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četrtek, 1. aprila 2021, je 
bil v TEB uspešno opravljen 
tehnični pregled novega 
plinskega bloka PB7, ki poleg 
končnega prevzema (angl. 
Taking Over Certificate) 
predstavlja simboličen mejnik 
zaključevanja projekta.

Štiričlanska komisija s strani Ministrstva 
za okolje in prostor je pregledala 
dokumentacijo in dejansko stanje na 
terenu. Poudarek je bil na podrobnem 
pregledu dokazil o kakovosti vgrajenih 
inštalacij, opreme in materialov ter preizkus 
njihovega pravilnega delovanja. Na osnovi 
zaključkov tehničnega pregleda je odrejeno 
šestmesečno poskusno obratovanje. 
Med izvedbo poskusnega obratovanja 

bodo izvedene garancijske 
meritve moči in izkoristkov, 
kakor tudi prve meritve hrupa, 
elektromagnetnega sevanja 
ter emisij snovi v zrak. Nato 
sledi pridobitev uporabnega 
dovoljenja in predaja plinskega 
agregata v uporabo.

Projekt zamenjave plinskih 
blokov PB 1-3 se je pričel v 
letu 2016 z izvedbo faze 1A – 
izgradnjo plinskega bloka PB6, 
nazivne moči 53 MW. Faza 1A 
je bila zaključena septembra 
2018 s pridobitvijo uporabnega 
dovoljena za plinski blok 
PB6, faza 1B pa se je pričela 
decembra istega leta z objavo 
javnega naročila za LOT 1, ki 
obsega dobavo in montažo 
glavne tehnološke opreme 
(plinska turbina, generator, 
dimnik in dizel električni 
agregat za izvajanje temnega 
zagona) skupaj z gradbenimi 
deli. Za ta LOT je bila marca 
2019 podpisana pogodba s 

V

Siemens Energy d.o.o. Ljubljana. Aprila 2019 je 
bila podpisana pogodba za dobavo in montažo 
visokonapetostne opreme (LOT 2) z izvajalcem 
Kolektor Igin d.o.o., aprila 2020 pa še pogodba 
za dobavo in  montažo pomožne tehnološke 
opreme (LOT3). Jedro plinskega bloka PB7 je 
Siemensova industrijska plinska turbina SGT 
800, z nazivno močjo 56 MW, za katerega 
spremljajoča infrastruktura (turbinska stavba, 
povezovalne kinete, sistem oskrbe z gorivi …) 
je bila v precejšnji meri pripravljena že v fazi 
1A, preostala infrastruktura, vezana na sam 
tip glavne tehnološke opreme, kot je denimo 
temelj plinske turbine, generatorja, dimnika, pa 
je bila zgrajena v letu 2019. 
Leto 2020 je zaznamovala dobava in montaža 
opreme, ki se je odvijala v obdobju maj-oktober 
2020, do konca leta pa so bili zaključeni še 

interni tehnični in komisijski pregledi ter hladna 
testiranja posameznih tehnoloških sistemov in 
opreme. V januarju tega leta so se pričela vroča 
testiranja, pri čemer je bil prvi vžig plinske 
turbine na zemeljski plin izveden 15. januarja, 
prva sinhronizacija pa je bila uspešno izvedena 
28. januarja 2021.

V začetku februarja je bilo izvedeno prvo 
obratovanje plinskega bloka na tekoče gorivo. 
Sledila so testiranja plinskega bloka za potrebe 
kontrole emisije dimnih plinov, izkoristka 
in vibracij, kakor tudi testiranja pri nizkih 
temperaturah in zahtevnejši testi operabilnosti. 
V drugi polovici februarja 2021 je bil uspešno 
izveden interni strokovni tehnični pregled.
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POLNILNA POSTAJA ZA 
CNG CELJE – VGRADNJA 

DODATNEGA KOMPRESORJA

Prva in zaenkrat še vedno edina Polnilna Postaja 
za stisnjen zemeljski Plin v Celju, s katero 
uPravlja energetika Celje, usPešno obratuje od 
januarja 2019. Poraba stisnjenega zemeljskega 
plina v obdobju dveh let postopoma narašča, in 
sicer večinoma za potrebe mestnega potniškega 
Prometa ter številnih Pogodbenih uPorabnikov.

Primož Posinek, Vodja TS zemeljski plin, Energetika Celje d.o.o. 

Investitor:  Mestna občina Celje
Uporabnik: Energetika Celje d.o.o.

Že v letu 2019 sta lastnik in uporabnik objekta načrtovala 
izvedbo II. faze gradnje, in sicer vgradnjo dodatnega 
kompresorja, ki bo zagotovil višjo stopnjo zanesljivosti 
obratovanja polnilne postaje. Če bo poraba stisnjenega 
zemeljskega plina še naprej naraščala in če bo na voljo 
ustrezen finančni vir, bo prihodnje leto vgrajen tudi 
dodaten točilni otok in dve polnilni mesti, kasneje pa bo po 
potrebi objekt nadgrajen še s hitro električno polnilnico. 
Polnilna postaja je bila že v osnovi projektirana za fazno 
gradnjo. Tudi vsa vgrajena oprema in infrastruktura je že v 
prvi fazi predvidela kasnejše nadgradnje.

• kapaciteta posamezne kompresorske enote: 300-540 
Sm3/h,

• izhodni tlak plina iz kompresorja: 250 bar,
• vhodni tlak plina: 10 bar,
• elektromotor kompresorja: 90 kW, 400 V, 50 Hz, Ex 

izvedba.

Vsa ostala že delujoča oprema in drugi parametri ostajajo 
tudi po končani drugi fazi projekta nespremenjeni:
• zakupljena količina in tlak zemeljskega plina,

• priključna električna moč za objekt,
• enota za sušenje plina,
• zalogovnik plina (28 x 80 lit 

jeklenke v treh tlačnih nivojih). 

