Range
PS-50/200 2 – 50 kPa

20 – 500 mbar
8 – 200" w.c.

PS-10/40 0,4 –10 kPa
4 – 100 mbar
1.5 – 40" w.c.

PS-0
zero governor

0 ± 0,5 kPa 
0 ± 5 mbar
0 ± 2" w.c.

MultiBloc® 
Tlačno zaznavalo

ValveDrive VD
Lastnosti

Robustna oblika
• Ni regulacijske vzmeti
• Ni membrane
• Ni šobe
• Ni olja

Stalen čas odpiranja
• Brez temperaturnega vpliva na regulacijo
• elektronsko nadzorovane značilnosti odpiranja

in zapiranja

Širok razpon 
temperatur delovanja
• Uporaba pri zelo nizkih

temperaturah okolice
• brez vpliva na značilnosti delovanja  

(na regulacijo tlaka)

Delovanje pri  
nizkih temperaturah

+32 °F
0 °C

+140 °F
+ 60 °C

-4 °F
 -20 °C

-20 °C / -4 °F  to  +60 °C / +140 °F

ValveDrive VD
Univerzalni napajalnik
100 – 240 VAC @ 50/60 Hz

rot = 115 - 120 VAC / 60 Hz
blau = 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

grün= 100 VAC / 50 Hz
braun = 200 VAC / 50 Hz

rdeča  = 115 –120 VAC @ 60 Hz
modra  = 220 – 240 VAC @ 50/60 Hz
zelena   = 100 VAC / 50 Hz
rumena  = 200 VAC / 50 Hz

MultiBloc®

MBE-...

Standard M12, 
5 pin priključek

Prvi povsod …



V PLINOVODNA OMREŽJA PRIHAJAJO OBNOVLJIVI PLINI

anes se v Sloveniji po plinovodnem omrežju 
prenaša zemeljski plin, katerega glavna sestavina 
je metan. Izmed daljinskih sistemov (električno 
omrežje, daljinsko ogrevanje) ima plinovodno 

omrežje najnižji ogljični odtis. Pri uporabi zemeljskega 
plina nastaja bistveno manj emisij kot pri drugih 
energentih, hkrati pa so plinske tehnologije energetsko 
učinkovite. To pomeni, da z zemeljskim plinom znižamo 
izpuste CO2 in porabo energije ter sočasno izboljšamo 
kakovost zraka. 

Dodajanje obnovljivega plina 
Kljub temu, da ima zemeljski plin nizek ogljični odtis, 
se bo postopoma nadomeščal z obnovljivimi plini. 
Med obnovljive pline štejemo biometan, sintetični 
plin in vodik. Možnih virov za proizvodnjo in injiciranje 
obnovljivih plinov v plinovodno omrežje je več, med njimi 
so najpomembnejši viški proizvodnje električne energije 
iz obnovljivih virov ter lesna in ne lesna biomasa. 

Najlažje je v sistem dodajati biometan in sintetični plin, ker 
sta po sestavi in lastnostih praktično enaka zemeljskemu 
plinu: glavna sestavina omenjenih plinov je namreč 

metan. Zato ni omejitev pri dodajanju deleža teh dveh 
obnovljivih plinov v omrežje.

Nadaljevanje preudarne energetske politike
Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za področje 
energetike in Agencija za energijo, regulator trga, sta 
vzpostavila učinkovit sistem oziroma trg s plinom. 
Končne cene zemeljskega plina so se v zadnjih nekaj letih 
po vzpostavitvi trga namreč občutno znižale in ostajajo 
na nizkih ravneh. Pri oblikovanju prihodnje energetske 
politike je zato potrebno paziti, da učinkovitega sistema 
ne bi podrli.

Nadomeščanje zemeljskega plina z obnovljivi plini je eden 
izmed najlažjih načinov za povečanje obnovljivih virov 
energije v naši energetski mešanici. Pomembna prednost 
v tem primeru je namreč ta, da je potrebno spremeniti 
samo vir napajanja plinovodnega omrežja, vsa ostala 
infrastruktura, od plinovodnega omrežja do naprav pri 
končnih odjemalcih, ostane enaka. Zato je to ena izmed 
najbolj ekonomičnih in tehnično učinkovitih rešitev za 
povečanje obnovljivih virov energije v energetski oskrbi.
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Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach, Germany
Phone +49 7181 804-0
Telefax  +49 7181 804-166
info@dungs.com
www.dungs.com

Tlačno zaznavalo PS
• VD-R in PS  skladno z

EN 88-1
• Izhodni tlak je omejen z

max./min. tlačnim stikalom v
aplikaciji skladno z
EN 676

Gibljiva 
“elektronska” 
impulzna 
cevka

Inteligentna kontrola tlaka
Nastavljanje tlaka 
z nastavitvenim gumbom, 
enako orodje kot za 
pritrditev aktuatorjev

As awarded by 
The Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture 
and Design.

One world 
One valve

Worldwide approvals: 
CE, EAC, AGA, FM. 
Pending: UL, CSA 

High capacity

Threaded 
connection 
NPT or Rp

High flexibility through 
easy commissioning 
by customerUniversal AC 

power supply 
100 – 240 VAC

Flanged 
connection 
DN, NPS, JIS

Modular platform

Regulator 
with pressure 
sensor

Energy 
efficient

Lightweight 
design

Flexible electronic 
“impulse line”

Mechatronic 
design

MBE Tlačna kontrola
• Temperaturno kompenzirana

elektronska tlačna regulacija
• Prilagodljiv digitalni kontrolni

algoritem
• Neobčutljiv na staranje
• Odlična ponovljivost

• Počasno povečevanje tlaka
med zagonom

• Ni notranjih šob, večja
toleranca za onesnaženje
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Projekt TAP, ki predstavlja 
nepogrešljiv del širšega plino-
vodnega omrežja za transport 
plina z azerbajdžanskega plin-
skega polja, enega največjih na 
morju na svetu, v Evropo, je vs-
topil v odločilno fazo, v kateri 
se pričenja gradnja njegovega 
morskega odseka. Izvajalec 
Saipem je marca začel polagati 
cevi ob albanski obali in se po-

mikati proti končni destinaciji plinovoda v južni Italiji.

Transjadranski plinovod (TAP) je 878-kilometrski plinovod, 
ki bo dobavljal plin s polja Shah Deniz II v Azerbajdžanu po 
evropskem delu Južnega plinskega koridorja, 3.500-kilo-
metrskega sistema, po katerem naj bi se v Evropo od leta 
2020 dalje stekalo do 10 milijard m3/leto novih količin 
kaspijskega plina.

Plin iz morskega nahajališča Shah Deniz II v Kaspijskem 
morju, vrednega 28 milijard ameriških dolarjev, se najprej 
transportira po 692-kilometrskem Južnokavkaškem plino-
vodu in se na turško-gruzijski meji priključi Transanatol-
skemu plinovodu TANAP. Od tod ga čaka še 1.800 km 
dolga pot do grške vasi Kipoi, kjer se začne TAP, ki plin 
prek Albanije pripelje na jug Italije in ga odda v tamkajšnje 
omrežje. 

MORSKI ODSEK
Marca se je začelo polaganje cevi za morski odsek plinovoda 

TAP VSTOPA V ODLOČILNO OBDOBJE

STATUS 
VEČJIH 
MEDNARODNIH  
PLINOVODNIH 
PROJEKTOV

Slika 2: Stik morskega in kopenskega dela plinovoda

Slika 3: Polaganje plinovodne cevi

P v albanskih vodah, kjer so na kopno uspešno povlekli prve 
cevi. Čelo plinovoda je doseglo kilometer 0, ki označuje 
stik morskega in kopenskega odseka plinovoda.

Saipem, TAP-ov izvajalec del za področje inženiringa, 
nabav, gradnje in montaže (EPCI) pri morskem odseku, je 
ta dela izvedel s svojim plovilom za polaganje cevi Castoro 
10. Jeklene cevi so bile zvarjene na krovu plovila, ki je bilo 
zasidrano 1,4 km od obale. 

Saipemovo plovilo, dolgo 139 m in široko 36 m, je nato 
nadaljevalo polaganje cevi v plitvem morju ob albanski 
obali, temu pa je sledilo nameščanje optičnega kabla in 
ponovno zasutje izkopanih delov v morju in pri kopenskem 
stiku.

Gradnja 105-kilometrskega morskega odseka med Albanijo 
in Italijo se je začela oktobra 2018. Cevi so položili na dno 
Jadranskega morja: 37 km v albanskih vodah, 25 km v 
italijanskih vodah in 43 km v mednarodnih vodah.

Najgloblja točka plinovoda bo segala več kot 810 m pod 
morsko gladino. Uporabljenih bo približno 9.000 cevi 
premera 915 mm, ki skupaj tehtajo približno 100.000 ton.

KOPENSKI ODSEK
Polaganje cevi na kopnem se ni začelo na enem koncu, 
od katerega bi nato napredovali proti drugemu, temveč 
je potekalo hkrati na različnih mestih vzdolž celotne trase 
plinovoda. Kopenski del plinovoda TAP je dolg približno 
773 km – 550 km ga je v Grčiji, 215 km v Albaniji in 8 km 
v Italiji. 

Kopenske cevi v Grčiji in Albaniji imajo premer 1.200 mm, 
premer cevi za morski odsek in italijanski del kopenskega 
odseka pa je 915 mm. Debelina jeklene stene cevi sega 
od 17,5 do 31 mm, uporabljene pa so cevi štirih različnih 
razredov.

V najvišji točki v albanskih gorah se plinovod dvigne 

Slika 1: Plovilo za polaganje cevi
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približno 2.100 m nad morsko gladino. Poleg tega prečka 
devet vrhov, višjih od 500 m, na najstrmejšem delu pa ima 
naklon 40°.

Posebna skrb je bila namenjena temu, da bi med gradnjo 
kar najbolj zmanjšali morebitne negativne vplive na okolje. 
Za ta namen so denimo za prečkanje cest in rek uporabljali 
metode brez jarkov, kot je vodoravno usmerjeno vrtanje.

Dejanska gradbena dela na vsakem od treh vzporednih 
segmentov so trajala približno tri mesece, nekaj dodatnega 
časa pa je bilo potrebnega za povrnitev prvotnega stanja, 
pri čemer se cevovod zakoplje več kot 1 m pod zemljo in 
ni viden.

Maja 2019 je bil kopenski odsek plinovoda dokončan v 
več kot 98 odstotkih, celotna gradnja pa v 87 odstotkih. 
Gradbena dela naj bi bila v celoti končana v letu 2019. 
Zaključna faza usposobitve za zagon projekta, preden 
plinovod začne obratovati, naj bi se po načrtu začela v 
drugi polovici leta 2019.

Nadzemni objekti bodo obsegali dve kompresorski postaji, 
vsakih 30 km postajo z zapornim ventilom za ustavljanje 
pretoka plina med rutinskimi vzdrževalnimi deli ali ob nujnih 
primerih ter sprejemni terminal v Italiji. Kompresorski 
postaji – ena v bližini vasi Kipoi v Grčiji in druga blizu 
albanskega mesta Fier – bosta omogočali transport plina 
po plinovodu.

Če bi želeli v prihodnje uresničiti nadgradnjo plinovoda za 
povečanje njegove zmogljivosti na 20 milijard m3/leto, bi 
morali dodatni kompresorski postali zgraditi še v mestu 
Bilisht v Albaniji in grškem mestu Serres.

POMEN ZA EU
TAP je v zadnjih nekaj letih po Evropski uniji (EU) sklenil 
več strateških partnerstev, prejel pa je tudi najvišjo 
politično podporo. Uspešna izgradnja plinovoda, ki prečka 
velik del celine, zahteva znatne vire, vrhunsko tehnično 
znanje, spoštovanje najvišjih standardov varnosti in dobro 

finančno upravljanje, obenem pa tudi trdna partnerstva.

Na geopolitični ravni se je strateško partnerstvo med EU 
in TAP-om odražalo v močni podpori Evropske komisije 
– ki zastopa interese Unije s pripravljanjem osnutkov in 
uveljavljanjem zakonodaje ter izvrševanjem politik in 
proračuna Unije – in Evropskega parlamenta, izvoljenega 
telesa Unije z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi 
pristojnostmi.

Na ravni nacionalnih vlad so vse tri države, ki jih plinovod 
prečka, leta 2013 potrdile skupno zavezanost projektu TAP 
s tristranskim podpisom medvladnega sporazuma, ki so ga 
nato potrdili še poslanci v parlamentih vseh treh držav.
 
Razvijati Južni plinski koridor ter tako povečati 
prilagodljivost in zanesljivost evropske oskrbe z energijo je 
ena od prednostnih nalog energetske strategije Evropske 
unije. Unija v svoji podpori projektu prepoznava, da bo TAP 
ena bistvenih sestavin te strategije, saj bo novi plinovod 
omogočil dobavo zemeljskega plina s polj v Kaspijskem 
morju na evropske energetske trge.

Evropska komisija, Parlament in Svet so v skladu s 
smernicami za vseevropsko energetsko infrastrukturo v 
letih 2013, 2015 in 2017 podelile TAP-u status projekta 
skupnega interesa (PCI), ki projektom omogoča hitrejše 
pridobivanje dovoljenj in sredstev. Ta trikratna zaporedna 
potrditev je formalizirala najvišjo politično podporo, ki jo 
Unija namenja projektu TAP in njegovi uresničitvi. 

Ob statusu PCI je bil TAP prepoznan tudi kot projekt v 
interesu Energetske skupnosti (PECI). To oznako dobijo le 
projekti z največjim pozitivnim vplivom na kar največ držav 
pogodbenic. 

Prve pošiljke plina iz plinovoda TAP naj bi evropski trg po 
načrtu dosegle v letu 2020.