V začetku  meseca aprila 2021 je 
pogodbeni partner, družba NRG d.o.o. 
Ljubljana, dodatni kompresor že dobavil 
in vgradil v obstoječ tehnološki kontejner. 
Do konca meseca maja bodo izvedena 
še vsa potrebna drobna montažna dela, 
priključitev na obstoječo infrastrukturo, 
preizkusi in testi, izdelan bo dopolnjen 
Ex elaborat za celoten objekt, izveden 
strokovni pregled in opravljena 
primopredaja pogodbenih del. Pogodbena 
vrednost del znaša 142.000 EUR. 

Energetika Celje ocenjuje, da bo med 
izvajanjem pogodbenih del polnilna 
postaja za stisnjen zemeljski plin Celje 
obratovala normalno, le z občasnimi 
krajšimi prekinitvami.

Po zaključeni II. fazi nadgradnje z dodatnim 
kompresorjem bosta v tehnološkem kontejnerju 
obratovala izmenično obstoječi in nov 
kompresor, oba enakih tehničnih parametrov:
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OBNOVITVENI 
ENODNEVNI STROKOVNI SEMINAR  

ZA POOBLAŠČENE INŽENIRJE 
IZ STROJNE STROKE - 27. 5. 2021

PROGRAM SEMINARJA

08.00 - 10.15 Investicijski procesi in vodenje 
projektov

10.15 - 10.30 Kratek odmor 15 min
10.30 - 12.45 Predpisi s področja grad. 

objektov, urejanje prostora, 
arhitekturne in inž. dejavnosti, 
zborničnega sistema ter osnove 
varstva  okolja  in  splošnega 
upravnega postopka

12.45 - 13.15 Odmor za kosilo 30 min
13.15 - 15.30 Področni predpisi in 

standardizacija s področja 
graditve objektov

15.30 - 15.45 Kratek odmor 15 min
15.45 - 18.00 Varstvo zdravja in življenja ljudi 

ter varstvo okolja pri graditvi 
objektov

Seminar se bo izvedel preko spletne učilnice z 
uporabo aplikacije ZOOM.

Komu je seminar namenjen:
Seminar je namenjen pooblaščenim in 
nadzornim inženirjem, ki bi želeli obnoviti 
svoje znanje z novostmi in aktualnimi 
vsebinami iz ključnih področij znanj, ki so 
potrebna za pooblaščene inženirje strojne 
stroke. 

Seminar je namenjen tudi vsem drugim 
inženirjem, ki se pri svojem delu srečujejo 
s strokovnimi vsebinami iz programa 
seminarja.

Prijave in kotizacija:
Prijave se zbirajo preko spletnega obrazca 
na povezavi: zveza-zsis.si/seminar do 
vključno ponedeljka 24. 5. 2021. 

Udeležba za zaposlene v podjetjih, ki so 
člani Zveze strojnih inženirjev Slovenije ali 
člani SiPlin, je BREZPLAČNA. Za vse ostale 
so podrobnejši podatki o kotizaciji in prijavi 
na seminar objavljeni na spletni strani  
www-zveza-zsis.si. Za vse dodatne 
informacije: info@zveza-zsis.si.

3 Kreditne točke IZS
Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za 
udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne 
točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim 
aktom o stalnem poklicnem usposabljanju 
pooblaščenih inženirjev.

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
KARLOVŠKA CESTA 3, 1000 LJUBLJANA

NOVO

https://zveza-zsis.si/seminar


NOVOSTI
Družba Plinovodi mora 
kot operater prenos-
nega sistema v Republiki 
Sloveniji vsako leto po 
posvetovanju z vsemi us-
treznimi zainteresiranimi 
stranmi predložiti razvojni 
načrt v potrditev Agen-
ciji za energijo. Doku-
ment temelji na obstoječi 
in predvideni ponudbi in 
povpraševanju ter vsebu-
je ukrepe za zagotovitev 
ustreznosti sistema in 
zanesljivosti oskrbe. Med 
drugim načrt vključuje 
tudi odzive operaterja na 
novosti ter aktualnosti na 
slovenskem plinskem trgu 
in širše v regiji.

V letu 2020 je prišlo 
do pandemije Covid-19. Ena od ključnih prioritet je bila 
zagotovitev  nemotenega, varnega in neprekinjenega 
delovanja sistema, pridobljene izkušnje pa predstavljajo 
dodaten element pri dolgoročnem načrtovanju razvoja 
sistema.

V preteklem letu je bil sprejet pomemben nov element, 
Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt. Eden 
od indikativnih ciljev načrta je, da bi v letu 2030 imeli 
v plinovodnem omrežju 10 % delež vodika ali metana 

NOV DESETLETNI RAZVOJNI NAČRT 
PRENOSNEGA PLINOVODNEGA 
OMREŽJA V JAVNEM POSVETOVANJU 
DR. FRANC CIMERMAN, PLINOVODI D.O.O.

Slika 1: Gradnja prenosnih plinovodov M5/R51 Vodice – TE TOL

UVOD 
Družba Plinovodi d.o.o. je v času med 16. aprilom 
in 16. majem 2021 izvedla javni posvetovalni 
postopek na nov osnutek Desetletnega razvojnega 
načrta prenosnega plinovodnega omrežja za 
obdobje 2022–2031. Družba je v okviru postopka 
vabila vse predstavnike zainteresirane javnosti k 
dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k 
objavljenemu osnutku.

Slika 2: MRP TE TOL

Slika 3: Regionalna razpoložljivost prenosnega omrežja

obnovljivega izvora. Navedeni cilj je tudi popolnoma v 
skladu z usmeritvami evropskega zelenega dogovora in 
plinovodna omrežja bodo postopoma postajala nosilec 
obnovljive energije. 