Za več informacij: www.tap-ag.com.
Vir: Pipelines International

Projekt Severni tok 2 je 
30.10.2019 prejel dovoljenje za 
gradnjo 147 km sekcije plino-
voda v danski izključni ekonom-
ski coni (EEZ) jugovzhodno od 
mesta Bornholm. 

Severni tok 2 naj bi kot obsežen 
plinski projekt po pričakovanjih 
imel občutne gospodarske 
posledice tako za energetski 

trg kot za celotno evropsko gospodarstvo. Z ustvarjanjem 
delovnih mest in omogočanjem povečanja kapitala po vsej 
Evropski uniji in širše po celini bo dal zalet več kot samo 
peščici neposredno vpletenih držav.

Severni tok 2 je projekt obsežne razširitve obstoječega 
Severnega toka – plinovoda, ki po morju povezuje rusko 
mesto Viborg z nemškim Greifswaldom. 1.222-kilometrski 
plinovod s cevmi premera 1.229 mm upravlja Nord Stream 
AG, podjetje v večinski lasti ruskega Gazproma.

Gradbena dela za širitev plinovoda, ki naj bi njegovo 
zmogljivost s 55 milijard m3 podvojila na 110 milijard m3, 
so se začela maja 2018. Projekt, ki že obsega dva cevovoda 
v Baltskem morju, bo tako pridobil še dva približno 
1.230-kilometrska vzporedna cevovoda med Narvskim 
zalivom v Baltskem morju in nemškim mestom Lubmin.

Nova cevovoda bosta sprostila dostop do plina s polja 
Bovanenkovo, kjer je približno 4.900 milijard m3 plina, 
sestavljalo pa ju bo približno 200.000 posameznih jeklenih 
cevi. Gradnja Severnega toka 2 se je uradno pričela 
leta 2018, in če bo projekt uspešen, se zdi, da bodo 
gospodarske koristi tega obsežnega projekta, ki prinaša 
prednosti tako za plinsko industrijo kot tudi za evropske 
odjemalce energije, nezanemarljive.

KORISTI
Zdaj, ko so dela v polnem zagonu, je vanje vključenih več kot 
1.000 izvajalcev z vse celine, od majhnih, nišnih ponudnikov 

DALJNOSEŽNI KRAK SEVERNEGA TOKA 2

N storitev do velikih mednarodnih infrastrukturnih podjetij, 
ki zagotavljajo material in izvajajo gradbena dela.

V petih letih je bilo v Uniji za sredstva, vložena v projekt do 
decembra 2018, ustvarjenih približno 57.500 zaposlitev v 
ekvivalentu polnega delovnega časa, kar je po ocenah prek 
različnih industrijskih panog k bruto domačemu proizvodu 
prispevalo 4,7 milijarde evrov.

Razumljivo je, da ima projekt največji vpliv na države, kjer 
se odvijajo glavne gradbene aktivnosti. Rusija, Nemčija, 
Danska, Finska in Švedska vse občutijo gospodarski vzpon, 
kakšnega povzroči velik infrastrukturni projekt, kot je 
Severni tok 2. Obenem pa pozitivne učinke občutijo tudi 
Velika Britanija, Norveška, Italija in Nizozemska, in sicer 
po zaslugi številnih sodelavcev pri razvoju projekta in 
ponudnikov storitev v naftni in plinski industriji, ki prihajajo 
iz teh držav.

K projektu v vseh njegovih fazah prispeva množica 
podjetij, od katerih jih ima 305 sedež v Nemčiji, ki tako 
med državami po tem kriteriju zaseda vodilno mesto. 174 
izvajalcev ima sedež v Švici, iz Rusije pa jih prihaja 149. 
Da bi izdelali orjaško količino cevi, potrebnih za izgradnjo 
cevovodov, so angažirali tri obrate proizvajalcev cevi 
EUROPIPE, OMK in Chelpipe.

Podjetje EUROPIPE, ki je v tem pogledu največji dobavitelj, 
je za Severni tok 2 proizvedel za približno 1.100 km 
jeklenih cevi, ki so jih nato prepeljali v mesto Kotka na 
Finskem, kjer so nanje nanesli zaščitni protivzgonski sloj. 
V procesu izdelave je bilo na mesec izdelanih za približno 
90 km cevi, v dobavo cevi pa je bilo vključenih približno 
2.000 delavcev.

Omenjenim podjetjem je sodelovanje v projektu vlilo 
dodatno zaupanje v lastne zmogljivosti. Kot je povedal 
direktor družbe EUROPIPE dr. Andreas Liessem, so pri tej 
nalogi v proizvodnji dosegli nov rekord.

Projekt Severni tok 2 je 30.10.2019 Prejel dovoljenje za gradnjo 147 km Sekcije Plinovoda v danSki 
izključni ekonomski coni (eez) jugovzhodno od mesta Bornholm.  
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Slika 3: Gradbišče pri izstopni postaji za naprave za 
pregledovanje plinovodov v Lubminu

Slika 2: Metoda gradnje z jarki

»Z zanesljivo dobavo velikih količin kakovostnih cevi v 
tako dolgem obdobju in obenem s tako kratkimi roki smo 
postavili nov mejnik,« je dejal.

To je zgolj en primer, a Severni tok 2 ima podobne učinke 
še za celo vrsto drugih izvajalcev. Gradnja še poteka, a 

Slika 1: Plovilo za polaganje cevi Pioneering Spirit

kot je v naravi velikih naftnih in plinskih projektov, bodo  
gospodarski sektorji pozitivne učinke občutili tudi po 
zagonu.

Za več informacij: www.nord-stream2.com.
Vir: Pipelines International

46

Jesen 2019
revijaplin

0

5

25

75

95

100



etrtega septembra 2019 so se v 
okviru projekta Blue Corridor na 
ljubljanskem Kongresnem trgu zbrala 
vozila s pogonom na zemeljski plin, 
njihovi vozniki ter številni vabljeni 
gostje pa so se po kratki predstavitvi 
udeležili okrogle mize o vlogi 
zemeljskega plina kot pogonskega 
goriva za vozila. Ljubljanski dogodek, 
ki ga je gostilo podjetje Comita, velja 
uvodoma osvetliti v luči dolgoletne 
tradicije karavane Blue Corridor 
ter se v nadaljevanju prispevka 
posvetiti nekaterim ključnim 

vprašanjem s področja aktualnega stanja in novih 
možnosti rabe vozil na stisnjen in utekočinjen zemeljski 
plin. Prispevek želi zlasti izpostaviti pomen tovrstnih 
dogodkov, poudariti ustreznost (market-ready), varnost 
in okoljsko sprejemljivost tehnologije ter opozoriti na 
nekatere ključne izzive prehoda v nizkoogljično družbo s 
pomočjo (zgolj) elektromobilnosti. Bolj kot z dokončnimi 
odgovori želi bralca z vprašanji pritegniti k razmisleku 
o specifičnih potrebah lastnikov in uporabnikov vozil, 
raznolikosti evropskega energetskega, kulturnega in 
ekonomskega prostranstva ter posledično k razmisleku 
o elektromobilnosti kot »edini zveličavni« tehnologiji 21. 
stoletja. 

Od leta 2008 vsako leto organizatorji priredijo »poto-
vanje, ki ga opravijo avtomobili in tovornjaki na stisnjen 
(CNG) ali utekočinjen (LNG) zemeljski plin. S tem želijo 
pokazati, da je plinska tehnologija za uporabo v prometu 
že dovolj izpopolnjena, infrastruktura pa dovolj razvita, da 
je smiselno izbira, s katero lahko hkrati zmanjšamo okoljs-
ka tveganja in znižamo prevozne stroške. V državah, skozi 
katere potuje karavana vozil, se podjetja in ustanove, ki 
jih zanima razvoj in uporaba vozil s pogonom na zemeljski 
plin (NGV), kot lokalni partnerji pridružijo udeležencem 
in se predstavijo na razstavah vozil oziroma pri projektu 
sodelujejo kot prireditelji okroglih miz ter medijskih do-
godkov. Kot lokalni partner in organizator v Sloveniji se je 
projekta tudi v tem letu udeležila Comita, ki je s plinskim 

Blue Corridor 2019

Blue Corridor je skupni projekt plinskih družb 
Gazprom in Uniper ter pridruženih partnerjev, 
v sklopu katerega si udeleženci prizadevajo 
spodbuditi uporabo zemeljskega plina kot 
pogonskega goriva.   

Udeležena vozila so dokazala, 
da je mogoče Evropo prevoziti 
ne samo s pogonom na stisn-
jen zemeljski plin, ampak tudi na 
utekočinjen zemeljski plin, ki se 
je izkazal za najboljšo rešitev za 
zmanjšanje izpustov težkih to-
vornih vozil. 

URBAN OCVIRK, VODJA MARKETINGA IN TRŽENJA, COMITA D. D., KRANJ SE NADALJUJE

Č
PLINSKA EPOPEJA

vozilom in spremljevalno ekipo sodelovala na celotni trasi projekta Blue Cor-
ridor 2019. Ljubljanski dogodek so dopolnili predstavniki Energetike Ljubljana, 
LPP, JP Voka Snaga, Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo ze-
meljskega plina, družb Petrol, Domplan, Scania, Iveco in številni drugi. 

Začetki projekta Blue Corridor segajo v leto 2008, ko se je skromna karavana 
odpravila od Sankt Peterburga do Moskve. Od takrat je bilo organiziranih že 
12 shodov, ki se jih je udeležilo več kot 200 originalno opremljenih (OEM) 
vozil na zemeljski plin, vse od najmanjših modelov (kot je Volkswagen EcoUp!) 
pa do težkokategornih tovornjakov, kot sta Iveco Stralis in Volvo FM, avtobus-
ov na tekoči zemeljski plin Solbus in dirkalnega tovornjaka Kamaz. Skupaj so ta 
vozila prevozila več kot 55 tisoč kilometrov skozi 130 mest in držav v Evropi in 
Aziji. V krajih, kjer se je karavana ustavila, je bilo skupno organiziranih 85 okro-
glih miz in medijskih dogodkov, na katerih so strokovnjaki, politiki, izdelovalci 

avtomobilov in predstavniki prevoznih 
podjetij govorili o perspektivi uporabe 
plina v prometu, mediji ter javnost pa 
so dobili več informacij o tej sodob-
ni, čisti, ugodni in dostopni pogonski 
tehnologiji.

Vsako leto se projekt posveča drugi 
temi. Posebej velja izpostaviti leto 
2013, ko so bili prvič predstavljeni 
različni načini uporabe tekočega ze-
meljskega plina, v tako imenovano 
Hansa Tour na trasi po Baltskem 
morju je bil tako vključen tudi trajekt 
Viking Grace, ki deluje na utekočinjen 
zemeljski plin in ki je vozila iz kara-
vane prepeljal iz finskega mesta 
Turku v Stockholm. Leto 2017 je bilo 
posvečeno težkim tovornim vozilom. 

Leta 2018 je shod prvič dosegel Azijo. 
V sodelovanju z ekipama China Na-
tional Petrol Corporation (CNPC) in 
KazMunayGaz so vozila prevozila 10 
tisoč kilometrov dolgo pot iz Šanghaja 
čez Kazahstan pa vse do Sankt Peter-
burga.

Plinska potovanja so od svojih prvih 
skromnih začetkov med Moskvo in 
Sankt Peterburgom postale prave 
epopeje, ki so povezale Atlantski 
ocean s Tihim oceanom ter združile 
plinske zanesenjake – gazonavte  vse 
od Portugalske do Kitajske. 
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eto 2019 je za evropsko plinsko industrijo v 
marsičem prelomno. Dokončana bosta dva popol-
noma nova plinovoda, Severni tok 2 in Turški tok, 
ki bosta Evropo oskrbela z novimi zalogami plina. 

Dobro razvita infrastruktura in plinski trg v Evropi pa bosta 
kupcem v številnih državah omogočila, da bodo izkoristili 
nove možnosti uporabe plina iz teh plinovodov. Z letošnjim 
projektom smo tako želeli predstaviti nove priložnosti za 
panogo vozil s pogonom na zemeljski plin ter simbolično 
povezati konca obeh novih plinovodov in tako pokazati, 
kako dostopne so zaloge plina ter kako močno razvita je 
plinska infrastruktura po Evropi.

Blue Corridor 2019 je potekal v dveh etapah. Prva avgus-
ta in septembra, ko je evropska karavana vozil na zemeljs-
ki plin odrinila iz Carigrada (v neposredni bližini novega 
sprejemnega terminala plinovoda Turški tok) do nemškega 
Greifswalda, kjer se zaključuje gradnja plinovoda Severni 
tok 2. Štafeto smo nato v živem prenosu predali ruskemu 
delu shoda, ki je potoval čez Rusijo, in sicer od kompresor-
ske postaje Ruskaja na jugu, ki je izhodišče za Turški tok, 
do severne prestolnice Sankt Peterburg. Ekipi sta se ob 
koncu srečali na slavnostnem zaključku v sklopu Medn-
arodnega plinskega foruma (International Gas Forum) v 
Sankt Peterburgu.

aktualno zakonodajo (oziroma njenim pomanjkanjem pri, 
denimo, predpisih za gradnjo LNG-polnilnic), davčno poli-
tiko, lokalnimi spodbudami in umeščanjem v prostor, ki so 
pogosto vezana na širšo evropsko regulativo in smernice 
za razogljičenje. Tu Slovenija ni izjema.