Evropska komisija je v letu 2020 sprejela Strategijo za vodik 
za podnebno nevtralno Evropo. Predvidno je, da bo zeleni 
vodik postal eden od pomembnih obnovljivih energijskih 
nosilcev, s katerim bo med drugim mogoče stroškovno 
učinkovito shranjevati energijo iz obnovljivih virov, naloga 
sistemskih operaterjev pa priprava plinovodnih sistemov 
na nove pline v omrežjih.

V začetku leta 2021 je operater prenosnega sistema med 
drugim tudi uspešno zaključil  naložbo gradnje prenosnih 
plinovodov M5/R51 Vodice ‒ TE-TOL za priključitev 
nove plinsko-parne enote družbe Energetika Ljubljana na 
lokaciji TE-TOL v Ljubljani.

 
REGIONALNA RAZPOLOŽLJIVOST IN 
PRIKLJUČEVANJE
Razvojni načrt grafično in tabelarično prikazuje, v katerih 
občinah je že omogočena oskrba z zemeljskim plinom 
prek ODS ter kje so potencialno še priključljive občine. 
Te so glede na možnost priključitve razdeljene na nekaj 
skupin. Pri tem je razvidno, da bi bilo kar za 77 občin 
omogočeno dokaj enostavno priključevanje ODS na 
prenosni plinovodni sistem.
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Načrtovano infrastrukturo glede na namen 
ločimo na: projekte za povečanje obra-
tovalne zanesljivosti in širitev prenosnega 
sistema, priključevanje novih odjemalcev 
zemeljskega plina oziroma spremembe 
obratovalnih karakteristik plinovodne in-
frastrukture ter razvoj povezovalnih točk.

Interes za priključevanje na prenosni sistem in 
povpraševanje po prenosnih zmogljivostih sta se v zadnjih 
letih povečala. Pozitiven trend je razviden tudi z grafa, ki 
prikazuje visok nivo interesa na podlagi števila poizvedb, 
izdanih soglasij/odločb in sklenjenih pogodb o priključitvi 
v zadnjih 7 letih.

NABOR NAČRTOVANE PLINOVODNE 
INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2022 - 2031
Ključen del razvojnega načrta je opredelitev infrastrukture 
za prenos zemeljskega plina, ki jo je potrebno v naslednjih 
desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo 
z zemeljskim plinom. Operater opredeljuje tudi časovno 
dinamiko in okvirno ocenjena finančna sredstva za izvedbo 
načrtovanih investicij.

Slika 4: Število poizvedb, izdanih soglasij/odločb in sklenjenih pogodb o priključitvi v obdobju 2014 – 2020

V prvi sklop projektov, ki omogočajo povečevanje 
obratovalne zanesljivosti in širitev prenosnega sistema, 
spadajo sistemski plinovodi, energetske zanke, prestavitve 
plinovodnih odsekov zaradi specifičnih poselitvenih 
prilagoditev in izogibanja zemeljskim plazovom. Sistemski 
plinovodi so namenjeni širitvi prenosnega sistema 
in priključitvi novih občin, v nekaterih primerih pa 
tudi povečanju obratovalne zanesljivosti obstoječega 
prenosnega sistema.

V skupino priključitev spadajo projekti priključitev novih 
odjemalcev, spremembe obratovalnih karakteristik 
na plinovodnih objektih pri obstoječih odjemalcih in 
priključitev proizvajalca zemeljskega plina. Na spisek so 
uvrščeni projekti na podlagi poizvedb, soglasij o priključitvi 
in/ali pogodb o priključitvi. Med projekte priključitev 
se uvrščajo tudi projekti priključevanja uporabnikov, ki 
vzpostavljajo infrastrukturo polnilnic SZP – stisnjenega 
zemeljskega plina za pogon vozil.

Projekte za razvoj povezovalnih točk s sosednjimi 
prenosnimi sistemi se načrtuje na podlagi načrtovanja novih 
prenosnih poti zemeljskega plina, njihovih zmogljivosti in 
povečanje obstoječih prenosnih zmogljivosti povezav s 
sosednjimi prenosnimi sistemi. Ti vključujejo upoštevanje: 

• kriterijev zanesljivosti oskrbe s plinom skladno z 
Uredbo (EU) 2017/1938,

• vse bolj dinamičen trg z zemeljskim plinom v regiji,
• nove smeri dotokov zemeljskega plina v regijo, 
• prilagajanje prenosnih sistemov držav postopnemu 

zbliževanju plinskih trgov.

Slika 5: Lokacije projektov za povečanje 
obratovalne zanesljivosti in širitev prenosnega 

sistema

Slika 7: Projekti za razvoj povezovalnih točk s 
sosednjimi prenosnimi sistemi

Slika 6: Lokacije projektov novih priključitev
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PLIN 

JE NAŠA 

PRIHODNOST
Kot operater prenosnega 

sistema zemeljskega plina 
zagotavljamo 

dolgoročne zmogljivosti za 
domači energetski trg in prek 

prenosnih zmogljivosti na 
povezovalnih točkah s 

sosednjimi prenosnimi sistemi 
za tranzitne prenosne poti. 

Z nenehnim razvojem in 
nadgradnjo prenosnega 

sistema uporabnikom sistema 
omogočamo dostop do virov in 
skladišč zemeljskega plina po 

različnih prenosnih poteh.

V družbi se že posvečamo 
uvajanju trajnostnih 

tehnologij in pripravi na 
prihodnje delovanje 
prenosnega sistema z 

obnovljivimi plini, 
vključno z 

zelenim vodikom.

za zagotavljanje varnosti, zanesljivosti ter njen razvoj. V 
vsebine pa vključuje tudi vse nove elemente upoštevajoč 
stanje omrežja v okviru povezav znotraj ENTSOG, 
regionalnih različic povezav in transporta ter priprav 
na prihodnji status ter vlogo omrežij pri povezovanju 
sektorjev, prehodu na čistejše energente in dolgoročno v 
nizko in brezogljično družbo. Tudi z uvajanjem zelenega 
vodika. Poseben poudarek je namenjen področju uvajanja 
raziskav in inovacij.

Slika 8: Shematski prikaz umestitve razvojnega načrta družbe Plinovodi v projekte PCI

Operater prenosnega sistema z izvajanjem 
posvetovalnega postopka vabi vso zainte-
resirano javnost k sodelovanju z dajanjem 
komentarjev, predlogov ali dopolnitev k 
objavljenemu osnutku. Na ta način želi v 
procesu priprave k razmisleku o prihodnos-
ti spodbuditi vse akterje na energetskem 
trgu. Prihodnost je namreč v novih pris-
topih in vse intenzivnejšem povezovanju 
različnih energetskih sektorjev.

EVROPSKA DIMENZIJA OSKRBE Z ZEMELJSKIM 
PLINOM
V okviru evropske dimenzije oskrbe z zemeljskim plinom 
in razvojem prenosnega plinovodnega omrežja je podana 
širša slika slovenskega prenosnega sistema v okviru 
regijskega in evropskega. Zelo pomembno je bilo analizirati 
več vplivnih faktorjev, in sicer:

• razvoj izmenjav z drugimi državami,
• oskrba držav EU z zemeljskim plinom in dostop do 

virov,
• Uredba (EU) 347/2013 o smernicah za vseevropsko 

energetsko infrastrukturo s PCI projekti,
• delovanje v okviru ENTSOG ter vključevanje v 

TYNDP,
• regionalno sodelovanje ter pobude,
• pobude ter različne skupne iniciative za brezogljično 

Evropo do 2050.

NAMESTO ZAKLJUČKA
Vsakoletni proces priprave, usklajevanja ter sprejemanja 
razvojnega načrta teče nepretrgoma. Poleg stalnih 
vsebin dokumenta operater prenosnega sistema stalno 
spremlja in vrednoti porabe zemeljskega plina in njihove 
napovedi, podrobno analizira potrebno infrastrukturo 
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NOVE MOŽNOSTI OSKRBE 
S PLINOM V JV EVROPI

Urban Ocvirk, Comita d.d. 
Foto: IDC d.o.o., Comita d.d.
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januarja letos so iz Bolgarije v Srbijo po 
novo zgrajenem plinovodu Balkanski 
tok prispele prve dobave zemeljskega 
plina. Le-te regiji prinašajo povečano 1.

Na celotni trasi plinovoda je zgrajenih 22 objektov (18 t. i. 
»blok ventilov« in 4 merilne postaje), vsak od teh objektov 
pa je opremljen z vsemi sistemi, ki zagotavljajo nemoteno, 
predvsem pa varno obratovanje. Pri enostavnih objektih oz. 
»blok ventilih« so to:
• ventili in instrumentacija,
• sistemi za avtomatizacijo in vodenje procesa,
• sistemi za detekcijo plina in javljanje požara na objektu,
• avtomatski sistemi gašenja,
• varnostni sistemi,
• sistemi za katodno zaščito,
• telekomunikacijska infrastruktura za povezavo na glavni 

center vodenja,
• rešitve LDS za ugotavljanje morebitnega puščanja plina 

na cevovodu.

Pri zahtevnejših objektih so dodani še:
• merilni sistemi za merjenje pretoka in kakovosti plina,
• dodatni varnostni sistemi funkcijske varnosti po 

standardu IEC61508 / IEC61511.

prilagodljivost ter zanesljivost oskrbe s plinom ter 
številne možnosti za nadaljnji razvoj plinovodnih 
omrežij v državah jugovzhodne Evrope. V času 
polnega obratovanja bodo omogočene prenosne 
kapacitete v višini 15,7 milijarde m3 letno. 

Kot so na slovesni otvoritvi poudarili zbrani 
visoki gostje, predstavlja projekt pomembno 
gospodarsko priložnost, prinaša nova delovna 
mesta, krepi meddržavno sodelovanje, prispeva 
k nadaljnjemu zniževanju škodljivih izpustov v 
okolje, skladno s strategijami držav regije, ter nudi 
nove priložnosti plinifikacije tako v Srbiji kot širše 
v regiji. 

Plinovod Balkanski tok sestavljata 
bolgarski krak dolžine 474 km ter 
402 km dolg srbski povezovalni 
plinovod, zgrajen v sklopu 
projekta »Transmission gas 
pipeline (Interconnector) “Border 
of Bulgaria – border of Hungary”». 
Trasa srbskega plinovoda poteka 
vse od bolgarsko-srbske do 
srbsko-madžarske meje.

V vseh fazah projekta gradnje povezovalnega plinovoda 
v Srbiji je s svojimi bogatimi izkušnjami sodelovalo tudi 
slovensko podjetje Comita. Skladno z mednarodnimi 
predpisi, EU standardi in lokalno zakonodajo je Comita 
z več evropskimi partnerji poskrbela za pripravo 
projektne dokumentacije, razvoj projektnih rešitev ter 
samo izvedbo projekta oziroma kompleksno sistemsko 
integracijo in vzpostavitev enotnih centrov vodenja. 
Comita je v projektu sodelovala tudi kot dobavitelj 
tehnološke opreme, k celoviti realizaciji projekta pa je 
pripomogla tudi kot razvijalec programske opreme.
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V sklopu projekta je Comita zgradila popolnoma 
nov glavni center vodenja, ki ga odlikujeta 
izvrstna zasnova in tehnološka odličnost, 
celotni obratovalni ekipi pa zagotavlja udobne 
delovne pogoje. V centru vodenja je zasnovan 
tehnološko napreden in zmogljiv centralni 
računalniško podprt podatkovni center, ki 
omogoča centralizirano upravljanje v realnem 
času in ponuja tehničnemu osebju vizualizacijo 
elementov plinovoda na visokoresolucijski video 
steni ter posameznih upravljavskih mestih. 
Projekt predstavlja enega večjih mejnikov v 
poslovanju Comite, saj je bil realiziran na ključ 
v rekordno kratkem času ter izrazito oteženih 
okoliščinah, povezanih z epidemijo Covid-19. 