Večji, globalni igralci v Italiji, Belgiji, Avstriji ter predvsem 
Nemčiji pa se že spopadajo z energetskimi dilemami in 
izzivi na ravni Evrope in Evropske unije, ki jih je bilo še 
pred nekaj leti mogoče slišati zgolj šepetaje in na nefor-
malnih omizjih. Zdi se, da postaja vse bolj jasno, da ideja 
električne mobilnosti nima zgolj privržencev, marveč se 
pojavljajo tudi skeptiki (realisti?), zavedajoč se avtomobil-
ske evforije kot posledice napredka hitro rastočih trgov in 
držav v razvoju. Po septembrskih podatkih je na svetu že 
več kot 1,3 milijarde vozil, njihova proizvodnja pa znaša 
2,6 avtomobila na sekundo (za primerjavo: na svetu se 
vsako sekundo rodi 2,5 otroka). Lahko tovrstno dinamiko 
resnično spremlja tudi (zgolj) elektromobilnost? Je evrop-
sko omrežje zmožno sprejeti vse nove porabnike? Je trg 
pripravljen na povečano potrošnjo električne energije? 
Čeprav se lahko vsi strinjamo, da zelena elektrika omogoča 
tudi zeleno elektromobilnost, se veliki igralci na trgu vse 
glasneje sprašujejo o realnosti in ekonomski upravičenosti 
tovrstnih načrtov. Pot do nizkoogljične družbe tako ostaja 
dolga in brez dvoma polna nevarnih bankin, ki potrebuje, 
tako se zdi, predvsem diverzifikacijo na področju pogon-
skih goriv, in ne zgolj prehoda k novi nafti – elektriki iz 
neobnovljivih virov.

Če se vrnemo k nekoliko nesmelemu podnaslovu. 

red 35 leti je bilo v uporabi približno 800 tisoč 
takšnih vozil, zdaj pa je teh že 13 milijonov, pol-
nilnic za takšna vozila pa okoli 30 tisoč. V Evropi 
je uporaba vozil, ki jih poganja zemeljski plin, na-

jbolj razširjena v Italiji, kjer je okoli milijon takšnih vozil, v 
Sloveniji pa jih je trenutno okoli 470, večinoma so to av-
tobusi in tovorna vozila. Tudi število polnilnic raste – dve 
sta trenutno v Ljubljani, ena na Jesenicah, v Mariboru in 
Celju, številne nove so v gradnji (Kranj). Zdi se, da se tudi 
uporabniki v Sloveniji vse bolj zavedajo številnih prednosti 
zemeljskega plina. 

Izkušnja okroglih miz je obenem pokazala, da so se 
vprašanja udeležencev od (zdelo se je večnega) vprašanja 
»kura ali jajce« prestavila k iskanju konkretnejših, celo-
vitih rešitev integracije plinskih vozil v promet. Tako na 
ravni državnih in lokalnih oblasti kot tudi v sodelovanju 
s ponudniki in proizvajalci zemeljskega plina. Potrebo po 
usklajenem delovanju je ne nazadnje pokazala tudi ok-
rogla miza v Ljubljani, ki sicer ni pomembno odstopala 
od drugih dogodkov v manjših državah, kjer regionalne 
udeležence zanimajo predvsem vprašanja, povezana z 

ELEKTROŠOK ALI DIETA Z METANOM?

Situacija na področju uporabe plina kot pogonske-
ga goriva se izboljšuje. Število vozil, ki jih poganja 
zemeljski plin, se veča po vsem svetu.

P

N

Metan je le ena od rešitev na poti k čistemu okolju, ki jo 
morajo glede na specifične potrebe (razdalje, vrste vozil, 
potrebe logistov in podobno) spremljati tudi druga pogon-
ska goriva – elektrika, bencin in dizel, srednjeročno tudi 
vodik. Zdi se le, da se zagovorniki vozil na zemeljski plin s 
tem lažje strinjamo kot pogonski konkurenti. 

a podlagi zgornjih ugotovitev in vzdušja s terena 
velja še nekaj besed posebej posvetiti trenutnim 
razmeram v Evropi in svetu, ki se spopada ne le s 
podnebnimi spremembami in njihovimi posledicami, 

ampak tudi s številnimi podnebnimi protesti, ki potekajo v 
želji po preseganju partikularnih ekonomskih in državnih 
interesov ter modelov nebrzdane gospodarske rasti, ki jo 
najpogosteje povezujejo prav z rabo fosilnih goriv. Eden 
večjih je bil ravno v času zaključka karavane vozil v Greif-
swaldu, kjer je bil prvotno načrtovan telemost z rusko 
Anapo oziroma kompresorsko postajo Ruskaja. V izogib 
neprijetnim situacijam smo dogodek prestavili v bližnji 
Lubmin, kjer sta nas v sicer precej protiogljičnem okolju 

BLUE CORRIDOR 2019: 15 TISOČ KILOMETROV, 
500 GOSTOV IN UDELEŽENCEV, 12 OKROGLIH 
MIZ, 2 NOVI LNG-POLNILNICI, 1 REŠITEV: METAN

Podobno kot elektrika tudi metan ni edina in 
vseobsegajoča ali za vse primerne rešitve, kar je 
bilo jasno poudarjeno v sklopu projekta Blue Cor-
ridor 2019.

L
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(pripišemo dolgoletni razgradnji nekdaj največje (vzhodno)
nemške jedrske elektrarne) posebej toplo sprejela župan 
in najmlajši nemški poslanec Philipp Amthor (CDU), kar 
kaže na posebnosti ne le na ravni držav, zveznih dežel, 
ampak celo mest. 

omisleki o tovrstnem gospodarskem razvoju so do 
določene mere upravičeni, a hkrati velja na stvar po-
gledati širše in onkraj obal zelenega evropskega seve-
ra, kjer električna mobilnost (utemeljeno) postaja ne 

le hit, temveč stalnica. Ali fosilna goriva resnično »jemljejo 
prihodnost«, kot se je izrazil generalni sekretar Združenih 
narodov, ali pa so v tem trenutku (žal?) še vedno nujen 
element prehoda v ogljično nevtralno družbo? Lahko 
enačimo vsa fosilna goriva? Diši zemeljski plin drugače od 
nafte? Kako diši elektrika? Kako diši elektrika v Šoštanju in 
kakšnega vonja je na vetrovnih obalah Baltskega morja? Je 
raba električnih vozil ekonomsko upravičena? Katero od 
alternativnih goriv je trenutno zares najbolj zeleno? 

Enoznačnega odgovora na navedena vprašanja, ki bi bil 
sprejemljiv za vse, ni. Niti ga ne more biti, kar so pokazale 
prav okrogle mize v sklopu projekta Blue Corridor. Evropa 
je celina številnih razlik in pot od Carigrada do Sankt Pe-
terburga je nazorna prikazala mnogotere gospodarske, 
okoljske, politične in družbene specifike, ki postavljajo 
pod vprašaj smotrnost popolnega in brezkompromisnega 
prehoda v električno mobilnost, v katero se na ravni Ev-
ropske unije vlaga znatna sredstva. Lahko ob tem še go-
vorimo o pošteni konkurenci, predvsem ker se informacije 
o lastnostih različnih vrst goriv in posledicah njihove upo-
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rabe prepogosto bodisi zamolčijo bodisi potvarjajo? Spet 
druge preprosto zanemarjajo kompleksnost vprašanja ter 
družbene posebnosti. 

avedeno velja predvsem za zemeljski plin, ki je 
podvržen ne le nenehnim okoljskim presojam, 
temveč postaja predvsem sredstvo političnega 
obračunavanja tako na ravni posameznih držav 

članic Evropske unije kot tudi na širši geopolitični in 
geostrateški ravni. Zemeljski plin je morda še bolj kot 
nekoč nafta postal predmet politizacije, ki se ga ne obrav-
nava več kot enega od možnih energetskih virov, ampak 
predvsem kot sredstvo politične moči. Ko se je v sklopu 
projekta Blue Corrdidor 2019 pripravljalo gostovanje av-
tomobilske karavane v Bruslju, je bilo sprva načrtovano, 
da bi k udeležbi na delovnem zajtrku povabili poslance 
in uradnike Evropske unije. Na tej ustaljeni protokolarni 
obliki pogovorov bi si lahko udeleženci ob rogljičku in kavi 
odkrito izmenjali (neformalna) mnenja in stališča.

Leta 2012, ko je avtomobilska karavana prvič šla skozi 
Bruselj, je zajtrk »teknil« vsem udeležencem. Tokrat pa smo 
udeleženci karavane ostali na metanski dieti, predstavni-
ki evropskih institucij pa so se hitro izognili vprašanjem 
(subvencioniranih) cen, »zelene elektrike iz premoga« in 
dobave elektrike v mesta, »očiščena« ogljikovodikov, ter 
s tem ohranili svojo (politično) postavo. A tudi v času 
letošnje karavane so bili v medijih slišani številni glasovi 
v prid zemeljskemu plinu oziroma je bil ta deležen enako-
pravne obravnave.
ako je denimo nemški časnik Handelsblatt 26. avgusta 

2019 objavil izsledke raziskave o skupnih izpustih 
CO2 glede na različne vrste motornega goriva in po-
gona, opravljene po naročilu največjega evropskega 
javnega avtomobilskega kluba v Evropi ADAC (Allge-

meiner Deutscher Automobil-Club). V njej so kot vozilo, 
po katerem je potekalo modeliranje, izbrali osebni avto-
mobil »razreda golf« s 15 tisoč prevoženimi kilometri na 
leto in 15-letnim obdobjem uporabe. Kot vir električne 
energije je bila upoštevana trenutna nemška energetska 
mešanica, ki se v zveznih deželah sicer močno razlikuje, 
na kar so opozorile postaje projekta v Zwickau (Saška), 
Berlinu in Greifswaldu (Mecklenburg – Predpomorjanska). 
Kot vir plinskega pogona pa je bila upoštevana 15-odsto-
tna vsebnost biometana.

Lahko bi rekli, da so cikle raztegnili »od rojstva do smrti« 
in dopolnili nabor ocenjevanih parametrov z analizo izpus-
tov CO2 skozi ves življenjski cikel motornega goriva, pa 
tudi proizvodnjo, uporabo in razgradnjo vozila ter njego-
vih komponent. Raziskava je upoštevala tudi izpuste top-
logrednih plinov med prevozom goriva do stranke.

Ugotovitve raziskovalcev ne potrebujejo komentarja: 

Drugo mesto si ob trenutni nemški energetski mešanici 
delita elektrika in dizelsko gorivo. Tretje mesto je pripadlo 
bencinu.

Predstavljena je bila tudi umestna energetska in cenovna 
revizija vseh vrst goriva, kar še dodatno kaže, da je nas-
topil trenutek (vsaj do izboljšanja baterij, ustreznih metod 
njihove izdelave in razgradnje, nadgradnje prenosnega 
omrežja in podobno) za zmanjšanje deleža v Bruslju pred-
pisane terapije z elektrošokom in v program zdravljenja 
prometa še intenzivneje vključimo metansko dieto. 

a potrebo po tovrstni dieti je na okrogli mizi v Lju-
bljani opozoril tudi predstavnik Gospodarskega 
interesnega združenja za distribucijo zemeljskega 
plina. Med prednostmi uporabe zemeljskega plina 

je izpostavil tako ceno, ki je nižja od cene naftnih deri-
vatov, kot okoljske prednosti in dejstvo, da CNG kot po-
gonsko gorivo lahko vsebuje velik delež bioplina, uporaba 
tega energenta pa je še eno od možnosti za povečanje 
deleža uporabe obnovljivih virov energije. V združenju 
obenem menijo, da bi država, tako kot subvencionira na-
kup električnih vozil, morala subvencionirati tudi vozila na 
plin, saj so ta vozila enako kot električna dražja od tistih, ki 
jih poganjata bencin ali dizel. Republika Slovenija trenutno 
subvencionira le nakupe vozil za mestni promet in nakupe 
komunalnih vozil v občinah s sprejetim odlokom o kakov-
osti zraka, kar narekuje prav evropska zakonodaja. Ta ima 
tako visoke podnebne cilje, da jih ne bo mogla uresničiti 
zgolj s takojšnjim prehodom na obnovljive vire in brez 
povečanja uporabe zemeljskega plina. 

kepso do državnih subvencij za električna vozila je 
izrazil tudi predstavnik Energetike Ljubljana, ki meni, 
da je promocija električnih vozil neupravičena, saj 
proizvodnja elektrike povzroči več izpustov kot 

vozila na plin. Po njegovih besedah za svet ni upanja, dok-
ler se bodo ljudje odločali za nakup na podlagi subvencij. 
Povečanje zavedanja o koristnosti uporabe zemeljske-
ga plina kot pogonskega goriva vozil je torej ključno za 
zmanjšanje izpustov in nujna smer na poti v brezogljično 
družbo.

T

N

S

NP

Strokovnjaki raziskovalnega inštituta Joanneum 
Research so podaljšali znane življenjske cikle od 
rezervoarja do koles (tank-to-wheel) in od izvora 
do koles (well-to-wheel) ter vanje vključili etapo 
popoldne razgradnje avtomobila in njegovih kom-
ponent. 

Zemeljski plin s 15-odstotno vsebnostjo biometana 
je trenutno najmanj škodljiva oblika goriva. 
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etnajst tisoč kilometrov od starta se zdi, da je kara-
vana vozil opravila pomembno delo. Znova je odprla 
nekatera pomembna vprašanja, tu in tam opozorila 
na poenostavljeno ali celo dvolično politiko v trans-

portu, predvsem pa širši javnosti znova približala vozila 
na plin. Najpogosteje je ravno strah pred plinom tisti de-
javnik, ki zavira nadaljnjo vpeljavo te tehnologije v promet, 
zato je oblikovanje pozitivnih uporabniških izkušenj še 
posebno pomembno. Obenem še vedno ostajata razmer-
oma majhen nabor serijsko izdelanih vozil ter neustrezna 
polnilna infrastruktura (denimo na Hrvaškem). V Sloveniji 
brez dvoma ostajajo možnosti za nadaljnje izboljšave, ki jih 
bomo člani sicer majhne slovenske plinske družine, o tem 
sem prepričan, s skupnimi močmi lahko izpeljali. 