V sklopu projekta je trenutno v gradnji kompresorska 
postaja, ki bo poskrbela za zvišanje tlaka v plinovodu 
na 85 bar ter s tem nemoten transport plina na 
celotni trasi do priključka z Madžarsko. Zagon 
kompresorske postaje je predviden v drugi polovici 
leta 2021. 

Več o aktualnih projektih si lahko preberete v eni od 
naslednjih številk revije Plin in plinske tehnologije.
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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.
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Katere ukrepe ste sprejeli za 
zagotovitev varne oskrbe s plinom? 

Kot upravljalec prenosnega omrežja se 
ukvarjamo predvsem z zagotavljanjem 
tehnične razpoložljivosti naše 
infrastrukture v največji možni meri 
za varno oskrbo. Imamo že izjemno 
varno omrežje plinovodov z več kot 
99-odstotno razpoložljivostjo. Kljub 
temu delamo vse, kar je v naši moči, da 
bi bili naši plinovodi še varnejši. Družba 
Gas Connect Avstrija je natančno 
preučila morebitne nevarnosti za ljudi, 
premoženje in okolje, ki bi lahko izvirale 
iz njenih naprav. Iz različnih statističnih 
podatkov o nesrečah upravljavcev 
plinovodov, lastnih izkušenj in študij 
tveganja je znano, da največje 

Tehnični direktor družbe Gas Connect Austria Erich Lugbauer o tveganjih za 
plinovode in inovacijskem projektu s podjetjem Siemens Energy.

in
te

rv
ju

nevarnosti za podzemne objekte, v našem primeru plinovode, predstavljajo 
nenapovedana zemeljska dela. S partnerjem Siemens Energy trenutno 
izvajamo inovacijski projekt za dodatno povečanje varnosti cevovodov z 
uporabo tehnologije optičnih vlaken. Ta inovativni projekt je že prinesel 
obetavne rezultate. Trenutno s to tehnologijo zelo uspešno spremljamo skoraj 
100 kilometrov našega plinovoda West-Austria v okviru pilotnega projekta.

Kakšne nevarnosti lahko dela s strani tretjih oseb predstavljajo za 
upravljavca plinovoda?  

Nepooblaščeno kopanje lahko poškoduje izolacijo cevovoda. Tako oslabljena 
zaščita jeklene cevi pripelje do korozije in s tem do slabljenja materiala. Vdolbine, 
ki jih lahko povzroči lopata bagra, lahko preprečimo z rednim pregledom 
cevovoda, ki ga opravljamo znotraj cevovoda. Poleg tega lahko nepooblaščena 
zemeljska dela povzročijo škodo na telekomunikacijskih vodih, ki se nahajajo 
v bližini, kar lahko privede do motenj v delovanju sistema za telekontrolo ali 
sistema SCADA. V najslabšem primeru lahko pride do prekinitve cevi in s tem 
do nenadzorovanega uhajanja plina.

 Delamo vse, 
kar je v naši 
moči, da bi bili 
naši plinovodi 
še varnejši.

Slika 1: Erich Lugbauer, Gas Connect Austria

so investicijski stroški zelo nizki glede 
na skupne stroške gradnje plinovoda.

Kje vidite možnosti za optimizacijo 
delovanja vašega plinovodnega 
omrežja?  

V osnovi so naši objekti in sistemi 
najsodobnejši, vendar smo odprti za 
inovacije in izboljšave. Morajo pa za to 
obstajati poslovni razlogi - izvajamo le 
tiste teme, ki so tudi poslovno koristne 
in povečujejo varnost, ne pa zato, ker 
je to le modno, kar dokazuje tudi naš 
skupni inovacijski projekt s podjetjem 
Siemens Energy. 

Kateri so naslednji koraki za prenos 
pilotnega projekta, kot je SIPIPE 
MON FOS, v redno delovanje?  

Za utemeljeno odločitev je treba 
preizkusiti in oceniti vsaj dve različni 
tehnologiji. Po razpoložljivih tehničnih 
rezultatih bomo izračunali poslovni 
primer in se nato odločili, ali bomo 
pri družbi Gas Connect Austria uvedli 
optično zaznavanje kot tehnološki 
standard.

Ali obstajajo tudi nadaljnji načrti, ki 
temeljijo na SIPIPE MON FOS?  

Vizija je, da se dron po zaznanih 
incidentih z optičnim zaznavanjem 
samodejno dvigne, posname lokacijo, 
kjer je bil dogodek zaznan, in te 
informacije pošlje v osrednji nadzorni 
center. Nato se lahko odločite, ali boste 
obiskali to lokacijo ali ne. Na ta način 
smo načrtovali in preučili tudi to širitev 
s podjetjem Siemens Energy. Ker pa 
zakon trenutno ne dovoljuje poletov z 
droni na dolge razdalje, tj. ker so mogoči 
le vizualni leti, te vizije še nismo mogli 
v celoti uresničiti. Vendar pa obstajajo 
znaki, da bi se lahko zakon v zvezi s tem 
spremenil še letos, in takrat bomo o 
tem dodatno razmislili. 

Sistem SIPIPE MON FOS, ki ga je razvila družba Siemens Energy, testirate 
že leto in pol. Kakšne izkušnje imate z njim?   