Urban Ocvirk
vodja marketinga in trženja
Comita d. d., Kranj
E-pošta: u.ocvirk@comitagroup.com

Urban Ocvirk je diplomiral na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani kot komparativist in rusist. 
Ljubezen do ruske kulture je združil s poslov-
no potjo in naklonjenostjo do modrega goriva 
– metana. V Comiti d. d. skrbi za njegovo pro-
mocijo in vzdržuje stik s strateškimi partnerji in 
dobavitelji zemeljskega plina. 

Kot zaslužni gazonavt (voznik in spremljeva-
lec kopenskih in ladijskih vozil s pogonom na 
zemeljski plin) je 17. septembra 2019 v sk-
lopu projekta Blue Corridor praznoval poklicni 
praznik, svetovni dan gazonavtov.

O AVTORJU

V luči skupnega evropskega in globalnega cil-
ja zmanjševanja škodljivih izpustov, ki je lahko 
dosežen le z ustrezno energetsko mešanico. Tako 
v energetiki kot v transportu. S trezno in odprto 
glavo ter polnim plinom naprej!

S POLNIM PLINOM NAPREJ

P
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Naše rešitve: storitve:
•	 Integrirani	sistemi	procesne	avtomatizacije	za	krmiljenje,	
nadzor	in	varnost	objektov	plinovodnega	omrežja.

•	 Lokalni	sistemi	procesne	avtomatizacije	krmiljenja	pogonov.
•	 Sistemi	za	procesno	krmiljenje	kompresorskih	postaj	in	
drugih	objektov	plinovodnega	omrežja.

•	 Sistemi	za	detekcijo	in	nadzor	plamena	in	plina.
•	 Zaščitni	sistemi	za	objekte	plinovodnega	omrežja.
•	 Celoviti	telekomunikacijski	sistemi	prilagojeni	za	potrebe	
plinovodnih	omrežij.

•	 Centralizirani	sistemi	za	avtomatsko	zbiranje	kvalitete	
delovanja	energetskih	omrežij	in	porabe	energentov.

•	 Postroji	za	avtonomno	generacijo	elektrike	po	principu	
izrabe	lastnosti	plinovodnega	omrežja.

•	 Krmilni,	upravljavski	in	nadzorni	sistemi	za	potrebe	
energetskih	omrežij.

•	 V	svojih	rešitvah	uporabljamo	produkte	uglednih	svetovnih	
proizvajalcev	 in	produkte,	ki	 so	plod	 lastnega	znanja	 in	
razvoja.

•	 Izdelava	projektne	dokumentacije	na	področju	industrijske	
avtomatizacije	in	telekomunikacij.

•	 Proizvodnja	in	integracija	sklopov	za	industrijsko	
avtomatizacijo	in	telekomunikacije.

•	 Načrtovanje,	priprava	in	izvedba	tovarniških	testiranj.
•	 Programiranje	sistemov	za	procesno	avtomatizacijo.
•	 Integracija	sistemov	procesne	avtomatizacije	z	
informacijskimi	sistemi.

•	 Dobava,	montaža	in	spuščanje	opreme	v	zagon.
•	 Vzdrževanje	in	tehnična	podpora.
•	 Izvedba	projektov	na	ključ.

U g l e d • i z k U š n j e • i n ovac i j e

Comita	d.d.
Comita	Group	of	Companies
Ljubljanska	cesta	24a
4000	Kranj,	Slovenija

Tel.:	+386	(0)4	281-25-25
Fax:	+386	(0)4	281-25-26
comita@comitagroup.com
www.comitagroup.com

3000 km plinovodov
100 objektov
30 let

K sodelovanju vabimo strokovnjake s področja industrijske 
avtomatizacije in telekomunikacij, podjetja z inovativnimi 
produkti s področja plinskih tehnologij kot tudi mlade 
strokovnjake, ki želijo svoja znanja nadgraditi na 
mednarodnih projektih.

Podjetje Comita d.d. je sistemski integrator, proizvajalec in dobavitelj 
celovitih tehnoloških rešitev in storitev s področja telekomunikacij, 
informacijskih tehnologij in industrijske avtomatizacije. 

Delujemo	v	sklopu	Skupine	podjetij	Comita	in	se		osredotočamo	na	izvedbo	
najzahtevnejših	mednarodnih		infrastrukturnih	projektov.
Ponosni	smo,	da	že	več	kot	30	let	sodelujemo	na	mednarodnih	projektih	izgradnje	
plinovodnih	omrežij.	Slovensko	znanje	in	tehnologije	smo	vgradili	v	več	kot	3000km	
plinovodov,	naši	produkti	so	vgrajeni	v	več	100	objektov	plinovodnih	omrežij.



Dnevi CNG mobilnosti 
v Berlinu
Skupina Volkswagen skupaj s partnerji s področja energetike 
povečuje CNG mobilnost 

Skupina Volkswagen in 
njeni industrijski partnerji s 
področja oskrbe s plinom, 
upravljanja omrežij in 
bencinskih servisov so svoje 
izdelke in storitve predstavili 
na tretjem dogodku Dnevi 
mobilnosti CNG v Berlinu 
(25. in 26. junija 2019). Pred-
stavitev je obsegala pregled 
trenutnih razmer in prihod-
nost CNG. Blagovna znamka 
Volkswagen je na ogled post-
avila tudi svoje najnovejše 
modele CNG v segmentu 
osebnih avtomobilov, to-
vornjakov in avtobusov.

Skupina Volkswagen, kljub 
vzporednemu razvoju elektri-
fikacije svojega voznega parka, 
še naprej ohranja CNG (stisnjen 
zemeljski plin) kot alternativno 
pogonsko tehnologijo za dekar-
bonizacijo cestnega prometa, 
zato je njihova ponudba izdelkov 
dopolnjena in razširjena. Skupi-
na Volkswagen trenutno ponuja 
najširši izbor CNG vozil. Na letni 
skupščini, ki je potekala sredi 
maja 2019, je predsednik uprave 
Volkswagen AG Herbert Diess 

napovedal, da bo CNG tudi v 
prihodnje zelo pomemben za 
skupino Volkswagen: »Smo 
vodilni na svetovnem trgu 
glede razvoja plinskih pogon-
skih sistemov, predvsem smo 
boljši od naše konkurence. 
Načrtujemo, da bomo to 
tehnologijo še naprej širili in 
jo izboljševali.«

Uporaba CNG kot energenta 
za avtomobile pomembno 
prispeva k zmanjšanju emisij 
in predstavlja stroškovno 
učinkovito alternativo za 
bencin in dizel. Volkswagen 
je zavezan k pariškemu pod-

nebnemu sporazumu. V strategiji alternativnih pogonskih sistemov igra CNG pomem-
bno vlogo, saj je v skupini postavljen ob bok elektrifikaciji. Dokazano je, da je CNG 
hitro dostopen, učinkovit in gospodaren. »Vožnja z avtomobilom na CNG pogon tudi 
ni prepovedana v mestnih središčih,« razlaga Stephen Neumann, predstavnik skupine 
Volkswagen za CNG mobilnost. Dodaja: »Z biometanom in e-plinom dosežemo še boljše 
ravnovesje CO2. Biometan se pridobiva iz organskih ostankov, medtem ko se e-plin 
proizvaja iz presežne zelene električne energije (elektrika v plin, P2G).«
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njimi zavornimi ploščami. Kot pri vseh modelih SCALA tudi standardna oprema različice G-TEC vključuje funkcije Lane 
Assist in Front Assist s funkcijo City Emergency Brake ter LED žaromete in zadnje luči z možnostjo nadgradnje na celotne 
LED luči. Zahvaljujoč pametnemu načinu vgradnje rezervoarjev za CNG v podvozje, ima SCALA G-TEC prtljažnik pros-
tornine 339 litrov - kar je najboljše v kategoriji vozil na zemeljski plin v tem segmentu.

Zemeljski plin - 
učinkovit, okolju 
prijazen 

Zemeljski plin (CNG) ima 
višjo kalorično vrednost 
kot bencin ali dizel. Je 
cenovno ugodnejši in 
izgorevanje je čistejše, 
dodatna prednost pa 
je, da so motorji na ze-
meljski plin tišji od os-
talih. Uporaba bioplina 
iz zemeljskega plina, ki 
se ga pridobi pri čiščenju 
odpadne vode in pri pre-
delavi kmetijskih odpad-
kov ali sintetičnega plina, 
prinaša velike okoljske 
koristi, zlasti kadar se 
plin proizvaja z regen-
erativno električno en-
ergijo.

moč 66 kW (90 KM) s tremi CNG rezer-
voarji, ki omogočajo glede na predhodne 
podatke doseg okoli 410 kilometrov v 
načinu zemeljskega plina. V kombinaciji 
z 9-litrskim bencinskim rezervoarjem pa 
je doseg približno 630 kilometrov. Nova 
ŠKODA SCALA G-TEC bo v avtomobilskih 
salonih na voljo v zadnjem četrtletju leta 
2019. 

Christian Strube, član uprave za tehnični 
razvoj, pojasnjuje: »Zemeljski plin bo imel 
v prihodnjih letih ključno vlogo v portfelju 
Škodinega motorja za zmanjšanje izpustov 
CO2. Naši motorji na zemeljski plin posta-
jajo vse bolj priljubljeni pri kupcih zaradi 

CNG zmanjka, SCALA omogoči 
samodejni preklop na bencinski 
način in tako z 9-litrskim rezer-
voarjem prevozimo še dodatnih 
220 kilometrov. Rezultat tega je, 
da SCALA G-TEC ostaja mobilna 
v regijah brez polnilnih postaj z 
zemeljskim plinom, saj omogoča 
s skupnim dosegom približno 
630 kilometrov.

Lane Assist, Front Assist in LED 
luči so že  vključene v standard-
no opremo

SCALA 1.0 G-TEC je na voljo s 
stopnjami Active, Ambition in 
Style in tudi s prednjimi in zad-

ŠKODA PREDSTAVILA 
NOV MODEL SCALA 
G-TEC S POGONOM NA  
ZEMELJSKI PLIN (CNG)

Blagovna znamka ŠKODA je na 
Dnevih mobilnosti CNG v Ber-
linu predstavila okolju najbolj 
prijazen ter povsem nov kompa-
kten model ŠKODA SCALA G-
TEC. Na zemeljski plin gnani mo-
tor SCALA dopolnjuje seznam 
tovrstnih motorjev s še posebej 
učinkovito in okolju prijazno 
različico. 1.0 G-TEC ima največjo 

nizkih emisij. Vozniki ŠKODE SCALA G-TEC bodo imel v prihodnosti tudi koristi zaradi sorazmerno nizkih stroškov goriva 
v številnih državah.«

ŠKODA na tržišče pošilja vrsto okolju prijaznih modelov na zemeljski plin. Novi ŠKODI SCALA G-TEC se pridružuje OC-
TAVIA G-TEC kot drugi Škodin model na zemeljski plin. Novo SCALA G-TEC poganja trivaljni turbo motor z 1,0-litrsko 
prostornino in močjo 66 kW (90 KM). Njegov največji navor 160 Nm se prenaša s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. 
SCALA G-TEC je zasnovana posebej za CNG uporabo in je v skladu z emisijskim standardom Euro 6d-TEMP. Emisije CO2 
se tako zmanjšajo za približno 25 odstotkov v primerjavi z bencinom, zmanjšane so tudi emisije dušikovega oksida (NOX) 
in so brez delcev.

Doseg 410 kilometrov in okolju prijazni trije rezervoarji za CNG s prostornino 13,8 kilograma

SCALA G-TEC je na voljo s tremi povezanimi jeklenimi rezervoarji za CNG z 13,8 kilograma CNG. To kompaktne-
mu modelu omogoča, da z okolju prijazno in učinkovito vožnjo na zemeljski plin prevozi približno 410 kilometrov. Če 
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PRIKLJUČI SE  
NA VEDNO UGODEN 
PETROL ZEMELJSKI PLIN!
Z začetno akcijsko ceno in z 
Zlatimi točkami v naslednjih letih.  20 % 

popusta in  
20 €  

dobrodošlice

Akcija velja od 11. 9. do 10. 11. 2019 z možnostjo podaljšanja. Akcijska cena je izračunana 
fiksna cena z 20 % popustom na Petrolov redni cenik zemeljskega plina, brez trošarin in dajatev 
in velja eno leto od pričetka dobave zemeljskega plina pri Petrolu. Vsi pogoji akcije Priključi se na 
vedno ugoden Petrolov “štrom” in Zemeljski plin so dostopni na www.petrol.si/z-plin/novi.

www.preklopi-petrol.si/z-plin

ZP_Revija_Plin_210x250+5mm.indd   1 9. 10. 2019   13:00:52



2. Katere dejavnosti družba ENOS d.d. izvaja danes in 
kako pomembna je zanjo dejavnost oskrbe z zemeljskim 
plinom? 

Družba Enos d.d. se danes ukvarja s širokim naborom 
storitev s področja energetike. Osnovna dejavnost je 
proizvodnja elektrike in toplote za ogrevanje Jesenic. Poleg 
tega se podjetje ukvarja še z  distribucijo plina na območju 
bivše Železarne Jesenice in v Žirovnici, z dobavo plina, 
inštalaterstvom ter prodajo tehničnega blaga.

Hkrati ima Enos še tri povezana podjetja, in sicer Enos 
OTE d.o.o., Enos LNG d.o.o. in ZDS Jesenice, ki skupaj s 
krovnim podjetjem tvorijo Skupino Enos.

Enos OTE ima koncesijo za distribucijo toplote na 
Jesenicah, Enos LNG se ukvarja z razvojem in implementacijo 
metanskih tehnologij, ZDS Jesenice pa z distribucijo 
električne energije na območju bivše Železarne Jesenice in 
prodajo le-te.

Plinska dejavnost v skupini, ki ima slabih 12 milijonov 
EUR konsolidiranega prometa in 62 zaposlenih, predstavlja 
dobrih pet odstotkov.  Ko govorimo o razvoju in predvsem 
implementaciji naprednih tehnologij, pa se vse vrti okoli 
zemeljskega plina. Tu imamo v mislih prvo LNG črpalko v 
Sloveniji, pilotni LNG utekočinjevalnik, začasne LNG oskrbe 
in konec koncev tudi prvo javno CNG črpalko v državi.

3. Kam je glede na dejavnosti družbe ENOS d.d. 
usmerjen njen prihodnji razvoj, v smislu razvoja dejavnosti, 
razvoja produktov ali teritorialne pokritosti in morebitnih 
širitev? 

Družba na področju daljinskega ogrevanja ter oskrbe 
s plinom in elektriko ne načrtuje širitve izven obstoječih 
geografskih okvirjev. 

Enega večjih izzivov prihodnjih let predstavlja odločitev 
glede izbire načina proizvodnje toplote za ogrevanje. V tem 
trenutku več kot tri četrtine toplotne energije proizvedemo 
s plinskimi kogeneracijskimi enotami. Glede na usmeritve 
Evropske unije tovrstna proizvodnja, čeprav danes ena 
okoljsko najbolj sprejemljivih, ne predstavlja dolgoročne 
rešitve, saj kot energent uporablja zemeljski plin, ki je fosilno 
gorivo. Na postopno vpeljevanje obnovljivih virov nas 
napoti že tako imenovani zimski paket in resnično upamo, 
da se bo tudi na področju vtiskavanja obnovljivih plinov v 
plinovodno omrežje zadeva  čim prej premaknila naprej, 
saj bi to lahko predstavljalo eno od možnosti izpolnjevanja 
zahtev s področja implementacije obnovljivih virov.

Kratek življenjepis
G. Andrej Stušek, rojen leta 1967, je po zaključeni 

Srednji strojni šoli v Ljubljani diplomiral na Fakulteti za 
strojništvo ter magistriral na Fakulteti za ekonomijo.  
Poklicno pot je začel v Termoelektrarni Toplarni 
Ljubljana. Po opravljenem magisteriju je opravljal 
naloge finančnega direktorja v družbah Domel, 
Mesnine dežele Kranjske in Vele, kjer je bil imenovan 
tudi za direktorja. Po sedmih letih na čelu družbe Eta 
Kamnik, ki so jo skupaj s sodelavci uspešno sanirali,  je 
od leta 2013 na čelu družbe Enos d.d. 

Gospod Stušek rad potuje, bistveni del njegovega 
prostega časa pa predstavlja šport, saj se že vrsto let 
ukvarja z borilnimi veščinami, karatejem in Pa Kwo.

Glede razvojnih projektov se nameravamo v bodoče 
posvečati predvsem področju obnovljivih virov tako na 
področju plina kot tudi elektrike, kjer smo bili do sedaj manj 
aktivni. Tu imamo v mislih aplikativni razvoj in še posebej 
implementacijo naprednih tehnologij in storitev, za katere 
bomo ocenili, da imajo možnost komercialne uporabe.

4. Katere so prednosti družbe ENOS d.d. v primerjavi 
z ostalimi podjetji v Sloveniji na področju oskrbe z 
zemeljskim plinom? 

Prednost Enosa na področju oskrbe z zemeljskim plinom 
v primerjavi z ostalimi podjetji so nišne storitve, kot na 
primer začasna oskrba z zemeljskim plinom. Kot družba 
z dolgoletnimi izkušnjami s področja kriogene tehnike, 
operaterjem plinskega omrežja in drugim podjetjem 
ponujamo storitev oskrbe z LNG v primerih, ko je oskrba s 
plinom motena, bodisi zaradi vzdrževalnih del ali iz drugih 
razlogov.  

5. Družba ENOS d.d. je pionirka pri oskrbi slovenskega 
trga z LNG. Kljub veliki zahtevnosti in posebnostim oskrbe 
z LNG ste ves čas zelo aktivni in dejavni. Kje vidite mesto 
in priložnosti LNG v slovenskem prostoru? 

Družba se je z LNG prvič srečala leta 2007, ko je za 
namen začasne oskrbe Acronija z zemeljskim plinom izdelala 
preprost utekočinjevalnik, s katerim je s pomočjo tekočega 
dušika utekočinila plin iz omrežja. Uspešno izpeljan projekt 
je bil povod za izdelavo pilotne utekočinjevalne naprave, s 
katero pa žal ne moremo proizvajati LNG po konkurenčnih 
cenah in zato trenutno ne deluje. Se pa vse od takrat 
komercialno ukvarjamo z že omenjenimi začasnimi oskrbami 
in smo na tem področju pridobili ogromno izkušenj.

Prav tako smo že leta 2017 v okviru projekta Chameleon 
skupaj s partnerjem iz Španije in z Energetiko Ljubljana 
inštalirali prvo LNG črpalko v Sloveniji. Žal se je izkazalo, da 
je bilo to prezgodaj, saj država v dveh letih ni bila sposobna 
vzpostaviti sistema subvencij za LNG tovorna vozila, ki so 
nujen pogoj za odločitev prevoznikov za nakup tovrstnih 
vozil. Tako ni bilo zagotovljenih dovolj LNG tovornjakov, ki bi 
zagotavljali zadosten odjem LNG za normalno obratovanje 
črpalke. LNG je namreč medij, ki se pri segrevanju uplinja in 

ANDREJ STUŠEK
D I R E K T O R  D R U Z B E  E N O S  D . D .

INTERVJU Z 
DIREKTORJI 

ENERGETSKIH 
PODJETIJ, KI 

IZVAJAJO TUDI 
DEJAVNOST 
OSKRBE Z 

ZEMELJSKIM 
PLINOM

1. Kakšna je zgodovina družbe ENOS d.d. in koliko 
časa je že prisotna v slovenskem energetskem prostoru?

Korenine družbe Enos d.d. segajo v leto 1995, ko je bila 
od Komunalnega  podjetja Vodovod  Jesenice oddeljena 
družba Plinstal d. d.  Plinstal se je ukvarjal s trženjem 
tehničnega blaga in inštalaterstvom. Leta 2001 je družba 
prevzela Enos – Energetiko d.o.o., ki je nastala z oddelitvijo 
iz podjetja Energetika – ŽJ d.o.o. Slednja je pred tem 
nastala z oddelitvijo celotne energetske dejavnosti iz bivše 
Železarne Jesenice, danes Acronija. Enos – Energetika se je 
tako ukvarjala s proizvodnjo toplote za mesto Jesenice, prav 
tako pa je zagotavljala elektriko in zemeljski plin na območju 
bivše Železarne Jesenice.

Leta 2014 je Plinstal pripojil Enos – Energetiko in se 
preimenoval v Enos d.d.

ANDREJ STUŠEK
DIREKTOR DRUŽBE ENOS D.D.
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je s tega zornega kota zelo zahteven za upravljanje.

Ko gre za stalne oskrbe z LNG v Sloveniji ne vidimo 
večjega potenciala,  saj je država relativno zelo dobro 
pokrita s plinovodnim omrežje, hkrati pa je to tehnologija, ki 
zaradi cene opreme ni primerna za manjše potrošnike.

6. Katere poslovne priložnosti in katere morebitne 
zaviralce razvoja zaznavate in bi jih želeli posebej 
izpostaviti?

Menimo, da se bodo na področju plinskih tehnologij v 
prihodnje pojavljale številne priložnosti. Tu bi izpostavili 
predvsem bio in sintetični metan, nekoliko bolj skeptični pa 
smo glede vodika, vsaj na srednji rok.

Eden od vzrokov, da razvoj vedno ne poteka tako hitro 
kot bi lahko, je odzivnost države. En tak primer je bil že 
omenjen, in sicer uvajanje LNG v promet. Kljub temu da so 
privatna podjetja vzpostavila infrastrukturo, ki jo za povrh 
vsega državi ni bilo treba subvencionirati, le-ta ni poskrbela 
za subvencije za nakup LNG tovornjakov in je tako črpalka 
ostala praktično neizkoriščena.

7. Kaj najbolj pogrešate in vas mogoče tudi moti pri 
delovanju v slovenskem energetskem in poslovnem 
prostoru?

V slovenskem energetskem prostoru najbolj pogrešamo 
strokovno avtoriteto – strokovno telo,  ki bi imelo moč in 
znanje na področje pogledati od zgoraj, brez uveljavljanja 
parcialnih interesov posameznih interesnih skupin, in 
koncipirati bodoči razvoj energetike.

Danes se vse prevečkrat zdi, da smo v energetiki in 
širše priča ukrepom, ki nimajo želenega učinka in za povrhu 
še ogromno stanejo. Kako si lahko drugače razložimo, da 
na primer subvencioniramo vgradnjo električnih toplotnih 

10. Ali bi na podlagi vaših bogatih izkušenj in 
poznavanja plinske dejavnosti z bralci revije Plin 
delili kakšno vašo misel ali usmeritev za prihodnji 
uspešnejši razvoj plinske dejavnosti?

Kot je bilo že povedano, menimo, da bo zemeljski 
plin še dolgo predstavljal pomemben vir primarne 

energije, na nas, ki se ukvarjamo s plinsko dejavnostjo, 
pa je, da vložimo vso svojo energijo v razvoj in 
implementacijo plinov brez ogljičnega odtisa, ki so 
zagotovilo za obstoj dejavnosti tudi na dolgi rok. Vse 
to pa je možno le ob medsektorskem sodelovanju in 
to ne samo znotraj energetike temveč tudi širše.

črpalk tudi na območjih, kjer obstajajo sistemi daljinskega 
ogrevanja in plinskih distribucij, da subvencioniramo nakup 
električnega vozila z eno najvišjih subvencij v Evropi pod 
predpostavko nič ogljičnega odtisa, čeprav vemo, da je 
tretjina v Sloveniji elektrike fosilnega izvora itd.

Po drugi strani je pa res, da tudi v drugih državah ni nič 
bolje, marsikje, kot na primer v Nemčiji, še veliko slabše.

8. Na kaj ste v svoji dosedanji bogati profesionalni 
karieri najbolj ponosni?

V svoji karieri sem  deloval v nekaj dejavnostih. Vodil 
sem trgovska, živilsko in sedaj energetsko podjetje, pri 
čemer je v več primerih šlo za prestrukturiranje le-teh. 
Najbolj zadovoljen in ponosen sem bil, ko je  ekipa začela 
delovati kot eno, ko smo si vsi prizadevali doseči skupni cilj. 
Vedno, ko nam je to uspelo, smo dosegali nadpovprečne 
poslovne rezultate. 

9. Kakšen je vaš pogled na prihodnost zemeljskega 
plina, CNG in LNG ter generalno plinskih tehnologij 
v Sloveniji ter kje v teh okvirih vidite prihodnjo vlogo 
družbe ENOS d.d.? 

Evropska energetska politika vidi zemeljski plin v vseh 
pojavnih oblikah kot most pri prehodu v nič ogljično družbo. 
Verjamemo, da so načrtovani časovni okvirji prehoda zelo 
težko dosegljivi in bo zemeljski plin še dolgo del naše 
realnosti, še posebej, ko gre za že uveljavljene tehnološke 
rešitve v industriji in tudi energetiki. Prav tako upamo, da 
bo narejen korak naprej tudi na področju prometa, kjer ni 
in ni želenega napredka, saj bi to pomenilo korak naprej  k 
čistejšemu okolju (ne samo nižje koncentracije CO2 temveč 
tudi NOX in trdnih delcev) in razvoju infrastrukture, ki jo 
bo v bodoče mogoče izkoriščati za uporabo plinov z nič 
ogljičnim odtisom. Tu vidimo tudi potencialno poslovno 
priložnost za Enos.
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tovorna vozila, ki premagujejo dolge razdalje. 
Tako je v okviru projekta »Connecting Europe 
Facility« (CEF), nastala prva stacionarna UZP 
polnilnica v Sežani. Butan plin je v okviru tega 
projekta postavil še polnilno postajo na Rijeki 
na Hrvaškem, v teku pa je tudi gradnja polnilne 
postaje na Letališki cesti v Ljubljani.

AVTOR: Butan plin d.d., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana

DRUŽBA BUTAN PLIN 
Naselje Sončni dvori v Grosupljem je v prihodnosti predvideno 
na priključitev omrežja zemeljskega plina. Do takrat se bodo 
gospodinjstva oskrbovala z UZP-jem iz t.i. satelitske postaje, ki 
jo upravlja in z energentom oskrbuje Butan plin. Uporabnikom 
tako zagotavlja zanesljiv in konkurenčen vir energije, ki je 
hkrati tudi okolju prijazna rešitev.

Podobnemu zgledu bo sledila Izola, kjer družba Butan plin že 
sedaj oskrbuje večji del mesta in industrije z UNP-jem preko 
lastnega plinovodnega omrežja. Kot logično nadaljevanje v 
smislu prehoda na nizkoogljične energente, želi Butan plin v 
naslednjih letih UNP zamenjati z UZP-jem. Za tovrsten prehod 
se bo odločila tudi Droga Kolinska, saj jim bo prehod na UZP 
dolgoročno znižal stroške energije in zmanjšal negativne 
vplive na okolje. 