V bistvu je cilj dodatno povečati varnost plinovodov. Prednosti te tehnologije 
so po eni strani v tem, da signale o nevarnosti, na primer pri izkopavanju, 
prejemate v "realnem času" in se lahko zelo hitro odzovete. To pomeni, da se 
lahko odzovete, še preden se zgodi kaj drugega. Na primer, ko se cevovodu 
približa nizkonakladalni tovornjak, ki ima lahko na krovu bager, dobimo 
informacije iz sistema. Zaznate lahko tudi bližajoči se bager. Po drugi strani pa 
je pozitivni vidik tega sistema ta, da se lahko obstoječi optični kabli v sedanjem 
cevovodnem sistemu uporabijo z majhnim naporom pri namestitvi. Poleg tega 

Slika 2: SIPIPE MON FOS rešitev družbe Siemens Energy za nadzor kritične 
infrastrukture

Slika 3: Sistemske procesne enote so sestavljene iz strojne in nadzorno 
programske opreme z algoritmi umetne intelegence
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and therefore also in the gas pressure regulation stations was increased. This was expected to be achievable with the 
same components and pressures. This study determined, by means of practical tests, what effects increasing the speed 
had on the overall operation of the (natural) gas pressure regulation station.

In summary: is the natural gas pressure regulation station suitable for use with hydrogen?

n its Energy Agenda, the Dutch government has 
announced several measures to meet the climate 
objectives. One of them is the drastic reduction of 
CO2 emissions by switching to sustainable energy. 
The goal is to stop using natural gas by 2050 at the 
latest. 

A second reason for no longer using natural gas has 
to do with ground subsidence in the north-east of the 
Netherlands. Natural gas was found there in the province 
of Groningen in the 1950’s. The Netherlands then switched 
en masse to the use of natural gas and now almost the 
entire country is connected to the natural gas network. 
However, the massive extraction of natural gas from the 
ground has in recent years led to ground subsidence and 
earthquakes. That is why the extraction of natural gas 
from Groningen has been reduced significantly; from 90 
billion m3 in 1976, to 12 billion m3 in 2020. Next step is to 
reduce this further to zero as soon as possible. 

Hydrogen can become an important link in the energy 
supply of the future. Green hydrogen is a sustainable option 
as fuel and energy carrier. If the existing infrastructure for 
natural gas can be used to transport and store hydrogen, 
this could yield enormous benefits. 

On October 22 and 23, 2020, Dutch organization 
Kiwa was commissioned by Netbeheer Nederland to 
investigate whether new gas pressure regulating stations 
for natural gas are suitable for the use of 100% hydrogen. 

Testing of a Gas Pressure 
Regulating Station with 100% 
hydrogen

JAN SIETSMA

I
INTRODUCTION:

GOAL:

TEST:

Kiwa is a Dutch world top 20 leader in testing, inspection 
and certification. They have clients in a.o. the public 
and private utilities. Netbeheer Nederland is the branch 
organisation of all electricity- and gas grid managers in 
the Netherlands.

T he objective of the study was to gain insight, by 
means of practical tests, into the operation and 
suitability of a new gas pressure regulation station 
if, instead of natural gas, the medium hydrogen is 

used. Specifically, the following aspects were investigated:

• The external leak-tightness of the gas station when 
hydrogen is used.

• The functioning of the components when using 
hydrogen.

• The internal leak-tightness of the valves and safety 
devices.

• The operation of the safety devices.

• The operation / control behaviour of the gas 
pressure regulator.

In addition, to supply the same amount of energy as with 
natural gas, the speed of the hydrogen in the gas network 

INOVATIVNI 
PROJEKTI   V 

DELOVANJU

 he Dutch grid manager Rendo made a regular gas pressure regulating station available for the test. The station 
consisted of a filter, RS350S gas pressure regulator with Slam Shut Device (VAK), a safety inlet valve (VA) and 
associated valves and piping. The capacity of the gas pressure regulating station was 750 Nm3/h (natural gas; 

86 vol% methane + 14% nitrogen) at a minimum inlet pressure of 3 bar. The nominal inlet pressure was 8 bar, and the 
nominal outlet pressure was 100 mbar. 

T

Fig. 1: Measurement set-up (top view and side view)
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Fig. 2: Gas pressure regulating station (district station)

Because of the size of the hydrogen releases during these tests, the tests were performed at the Twente Safety Campus 
in Hengelo in the Eastern part of the Netherlands.  

Fig. 3: Photos of the measurement set-up

A measurement protocol for the tests was drawn up and discussed with representatives of Netbeheer Nederland, 
specifying for all tests the steps to be taken, the conditions and the measurements to be made. The gases were 
supplied from cylinder packs and the measurements took place in the open air (no laboratory conditions).

Table 1: Internal and external leakage measurment

Note: because the Safety Inlet Valve (VA) is a device which is solely used in the Netherlands it is not further included 
in this article. 

The gas pressure regulating station was first tested with natural gas up to a maximum of 750 
Nm3/h. Subsequently, the gas pressure regulating station was tested with 100% hydrogen up 
to a maximum flow rate of 2,250 Nm3/h.

During the test with the maximum flow rate, a gas velocity of more than 60 m/s was reached, which is expected to 
establish with sufficient reliability that the pressure measured at the header is representative of the 'network pressure.

To this end, a buffer tank was installed on the outlet side, which significantly reduced the flow speed of the gas. This 
simulated the presence of a gas distribution network.

Among other things following products of Wigersma & Sikkema were installed in the gas pressure regulating station: an 
RS350S gas pressure regulator1, the BMA and BDA system couplings to connect the PLEXOR inspection system2 and a 
UNIGAS 300 electronic volume convertor to measure and record pressure, temperature, and flow. For specific practical 
tests, the PLEXOR inspection system for gas pressure regulating stations was made available by Wigersma & Sikkema.

Measurement results:  

1. Leakage:
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2. Tripping pressure Slam Shut Device:

Table 2: Tripping pressure Slam Shut Device (VAK)

Graph 1: Pressure stability at flow in- and decrease – 
natural gas 

Graph 2: Pressure stability at flow in- and decrease – 
hydrogen 

Graph 3: Noise emission with natural gas and hydrogen 

Conclusion: the tripping pressure of the Slam Shut Device 
(VAK) is independent of the medium and, assuming an 
accuracy class of 10, meets the requirements (at a set-
point of 190 mbar). 