UZP – edina resna alternativa za čistejši tovorni promet 

UZP se lahko uporablja tako za namene ogrevanja in priprave 
tople sanitarne vode v gospodinjstvih, kot tudi za pripravo 
procesne toplote in pare v industrijskih obratih. Pospešen 
razvoj na področju uporabe UZP-ja pa se kaže v cestnem 
transportnem prometu. Evropska unija je UZP že pred časom 
prepoznala kot pomembno alternativno gorivo za težka 

Slika 2: MRP Godovič in podzemna RP Godovič

SiLNG
UTEKOČINJEN 

ZEMELJSKI 
PLIN

Družba Butan plin kot prva v Sloveniji 
in širše v JV Evropi vzpostavlja tra-
jnostne energetske rešitve z uporabo 
utekočinjenega zemeljskega plina 
(UZP) pod novo blagovno znamko 
SiLNG. Energent dobavljajo za lokalna 
plinska omrežja v krajih po Sloveniji in 
le-tega uvajajo v cestni tovorni pro-
met. 
Utekočinjen zemeljski plin (UZP oz. 
angl. LNG) podobno kot utekočinjen 
naftni plin (UNP), odlikuje predvsem  
enostavna dostavljivost in prenosljiv-
ost. Prav slednje je odlična rešitev za 
območja, kjer v bližnji prihodnosti ni 
predviden priklop na distribucijsko 
plinovodno omrežje, mesta oziroma 
kraji pa želijo prehod na čistejši en-
ergent.

PRVI V SLOVENIJI 
in regiji 
UZP – TRAJNOSTNA ENERGETSKA REŠITEV

Butan plin d.d.
Verovškova ulica 64 a
1000 Ljubljana
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TEHNOLOŠKE NOVOSTI

PLEXOR sistemi  
za testiranje in 
pregledovanje delovanja 
plinske opreme
Sistemi za testiranje in pregledovanje plinske opreme 
proizvajalca PLEXOR so bili zasnovani za polavtomatsko 
funkcijsko in vizualno pregledovanje plinske opreme v 
merilno-regulacijskih postajah. Sistemi so prijazni za 
uporabnika, imajo robustno in visoko inovativno obliko. 
Zaradi posebnih lastnosti se status in karakteristike 
vsake komponente na plinski regulacijski liniji lahko 
individualno testirajo brez sprememb v nastavitvah.

Testiranje se izvaja dinamično (10 meritev/sekundo), na 
ta način se pridobi več podatkov v primerjavi s klasičnim 
testiranjem. To je tudi ena od bistvenih prednosti 
sistemov PLEXOR, saj ti omogočajo upravljalcem plinske 
opreme vzdrževanje glede na dejansko stanje opreme. 
Na ta način so časi med vzdrževalnimi aktivnostmi lahko 
daljši in tudi manj delov je potrebno menjati, zato jih 
ni treba imeti ves čas na skladišču. Vse to rezultira v 
večji učinkovitosti in prihrankih pri izvajanju takšnega 
testiranja, saj je običajna doba povračila takšne opreme 
5 let. Sistem deluje digitalno, avtonomno in neodvisno 
od operaterja. Rezultati so lahko prikazani v uporabniško 
prilagojenem protokolu ali grafih in so popolnoma 
preverljivi.

PLEXOR sistem vključuje tri glavne dele:
1. PLEXOR, mobilna testna naprava
2. CONNEXION programski paket
3. Sistemski priključki

PLEXOR mobilna testna naprava je priključena na 
plinsko regulacijsko linijo v smislu varnega sistemskega 
povezovanja in priključnih cevi. Uporablja se lahko za 
vstopne tlake do 100 bar (torej tako za namen distribucije 
kot tudi za prenos plina). Plin ne more uhajati, ko se 
PLEXOR testna naprava priklaplja ali odklaplja. Hkrati 
se sistemski priključki avtomatično povrnejo v prvotno 

delovno pozicijo, ko so odklopljeni.

Sistemski priključki imajo vsak svoje 
značilnosti, oznake, premere in 
navoje, zato jih je nemogoče napačno 
povezati. PLEXOR testni sistem je tako 
popolnoma varen in preizkušen. Ker je 
med testiranjem zunanja sekcija plinske 
regulacijske linije izolirana prek posebej 

oblikovane sistemske povezave, izhodni tlak 
ni potrebno večkrat in ponavljajoče sproščati 
med testiranjem varnostne zaporne opreme. 
Slednje uvršča sisteme PLEXOR tudi med 
okoljsko izredno prijazne sisteme.

Kontakt in dodatne informacije:
Jan Sietsma
International Sales Director
M    +31 6 22535853
T +49 39 292 678 148
E    jsi@wigersma-sikkema.com 

Leigraafseweg 4
NL-6983 BP Doesburg
T    +31 313 471998
E    info@wigersma-sikkema.com 
I    www.wigersma-sikkema.com 
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KAKO DOBER PRODUKT POSTANE ŠE BOLJŠI
TEHNOLOŠKE NOVOSTI

Rotacijski plinomer RABO® s 
povečanim merilnim območjem 1 : 200 
Zgodba o uspehu se nadaljuje

Po dosedanji prodaji rotacijskega plinomera RABO, okoli 100.000 po celem 
svetu, so ga strokovnjaki dodatno še nadgradili z izboljšano dinamiko 
merilnega območja. 

Z majhnimi koraki do velikih 
izboljšav

Posodobljen proizvodni portfelj 
RABO ima razširjeno območje od 
prvotnih 1 : 160 na 1 : 200, kar 
pomeni, da RABO G65 omogoča 
izmero pretoka plina že od zgolj 
100 litrov na uro. Pri skupni 
zmogljivosti 100.000 litrov na uro 
je to sicer na prvi vtis resda majhno 
povečanje merilnega obsega, a 
to dobaviteljem plina zagotavlja 
nove načine za načrtovanje in 
konfiguracijo plinskih postaj, saj 
je RABO z nižjo spodnjo mejo 
merilnega obsega primeren za 
uporabo tudi v primeru večjih 
kratkoročnih ali sezonskih 
sprememb v pretoku plina.

Izboljšane karakteristike delovanja 
plinomera omogoča uporaba 
gladko tekočih ležajev, ki 
zagotavljajo odlično stabilnost in 
merilno natančnost tudi pri višjih 
tlakih plina do 20 bar.

Testiranje naprave in preverjanje 
skladnosti s standardom EN 
12480 je potekalo na nemškem 
nacionalnem metrološkem 

Slika 1:  Merilna območja Slika 2: RABO G65 DN50 v 1:200

inštitutu PTB v Brunswicku, ki je certificiran za 
metrologijo in licenciranje po MID. 

Ta certifikat vsebuje dve glavni spremembi:
• dodatek nove Qmin v merilnem območju 

(slika 1, stolpec z oznako 1 : 200) in
• prilagoditev glavne plošče (slika 2, primer 

za G65 DN50 v 1:200). 

Rotacijski plinomer RABO s povečanim merilnim 
obsegom 1 : 200 je na voljo v aluminijastem ali 
litoželeznem ohišju.  

To je primer, kako dober produkt z razvojem 
postane še boljši, pri čemer se odlična kakovost 
delovanja in vzdržljivost naprave ohranjata.
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IMP PROMONT d.o.o.
Pot k sejmišču 30 a
1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA
T: 059 07 39 60, F: 01 53 73 726
E: info@imp-pro-mont.si 
www.imp-pro-mont.si

Vodilno slovensko podjetje za 
projektiranje in izvedbo 
najzahtevnejših strojnih instalacij, 
kot tudi za vodenje izvajalskega 
inženiringa.

Pravi partner za zahtevne 
tehnologije! 

Gradimo ideje.

Zagotavljamo rešitve.

Uresničujemo cilje.

Mi povezujemo!

Zanesljiv partner pri realizaciji vaših idej!

www.seibert.si



AV T O R :  N E VA  R A Ž E M  L U Č O V N I K ,  S L O V E N S K I  I N Š T I T U T  Z A  S TA N D A R D I Z A C I J O  –  S I S T

- VODIK
STANDARDIZACIJA PRIHODNOSTI 

irektiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov 
predvideva povečanje deleža obnovljivih 
virov v okviru celotne porabe do leta 2030 
na najmanj 32 % ter povečanje deleža 
obnovljivih virov v cestnem in železniškem 
transportu na 14 %.

Težnja k čisti energiji z manjšim deležem 
ogljika nas usmerja k naravnim virom, kot 
sta veter in sonce, ki pa nista vedno na voljo, 
zato za vmesni čas potrebujemo zanesljive 

vire, kot so vodik ali nizkoogljična sintetična goriva.

Za vključitev vodika v energijske sisteme v Evropi je nujno 
treba oblikovati platformo, ki bi združevala raziskovalno 
sfero (izboljšanje elektroliznih postopkov), standardizacijo 

(opredelitev preskusnih postopkov) in regulativo (Evropska 
komisija). Ta platforma bi povezovala udeležence v celotni 
verigi, ugotavljala resnične potrebe po standardizaciji in 
jih predlagala evropskim organizacijam za standardizacijo 
v izvedbo.

V okviru Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN) se 
je oblikovala skupina SFEM/WG Vodik, ki naj bi ugotovila 
trenutno stanje tehnike na tem področju, analizirala stanje 
v standardizaciji ter prepoznala glavne ovire, izzive in 
potrebe. Delovno področje te skupine zajema proizvodnjo 
vodika z elektrolizo, transport, distribucijo in uporabo 
čistega vodika ali vodika v zmesi z zemeljskim plinom 
(H2NG), pri čemer je posebna pozornost namenjena 
varnosti, učinkovitosti, vplivu na okolje in usposabljanju 
osebja.

D

Trenutno vodik v okviru Evropskega komiteja za 
standardizacijo obravnavajo trije tehnični odbori:

• CEN/CLC/JTC 6 Vodik v energijskih sistemih
• CEN/TC 234 Infrastruktura za plin
• CEN/TC 268 Kriogene posode in vodik

Skupni tehnični odbor dveh evropskih organizacij za 
standardizacijo CEN in CENELEC, ki povezuje področje 
plina in elektrotehnike, je bil ustanovljen leta 2016 in še ni 
pripravil nobenega evropskega standarda.

Tehnični odbor CEN/TC 268 je pripravil dva izvirna ev-
ropska standarda in sodeloval pri pripravi mednarodnega 
standarda za uporabo vodika. Vsi so privzeti v nabor slov-
enskih standardov.

SIST EN 17127:2019, Plinasti vodik – Polnilne postaje 
– 1. del: Splošne zahteve, določa minimalne zahteve za 
zagotovitev interoperabilnosti javnih polnilnih postaj z 
vodikom, vključno s polnilnimi protokoli za polnjenje pli-
nastega vodika v cestna vozila (npr. električna vozila na 
gorivne celice). S standardom naj bi bila dosežena enot-
nost na evropskem trgu ob upoštevanju že obstoječe in-
frastrukture, obenem pa še vedno ostaja dovolj prostora 
za posebne tehnične ali zakonodajne zahteve na nacion-
alni ravni. Varnostne zahteve in zahteve za delovanje za 
celotno vodikovo polnilno postajo, obravnavane v skladu 
z obstoječo veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo, 
v tem evropskem standardu niso vključene.

SIST EN 17124:2018, Vodik kot gorivo – Specifikacija 
izdelka in zagotavljanje kakovosti – Membrane za pro-
tonsko izmenjavo (PEM) – Gorivne celice za cestna 
vozila, določa karakteristike kakovosti vodika kot goriva, 
ki se uporablja v cestnih vozilih z gorivnimi celicami z 
membranami za protonsko izmenjavo (PEM). Kakovost 
goriva se na polnilni postaji lahko preverja na dva načina: s 
sprotnim spremljanjem ali s poznejšo analizo po vzorčenju 
na primernih vzorcih in z ustreznimi metodami. Za zago-
tavljanje kakovosti goriva je pomembno vedeti, na katerih 
mestih v verigi se gorivo lahko onesnaži. Primeri so po-
dani v dodatku B. V dodatku A pa so predstavljena znana 

onesnaževala in njihov vpliv na gorivne celice.

V standardu SIST EN ISO 17268:2017, Plinasti vodik – 
Priključne naprave za polnjenje goriva v kopenska vozila 
(ISO 17268:2012), so navedene zahteve za načrtovanje, 
obratovanje in varnost priključnih naprav za polnjenje 
kopenskih vozil z vodikom. Velja izključno za vodik, ne 
pa tudi za zmes vodika z zemeljskim plinom. Obravnava 
priključne naprave z delovnim tlakom 11 MPa, 25 MPa, 
35 MPa in 70 MPa pri 15 °C. Standard se že dopolnjuje, 
v pripravi je osnutek, ki je trenutno na voljo kot oSIST 
prEN ISO 17268:2017 (ISO/DIS 17268:2017), a se bo 
še spreminjal.

Poseben izziv za standardizacijo je dodajanje vodika ze-
meljskemu plinu. Do sedaj na evropski ravni še ni določen 
sprejemljiv delež vodika, ki bi ga dodajali v sistem ze-
meljskega plina. V zvezi z deležem vodika je še veliko 
nedorečenosti, saj ta vpliva na nekatere materiale in ses-
tavne dele sistema oskrbe s plinom ter tudi na kočne nap-
rave pri uporabniku. Tehnični odbor CEN/TC 234 priprav-
lja tehnično poročilo CEN, v katerem bo podrobno preučil 
posledice dodajanja vodika v infrastrukturo zemeljskega 
plina za posamezne dele.