3. Closing pressure of the RS350S gas pressure 
regulator:

Table 3: Closing pressure RS350S gas pressure regulator

Conclusion:

The closing pressure with natural gas is in average higher 
(9 mbar) than the closing pressure with hydrogen.

4. Outlet pressure and pressure stability (resonances) 
during in- and decrease of the flow 

Graph 1 shows the result of the measurement with 
natural gas and graph 2 with hydrogen where the flow was 
gradually increased for five minutes and then decreased 
again in five minutes. The measurement was carried out 
twice in the same way for repeatability purposes, only the 
first measurements are shown.

The blue graph shows the flow per 5 seconds, and the 
values are shown on the secondary y-axis. 

The orange graph shows the pressure difference measured 
over the filter (400 measurements, corresponding to 40 
seconds). 

The green graph shows the outlet pressure measured 
at the header of the station. This line is drawn over the 
average of 100 measurements corresponding to 10 
seconds. 

The grey graph is the 'line pressure'; the pressure 
measured per 0.1 second at the buffer vessel DN 400. 
The somewhat jittery progression of the flow rate is 
caused by the values being stored every five seconds. 

It should be noted that accuracy and closing pressure are 
determined on dynamic measurements, and not under 
static conditions as required per EN334. E.g., temperature 

has an influence, because the measurements were done in 
ambient with a closed volume. The outlet volume is appr. 
0,2 m3, which makes it critical for the pressure stability 
test of natural gas. The resonance is a disturbing factor for 
determination of the control value.

5. Noise emissions

Graph 3 shows the noise emissions from the first 
measurement with natural gas and hydrogen.

Notes:

The dotted lines show the noise emission in dB(A) 
inside the casing of the pressure regulating station, the 
continuous line in dB(A) outside the station. 

The somewhat jittery progression of the flow rate is 
caused by the fact that a value was stored every five 
seconds. 

The flow rate is given as a percentage to facilitate 
comparison of the noise emission of natural gas and 
hydrogen.

The peaks at the beginning and end of the measurement 
are caused by ambient noise. The noise from the 
surroundings then dominates the noise from the gas 
pressure regulation station.

Conclusion: the noise emission for the application of 
hydrogen (at a flow rate of 2.250 m3n/h) is 3.9 dB(A) lower 
than that of natural gas (at a flow rate of 750 m3n/h).

6. Final conclusion:

The conclusion is that the pressure regulator sta-
tion designed for natural gas can be operated with 
100% hydrogen without modification. The RS350S 
gas pressure regulator and the PLEXOR inspection 
system could be operated with 100% hydrogen 
without any problems.

The full test report is avalable at: 
www.wigersma-sikkema.com

Remark: 

The conclusion concerns only the technical functioning. This test does 
not allow for making a statement about the long-term behaviour and 
suitability for hydrogen.
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1) RS350S – Pilot operated gas pressure regulator 

The pilot operated gas pressure regulator has a unique 
design and offers short response times, high accuracy 
and stability over a wide flow and pressure range. The 
pilot has an integrated control system. Because of this 
the RS350S regulator maintains a stable outlet pressure 
at varying inlet pressures. Tthe RS350S regulator can 
be used in both distribution stations and industrial 
installations. The RS350S regulator is manufactured in-
house in the Netherlands. This, together with the modular 
design, results in short delivery times. The RS350S is 
factory-fitted with a slam shut valve that can be equipped 
with automatic trip detection. The pressure regulator is 
designed for “plug & play” installation and delivered with 
customer-specific settings. The RS350S gas pressure 
regulator was extensively covered in the June, 2020 issue 
of this magazine. For further information please also refer 
to: RS350S - Wigersma & Sikkema (wigersma-sikkema.
com). 

2) PLEXOR – Inspection system for gas pressure 
regulating stations  

With the highly innovative PLEXOR inspection system gas 
control lines and pressure regulating stations can be fully 
(dynamically) semi-automatically tested on performance 
and safety. The system has been on the market since 

2000 and is used by utility companies and network 
owners around the world. The PLEXOR inspection system 
for gas pressure stations consists of three main parts: the 
PLEXOR mobile test device, the CONNEXION software 
suite, and system couplings to connect the test device 
to the gas control line. The PLEXOR inspection system 
was extensively covered in the February, 2019 issue of 
this magazine. For further information please also refer 
to: Inspection system for pressure regulating stations - 
Wigersma & Sikkema (wigersma-sikkema.com).

Kontakt in dodatne informacije:
Jan Sietsma
International Sales Director
M  +31 6 22535853
E jsi@wigersma-sikkema.com   

Leigraafseweg 4
NL-6983 BP Doesburg
T  +31 313471998
E  info@wigersma-sikkema.com
I  www.wigersma-sikkema.com
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Podjetje Proinženiring d.o.o. je strokovno usposobljeno 
za izdelavo projektne dokumentacije za majhne in velike 
potrošnike zemeljskega plina in UNP.

Proinženiring je posebej specializiran za:

Za kontrolo notranje plinske instalacije smo pridobili tudi akreditacijsko listino K-142.  

Inženiring gradbenih in instalacijskih del

Urejanje dokumentacije za priključitev in 
odjem zemeljskega plina

Pridobitev upravnih dovoljenj

Kontrolo notranje plinske instalacije

+386 (0)5 330 23 80

+386 (0)41 640 879

info@proinzeniring.si

proinzeniring.si

Proinženiring d.o.o.