V standardu SIST EN 16726:2016+A1:2018, Infrastruk-
tura za plin – Kakovost plina – Skupina H (vključno z 
dopolnilom A1), so v informativnem dodatku E navedene 
dovoljene koncentracije vodika v infrastrukturi zemeljske-
ga plina. Za nekatere dele sistema je dovoljen delež do 10 
vol. %, so pa tudi izjeme. Za jeklene rezervoarje vozil na 
stisnjeni zemeljski plin je za zdaj mejna vrednost koncen-
tracije vodika v zmesi z zemeljskim plinom 2 vol. %. Ovi-
ra za povečanje koncentracije vodika je zlasti poroznost 
podzemnih skalnatih plinskih skladišč (5 vol. %). Potrebne 
bodo nadaljnje raziskave v zvezi z varnim delovanjem ses-
tavnih delov infrastrukture (npr. kompresorske postaje) 
in tudi končnih naprav, kot so polnilne postaje, prevozna 
sredstva in naprave za ogrevanje. Senzorji plina so ključni 
za varno distribucijo in uporabo zemeljskega plina, zato je 
treba ugotoviti vpliv vodika oziroma zmesi z vodikom na 
njihovo delovanje. 

Za družbeno sprejemljivost vodika na evropskem trgu 
pa bo treba še posebej prebivalce prepričati v njegovo 
varnost, zlasti z njihovim osveščanjem ter ustreznim 
izobraževanjem in usposabljanjem osebja v celotni verigi.

s ta n d a r d i z a c i j a  p r i h o d n o s t i  -  v o d i k s ta n d a r d i z a c i j a  p r i h o d n o s t i  -  v o d i k

CEN/CLC/JTC 6 VODIK V ENERGIJSKIH SISTEMIH

CEN/TC 268 KRIOGENE POSODE IN VODIK

CEN/TC 234 INFRASTRUKTURA ZA PLIN
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Življenjepis
Gospod Branko Vrečko se je rodil na Gorenjskem pred 67 leti. Po končani osnovni šoli in gimnaziji 

je prvi stik s tehniko navezal s študijem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Študij je bil 
v tistem času organiziran modulno, bilo je 12 modulov. Odločil se je za energetsko usmeritev, kjer 
sta ga še posebej privlačili Termodinamika in Procesna tehnika. Odločil se je za slednjo, to je bil 
takrat 10. modul. Vpisanih na to smer je bilo malo, zato so bili študenti pri profesorju Opari deležni 
skoraj individualnega študija. Izbira mentorja pri diploma je bila tako več kot očitna.

Gospod Vrečko je bil štipendist Železarne Jesenice, zato je temo diplomske naloge poiskal 
prav tam. V Železarni so se pripravljali na prihod zemeljskega plina.  V eni od velikih peči se je 
zaščitna atmosfera proizvajala z zgorevanjem UNP ter izločanjem CO2 in vode, tako da je ostal 
dušik, kateremu se je dodajalo malo vodika. Diplomska naloga se je nanašala na zamenjavo UNP z 
zemeljskim plinom na tem postrojenju.

Po diplomi se je zaposlil v Železarni Jesenice v obratu Energetika.
Prvo obdobje njegovega dela je zaznamovala menjava težkega kurilnega olja in UNP z 

zemeljskim plinom. Drugo obdobje dela je zaznamovala investicija v novo jeklarno, kjer je 

BRANKO 
VRECKO 

EKSKLUZIVNI 
INTERVJU

utekočinjenega zraka. V tem sem našel povezavo predvsem 
s študijem termo- dinamike.

2. Še vedno ste zelo aktivni in ko se ozrete nazaj in 
primerjate različna obdobja v vaši profesionalni karieri, 
kakšne razlike opažate in kakšni so vaši spomini na 
začetke uvajanja zemeljskega plina in tehničnih plinov v 
Sloveniji? 

V začetnem obdobju mojega dela je bilo več časa 
za strokovno delo na področju razvojnih nalog, kot je 
proizvodnja vodika z obnovljivimi viri energije, proizvodnja 
toplote in elektrike v »kogeneraciji« po prihodu zemeljskega 
plina, utekočinjanje kisika in dušika …

Sledilo je zelo stresno obdobje krize v železarstvu, ko 
se je število zaposlenih v kratkem času zmanjšalo iz 6500 
na 1500 in je bilo potrebno iskati možnosti preživetja za 
posamezna novonastala podjetja. Na energetskem področju 
nam je to uspelo s povezavo s tujim partnerjem na področju 
tehničnih plinov in domačim investitorjem na področju 
proizvodnje toplote in elektrike.

Železarna je dobila zemeljski plin med prvimi. Plinifikacija 
je potekala razmeroma hitro. Težko kurilno olje se je 
opuščalo. Da bi lahko popolnoma opustili »mazut« in se 
izognili kombiniranim gorilnim sistemom, smo potrebovali 
nadomestno gorivo v plinasti obliki. Rešitev je bila mešalna 
postaja UNP/zrak, ki je obratovala samo ob testiranjih, kajti 
oskrba z zemeljskim plinom je zelo sigurna, zato je bil UNP 
ob izteku življenjske dobe naprav opuščen.

Nekaj let kasneje, ko se je gradila druga polovica 
gorenjske avtoceste, je bilo treba prestaviti cevovod 
zemeljskega plina. Za jeklarsko proizvodnjo je to pomenilo 
daljšo ustavitev. Da bi izpad omilili, smo povezali znanje 
o tehničnih plinih in zemeljskem plinu ter v improvizirani 
napravi, ki smo jo zgradili sami, z utekočinjenim dušikom, ki 
ima – 196 °C, utekočinili zemeljski plin in ga med ustavitvijo 
uplinjali v interno omrežje.

3. Lansko leto je zaznamovalo 40 let zemeljskega 
plina v Sloveniji. Slovenski prostor vas vidi kot enega od 
podpornikov ter spodbujevalcev razvoja in plinifikacije. 
Kako vidite razvoj v tem obdobju in kam nas uvrščate v 
primerjavi z našimi sosedi. Kaj je bilo ključno v razvoju 
proizvodnje tehničnih plinov?

Omrežje zemeljskega plina je dokaj dobro razvito, tako 

1. Gospod Branko Vrečko, kakšni so bili vaši začetki in 
prvi koraki po končanem študiju in kaj je najbolj vplivalo 
na to, da ste svojo profesionalno pot posvetili generalno 
energetiki in plinom, s posebnim poudarkom na tehničnih 
plinih?

Po končanem študiju sem se zaposlil v Železarni Jesenice, 
in sicer v oddelku Energetika, kar je bila moja želja že v času 
študija. Področje dela je bilo zelo široko:  oskrba železarskih 
obratov s tekočimi in plinastimi gorivi, tehničnimi plini (kisik, 
dušik, argon, vodik), paro, vročo vodo, elektriko, tehnološko 
vodo in celo pitno vodo iz lastnih zajetij. Oskrbovali smo 
tudi mestno daljinsko ogrevanje z vročo vodo. Kotli so bili 
sprva na plavžni plin in težko kurilno olje, po ukinitvi plavžev 
in zgraditvi plinovoda pa na zemeljski plin.

Posebej me je pritegnila proizvodnja kisika, dušika 
in utekočinjenega argona po kriogenem postopku iz 

sodeloval pri oskrbi z energenti, tehničnimi 
plini in tehnološkimi vodami. Posebnost 
projekta je bilo izkoriščanje toplote hladilne 
vode za pripravo vroče vode, kar je zmanjšalo 
porabo zemeljskega plina. Žal je bilo kasneje 
zaradi konstrukcijskih sprememb izkoriščanje 
toplote opuščeno.

Sledilo je najtežje obdobje krize v 
železarstvu in izguba trgov po letu 1991, kar je 
pripeljalo do razdružitve Železarne Jesenice. 
Nastalo je več podjetij, med njimi je bila tudi 
Energetika – ŽJ d. o. o., katere vodenje je 
prevzel v začetku januarja 1993 in ostal na 
tem delovnem mestu vse do julija letos, ko 
se je po 42 letih dela upokojil.  To obdobje 
je zaznamovala intenzivna investicijska 
dejavnost, povezana s prestrukturiranjem 
proizvodnje in internacionalizacijo poslovnega 
sodelovanja.

Gospod Vrečko pravi, da tudi kot 
»penzionist« ostaja povezan s stroko in 
podjetji. 
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da smo primerljivi s sosedi. Škoda je le, da utekočinjeni 
zemeljski plin prodira zelo počasi, kajti redkeje naseljena 
področja, kjer graditev plinovodov ni ekonomsko opravičena, 
bi z zamenjavo drugih fosilnih goriv z UZP izboljšala zrak v 
naseljih. 

Kar se tiče prometnih sredstev na zemeljski plin, 
pa zaostajamo.  Delna izjema je Ljubljana, ki uvaja 
komprimirani zemeljski plin v javni potniški promet, pri 
uvedbi utekočinjenega zemeljskega plina pa je dinamika 
upočasnjena, čeprav črpalka v Ljubljani že kar nekaj časa 
obstaja, druga pa je na Primorskem.

S porabo tehničnih plinov je v strogi povezavi 
tehnološka razvitost proizvodnih zmogljivosti države. 
Tehnični plini imajo odločilno vlogo v metalurgiji, kjer v 
Sloveniji dosegamo lepe rezultate (jeklo, aluminij, svinec), 
elektroniki, zahtevni predelovalni industriji, kemiji, farmaciji 
in še bi lahko naštevali. Uporaba tehničnih plinov omogoča 
nekatere tehnološke postopke, znižuje porabo energije in 
izboljšuje okoljske vplive.

Vse več je posebne obdelave materialov, npr. z laserji, 
kjer so čisti tehnični plini nujno potrebni. Na področje 
elektronike in živil pri nas tehnični plini prodirajo le počasi.

4. Kakšna je bila pot in kako je potekal razvoj vašega 
podjetja, ki je edini slovenski proizvajalec utekočinjenih 
plinov iz zraka ter tehničnih in medicinskih plinov? Kako 
pomembna je vaša vloga za slovensko industrijo?

Kot sem že omenil, je podjetje nastalo kot posledica 
iskanja možnosti za preživetje. Jeklarska proizvodnja se je 
več kot prepolovila, v postrojenju za proizvodnjo plinov iz 
zraka pa iz tehnoloških razlogov ni bilo mogoče proizvodnje 
znižati za več kot slabo petino, tako da smo več kot pol 
proizvedenega kisika in dušika vračali v ozračje. Postrojenje 
je proizvajalo kisik in dušik v plinastem stanju, le argon v 
tekočem, kar pa ni moglo pokrivati proizvodnih stroškov. 
Tržišče v Sloveniji je za pline v jeklenkah bistveno premajhno 
in tudi polnilnih kapacitet nismo imeli.

Treba je bilo poiskati poslovnega partnerja v tujini, ki 
bi potreboval utekočinjeni kisik in bi bil pripravljen vlagati 
v skupno podjetje. Po več razgovorih smo se odločili za 
italijanskega partnerja in leta 1993 ustanovili skupno 

podjetje TPJ (Tehnični plini Jesenice) z našim stvarnim  
in njihovim denarnim vložkom. Denar smo porabili za 
postavitev nove sodobne polnilnice za pline v jeklenkah, 
utekočinjevalnik kisika in cisterne za prevoz plinov ter nekaj 
kriogenih rezervoarjev za postavitev pri porabnikih.

Rezultati poslovanja so bili dobri že v prvem letu, 
utekočinjeni kisik smo začeli tržiti v Sloveniji in s pomočjo 
partnerja v sosednjih državah.

Potrebe so bile vse večje, zato smo se odločili za novo 
skupno naložbo v proizvodnjo večjih količin utekočinjenih 
plinov iz zraka, to so kisik, dušik in argon. Namen nove 
investicije je bil zagotavljanje plinov za slovenski trg in 
izvoz v sosednje države. Investicija je bila zaključena leta 
2005. Zaradi potrebe po večjih količinah medicinskega 
kisika, predvsem pri naši severni sosedi, smo pridobili status 
proizvajalca medicinskih plinov, poleg tega še ISO 9001, 
14001, 18001, 22000 FSC, 51000 in EMAS.

Povedati  je potrebno, da od lani nismo več edini 
slovenski proizvajalec utekočinjenih tehničnih plinov, kar 
kaže na velik pomen tehničnih plinov za razvoj tehnološko 
zahtevnejše industrije v Sloveniji.

5. Kako, glede na vaše izredno bogate izkušnje, vidite 
prihodnjo vlogo tehničnih plinov in plinov za medicino v 
Sloveniji? Kam gre razvoj in kje so vaše ključne prihodnje 
priložnosti? 

Kot že rečeno, so tehnični plini ključnega pomena 
za razvoj visokotehnološke industrije, tako primarne 
kot predelovalne. Poleg klasične uporabe, kot je poraba 
kisika za učinkovitejše gorenje, dušika v kemijski industriji, 
inertnih atmosfer pri raznih postopkih obdelave kovin, za 
rezanje kovin, se vse bolj uveljavljajo posebne mešanice 
zelo čistih plinov v laserski tehnologiji, elektroniki, 
raziskovalni dejavnosti. Poseben pomen imajo utekočinjeni 
plini pri uvajanju kriogenih tehnologij, to so postopki pri 
temperaturah nižjih od – 150 °C. Omeniti je treba še vse 
večjo uporabo zmrznjenega CO2, to je suhega ledu.

V medicini se poleg klasične uporabe kisika in 
dušikovega oksidula uporabljajo posebne zmesi plinov za 
lajšanje bolečine in za posebne diagnostične postopke. 
Tudi tehnologija nizkih temperatur se v medicini vse več 
uporablja, npr. kriobanke za shranjevanje matičnih celic.

Pomembno področje je tudi živilska industrija.

Kot zanimivost pa lahko omenim tudi druge priložnostne 
uporabe. Pred nekaj leti smo za demonstracijo tehnološke 
možnosti na blejskem smučišču konec maja pri + 26 
°C in z jezersko vodo proizvajali sneg s pomočjo zmesi 
utekočinjenega dušika in kisika. Smučarski strokovnjaki so 
bili s kakovostjo in obstojnostjo snega zelo zadovoljni, le s 
ceno manj.

Drug primer je bil ohlajanje vode v Planici. Tistega leta, 
ko je bil dosežen svetovni rekord v poletih, je bilo zelo toplo 
in malo snega. V bazenu za pripravo snega ob skakalnici je 
bila voda pretopla. Z improvizirano napravo smo iz prevozne 
cisterne dovajali utekočinjeni plin v vodo in jo tako ohladili.

6. Oskrba z zemeljskim plinom je danes v Evropi 
strateškega pomena. Plin je zaradi svoje čistosti kvalificiran 
kot energent prehoda v brezogljično družbo, kljub temu 
pa je vse več tudi ugibanj o prihodnosti fosilnih goriv in 
možnostih ter zamenljivostjo z drugimi plini. Še najbolj 
v tem pogledu prednjači vodik. Kakšno je vaše mnenje o 
vodiku kot energentu prihodnosti? Kakšne priložnosti in 
tveganja vidite za morebitno vse širšo uporabo vodika za 
široko potrošnjo, v energetiki in transportu? 

Vodik kot energent ima smisel kot akumulator obnovljive 
energije s časovno in lokacijsko neodvisno uporabo, zato je 
primeren predvsem za uporabo v transportu, le omejeno za 
energetsko uporabo in manj za široko potrošnjo. Na časovni 
potek uvajanja vodika kot energenta bo vplival tudi razvoj na 
drugih področjih, kot so ustrezni materiali in gorivne celice.

Vodik je energent prihodnosti, ki pa je malo bolj 
oddaljena, kot bi si želeli. Rešiti je treba predvsem problem 
skladiščenja večjih količin. Vodik, ki je bil sicer namenjen 
jeklarskim tehnološkim postopkom, smo proizvajali s 
hidrolizo in lastnim virom elektrike iz hidroelektrarne. Ob 
pojavu prvih vozil na vodik smo zato začeli razmišljati tudi o 
energetski  uporabi vodika.

Povezali smo se s podjetji in institucijami s podobnimi 
cilji. Rezultat je bila ustanovitev RCVT  (Razvojni center 
za vodikove tehnologije). V okviru tega in CO NOT smo 
sodelovali pri postavitvi prve vodikove »črpalke« v Sloveniji, 
ki je žal konzervirana, ker po tem, ko smo vrnili izposojeni 
avtomobil na vodik, ni bilo porabnikov. Koordinacija med 
podporniki gradnje infrastrukture in podporniki nabave 
transportnih sredstev (npr. lokalnih avtobusov) je zatajila.

Že pred tem, in sicer v času svetovnega prvenstva v 
veslanju na Bledu, smo z avtobusom na gorivne celice s 

8. In nenazadnje, veliko modrosti, premišljenosti 
ter trdega dela in znanja je bilo potrebno za vse 
vaše uspehe. Ko se danes ozrete na področje plina 
v Sloveniji, tako tistega za energetske potrebe kot 
tehničnega, kakšen napotek ali usmeritev za uspešen 
prihodnji razvoj bi namenili ključnim akterjem?  

Z diverzifikacijo energetike je vse več akterjev, ki 
imajo različne poglede na prihodnji razvoj. Skupna cilja 
bi morala biti visoka stopnja samooskrbe s čim večjim 
deležem obnovljivih virov energije. Poti do ciljev so 
različne. Lahko se razlikujemo po izbranih tehnoloških 
poteh,   kratkoročnih in srednjeročnih ciljih, vendar 
bi morali dolgoročno konvergirati k prej omenjenima 
ciljema.

EKSKLUZIVNI INTERVJU prevozi okrog jezera promovirali vodik kot ekološki energent. 
Polnili smo ga kar v proizvodnem obratu na Jesenicah in iz 
jeklenk. 

7. Ko se danes ozrete nazaj na vse opravljeno delo 
in svoje dosežke, na katero svojo potezo, odločitev oz. 
delo ste še posebej ponosni? Je kaj, kar bi danes storili 
drugače?

Prva stvar, ki mi pride na misel, je odločitev, da železarsko 
energetiko rešimo iz primeža krize in ji zagotovimo razvoj 
in zadržanje delovnih mest. Odločitev je bila pravilna, saj 
po 25 letih uspešno delujejo štiri podjetja, ki so izšla iz 
energetskega obrata, tako na področju oskrbe s toploto 
in elektriko, kjer se je uresničila vizija o čim večjem 
eksergijskem izkoristku zemeljskega plina, kot na področju 
tehničnih in medicinskih plinov, kjer smo uresničili vizijo 
o brezogljični proizvodnji. Proizvodnja tehničnih plinov je 
namreč energetsko zelo intenzivna, zato nismo vlagali le v 
primarno dejavnost, temveč tudi v hidroenergetske objekte, 
tako da je naša proizvodnja tehničnih plinov več kot 100 % 
pokrita z obnovljivim virom.

Ko se ozreš nazaj, bi vedno lahko storil kaj bolje ali na drug 
način. Pomembno je imeti vizijo in cilj. Cilj lahko dosežemo 
po različnih poteh, ki so različno težke, vendar šele ko se 
ozremo nazaj, vidimo, če bi šlo po drugi poti mogoče lažje. 
Seveda je potrebne tudi nekaj sreče, da ne zaidemo in tako 
cilja ne dosežemo. Srečo sem imel z izjemnimi sodelavci.
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PODNEBNE ZNAČILNOSTI

POGOJI UPORABE 

VRSTA STAVBE

Primerjava toplotnih črpalk:
izbira in velikost

Pri izbiri toplotne 
črpalke je 

potrebno upoštevati 
naslednje točke: 

• podnebne značilnosti kraja, kjer 
bo nameščena,

• vrsto stavbe,
• pogoje uporabe.

Pogoji uporabe tudi vplivajo na izbiro toplotne črpalke. Kot smo že omenili, se toplotna moč toplotnih črpalk spreminja s 
spremembami temperature vira toplote in potrebne izhodne temperature tople vode. Večja kot je razlika med tema dvema 
vrednostma, večje je zmanjšanje toplotne moči in obratno. Izbira primerne toplotne črpalke je torej odvisna tudi od uporabe 
vira toplote in potrebne izhodne temperature tople vode.

VELIKOST
Odločitve o velikosti sistema na osnovi toplotnih črpalk zahtevajo natančno oceno potreb po ogrevanju: precenjevanje s prev-
eliko toplotno črpalko pomeni povečanje stroškov sistema in posledično zmanjšanje ekonomskih koristi, ki izhajajo iz njegove 
uporabe. Zato je pametno, da usposobljen tehnik oceni ustrezno velikost toplotne črpalke.

KLIMA

Električna toplotna črpalka Absorpcijska plinska toplotna črpalka
Toplotna črpalka z reverzibilnim ciklom ima hladilno 
zmogljivost, ki je nekoliko nižja od njene ogrevalne 
zmogljivosti, in dobavlja v primeru toplotne črpalke zrak/
voda vodo pri temperaturi do 7 °C.

Toplotna črpalka z reverzibilnim ciklom ima hladilno 
kapaciteto približno polovico svoje ogrevalne zmogljivosti 
in v primeru toplotne črpalke zrak/voda dobavlja vodo pri 
temperaturi do 3 °C.

OGREVANJE
Potrebe po ogrevanju so odvisne od geografske lege: posebno pozornost je potrebno nameniti toplotnim črpalkam, ki upo-
rabljajo zrak kot vir toplote, saj količina dobavljene toplote pade, ko pade temperatura zraka. Pri procesu plinske absorpcije je 
padec toplotne moči z nižanjem temperature zraka manjši. Tabela toplotne moči v odvisnosti oz. zunanje temperature zraka 
je dosegljiva na www.mkm-nova.si.  

Električna toplotna črpalka Absorpcijska plinska toplotna črpalka
Izhodna temperatura tople vode je običajno med 35 in 50 
°C (razen v fazi odtaljevanja).

Izhodna temperatura tople vode lahko doseže 60 °C (faza 
odmrzovanja bistveno ne vpliva).

NAMESTITEV TOPLOTNIH ČRPALK
Toplotne črpalke so dosegle visoko raven zanesljivosti, vendar zahtevajo pravilno namestitev in minimalno vzdrževanje, da se 
ohranijo dobre zmogljivosti. Kot pri odločitvah glede velikosti je priporočljivo, da se posvetujete s specializiranimi strokovnjaki 
za vgradnjo.

Naslednji praktični nasveti so uporabnikom lahko koristni, če se želijo osredotočiti na težave, povezane z namestitvijo opreme:
• Ključnega pomena je preprečiti nastajanje kondenza z uporabo ustrezne izolacije v ceveh, ki prenašajo hladno tekočino.
• Delovanje toplotne črpalke uravnava termostat, neposredno ali posredno, ki je občutljiv na sobno temperaturo, s cikli 

vklopa/izklopa. 

Če želite zmanjšati število obratovalnih ciklov in podaljšati življenjsko dobo toplotne črpalke, je včasih priporočljivo, da v sistem 
namestite zalogovnik vode. 

Podnebne značilnosti so pomembne predvsem, če je vir toplote zunanji zrak.

Električna toplotna črpalka Absorpcijska plinska toplotna črpalka
V zimskem obdobju lahko na uparjalniku nastane zmrzal, 
kar vodi do slabe izmenjave toplote. Za odpravo te 
neprijetnosti je toplotna črpalka opremljena s sistemom 
za odtaljevanje (npr. električni upor ali ciklična inverzija, tj. 
začasno delovanje kot klimatska naprava).

V zimskem obdobju se lahko na uparjalniku za kratek čas 
pojavi zmrzal, ki povzroči zmanjšanje izmenjave toplote. Za 
odpravo te neprijetnosti je toplotna črpalka opremljena z 
avtomatskim odtaljevalnim sistemom, ki v vsakem primeru 
(čeprav zmanjšan) zagotavlja neprekinjeno ogrevanje brez 
uporabe druge energije ali sistemov (električni upori itd.).

Tudi vrsta stavbe vpliva na izbiro vrste toplotne črpalke. 

Električna toplotna črpalka Absorpcijska plinska toplotna črpalka
• V stanovanjskih stavbah je lahko toplotna črpalka 

vgrajena v kleti ali kotlovnici. V tem primeru 
hrup in kondenzacija ne povzročata težav, bližina 
tradicionalnega kotla pa lahko omogoči dvostransko 
uporabo toplotne črpalke.

• V terciarnih in industrijskih stavbah morajo biti 
praviloma toplotne črpalke postavljene zunaj, 
predvsem ko je vir toplote zunanji zrak in se 
potrebuje dodatni kotel.

• V stanovanjskih stavbah je toplotna črpalka lahko 
nameščena na prostem, brez dodatne zaščite. 
Zunanja namestitev preprečuje uporabo notranjega 
prostora in tveganje za prenos hrupa v prostore.

• V terciarnih in industrijskih stavbah morajo biti 
praviloma toplotne črpalke postavljene zunaj, 
predvsem ko je vir toplote zunanji zrak. Običajno 
kotli ali drugi dodatni ogrevalni sistemi niso 
potrebni.

• V komercialnih okoljih, kot so frizerski studii, restavracije itd., je namestitev toplotne črpalke lahko zelo primerna 
izbira, saj postopki hlajenja in razvlaževanja naredijo delovno okolje bolj prijetno.

Tehnološke 
novosti
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PODNEBNE ZNAČILNOSTI

Električna toplotna črpalka Absorpcijska plinska toplotna črpalka
Priporočljivo je preveriti, ali najnižja delovna temperatura 
toplotne črpalke na mestu, kjer je nameščena, ni nižja 
od najnižje temperature zunanjega zraka. V nasprotnem 
primeru bo potrebno namestiti dodatni kotel.

Najnižja zunanja delovna temperatura je -20 °C (20 stopinj 
pod ničlo).

• Priporočljivo je zagotoviti zadostno drenažo za kondenz, ki nastane na uparjalniku, na primer s primernim bazenčkom 
ali odtočno cevjo.

Električna toplotna črpalka Absorpcijska plinska toplotna črpalka
Potrebno je skleniti pogodbo o električni energiji, ki 
zagotavlja ustrezno električno moč za delovanje izbrane 
toplotne črpalke (višje od 3 kW, ki je na splošno predvidena 
za domačo uporabo) in usposobljeno osebje za zagon 
sistema.

Uporaba zemeljskega plina ne zahteva nobene spremembe 
števca plina ali pogodbe o električni energiji.

Viri:
Publikacija ENEA - Oddelek za energijo - pamflet, "Toplotne črpalke"
Robur SpA tehnična dokumentacija - toplotne črpalke za absorpcijo plina; www.robur.it
MKM Nova d.o.o. – tehnična dokumentacija; www.mkm-nova.si

Dodatne informacije in zastopanje: MKM Nova d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana
T: 01 58 37 940| E: mkmnova@siol.net | www.mkm-nova.si
zastopstvo | dobava | montaža | servis

82

Jesen 2019
revijaplin

POVEZANI Z
ENERGIJO

Varen, 

zanesljiv in 

ekološko neoporečen 

prenos zemeljskega plina

je glavni cilj delovanja družbe 
Plinovodi d.o.o.

Kot operater prenosnega sistema 
zemeljskega plina skrbimo za vse na 

prenosno omrežje priključene 
industrijske uporabnike in 
distributerje, kar posredno 

vključuje tudi vse uporabnike 
zemeljskega plina v Sloveniji.



Kjer drugi vidijo samo 
plinske turbine, mi vidimo 
cel svet priložnosti.
Zanesljive plinske turbine  
z močjo 4MW do 593MW.
 
Ne glede na to, kakšni so vaši poslovni izzivi, so naše plinske turbine 
rešitev zanje. Nizki življenjski stroški in popolno povračilo investicije 
sta samo dve izmed njihovih mnogih prednosti.
Skupaj vstopimo v svet novih priložnosti!

siemens.com/gasturbines
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