Mednarodni prehod 2B, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

-

PE Ljubljana, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

PE Kamnik, Usnjarska ulica 9, 1241 Kamnik

https://wigersma-sikkema.com/en/products/gasdrukregelaars/rs350s/
https://wigersma-sikkema.com/en/products/gasdrukregelaars/rs350s/
https://wigersma-sikkema.com/en/products/inspection-system-pressure-regulating-stations/
https://wigersma-sikkema.com/en/products/inspection-system-pressure-regulating-stations/
https://wigersma-sikkema.com/


Uvod
Distribucijska omrežja za zemeljski plin se pričakovano 
soočajo z neizbežnim puščanjem, predvsem na stikih 
med cevmi in ventili ter ob nenamernih poškodbah 
(denimo pri izkopavanjih ali zaradi prekinjene povezave). 
To puščanje je neposredno sorazmerno s tlakom, ki se 

Digitalizirano, 
samoregulacijsko in 
trajnostno distribucijsko 
omrežje za zemeljski plin
Študija primera družbe Pietro Fiorentini, projekt LIFE 13

PROJEKT LIFE 13

Slika 1: Arhitektura projekta LIFE 13

v distribucijskem omrežju vzdržuje za zagotavljanje 
ustrezne ravni kakovosti storitve oskrbe odjemalcev na 
priključnih mestih.

Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo in ima med 
trenutno razpoložljivimi fosilnimi gorivi pri uporabi 

najmanjši vpliv na okolje. Njegovo sproščanje v ozračje 
brez predhodnega zgorevanja pa je bistveno bolj 
škodljivo od CO

2
 , (glavnega povzročitelja toplogrednega 

učinka), zato je lahko tako puščanje okolju še posebej 
škodljivo.

Podjetja Pietro Fiorentini, Terranova in RetiPiù so se tega 
izziva lotila z razvojem projekta LIFE 13 Green Gas Network 
(Zeleno plinsko omrežje), ki je privedel do zasnove 
sistema, sestavljenega iz fizične naprave in programske 
infrastrukture. Naprava beleži spreminjanje tlaka in se 
odziva na podlagi profila dinamične modulacije, ki ga 
vnaprej razvije operater nadzornega centra. Operater pri 
tem lahko sproti spremlja spreminjanje tlaka in posega v 
sistem na daljavo prek programske platforme.

Projekt se je uvrstil med finaliste za nagrado LIFE v kat-
egoriji podnebnih sprememb, s katerimi Evropska unija 
podpira akterje, ki delujejo na področju zaščite podnebja 
in okolja.

Mario Carlo Borgotti, izvršni direktor družbe RetiPiù, je 
ključne značilnosti projekta Life 13 Green Gas Network, 
ki so ga razvili v sodelovanju s partnerjema Terranova in 
Pietro Fiorentini, opisal z besedami:
»Projekt so v temelju izoblikovali trije vidiki:

• okoljska vzdržnost, ki se nanaša na zastavljeni cilj 
o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov pri 
puščanju distribucijskih omrežij za najmanj 3 ods-
totke;

• inovativnost, ki se kaže pri razvoju in testiranju 
novega nadzorno-krmilnega  sistema za regu-
lacijo tlaka;

• odpornost, saj novi sistem na podlagi obratoval-
nih podatkov, ki se beležijo in obdelujejo v real-
nem času, omogoča stalno optimizacijo tlaka v 
različnih delih omrežja.«

Sodelovanje in izmenjava informacij med družbami 
RetiPiù, Pietro Fiorentini in Terranova sta nam omogočila 
izvedbo scenarija s testiranjem različnih sistemov 
in njihovo prilagoditvijo potrebam distribucijskega 
omrežja. Z upoštevanjem varnostnih predpisov, rabo 

34 35

Pomlad 2021
revijaplin

Pomlad 2021
revijaplin



orodij in terenskim delom smo 
potrdili, da je mogoče upravljati 
distribucijsko omrežje za plin v 
skladu z najvišjimi varnostnimi 
standardi za končne odjemalce 
ter obenem po zaslugi ustrezne 
regulacije tlaka zmanjševati 
izpuste v ozračje.

Treba je omeniti tudi digitaliza-
cijsko komponento za pametno 
omrežje, ki se vključi v distribu-
cijsko omrežje za plin. Tak pristop 
je skladen z usmeritvami itali-
janskega regulatorja ARERA, ki za-
sledujejo cilje zmanjšanja porabe, 
učinkovitejše rabe energije ter 
zmanjšanja izpustov. Investicije 
so prilagojene tem ciljem v korist 
končnega odjemalca.

Pri projektu je torej treba izpostaviti troje: zmanjšanje  
izpustov in s tem tudi vpliva na okolje, splošno delovanje 
v smeri pametnih plinskih omrežij ter nenazadnje iskanje 
ravnovesja med tehnološkimi rešitvami, prednostmi za 
končne odjemalce in varovanjem okolja.

Mario Carlo Borgotti
Izvršni direktor družbe RetiPiù

Rezultati in koristi
Poleg strukturnih prednosti sistema, ki so bile zasnovane 
v družbah Pietro Fiorentini, Terranova in RetiPiù, v smislu 
zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov je vredno 
izpostaviti tudi občutne organizacijske prednosti, ki 

jih prinaša. Sistem dejansko 
omogoča daljinsko izvedbo vseh 
nalog, ki jih vključuje vodenje 
distribucijskega sistema, s tem 
pa tudi zmanjšanje obratovalnih 
stroškov. To je prvi korak k novemu 
distribucijskemu omrežju za 
plin s pametnimi algoritmi in 
namenskimi alarmnimi sistemi, v 
katerem bo mogoče vse elemente 
upravljati na daljavo, s čimer se 
bo povečala učinkovitost tako 
pri napovednem vzdrževanju 
kot pri rednem upravljanju, 
obenem pa se ves čas ohranjali 
visoki varnostni standardi. S tem 
je mogoče zmanjšati potrebno 
človeško prisotnost na terenu 
ter tako s hitrim posredovanjem 
in ob manjših stroških preprečiti 
nastanek kakršnih koli tveganj ali 
okvar.

Projekt LIFE 13 je pokazal, da 
je mogoče z izkoriščanjem 

potenciala pametnih naprav in programske 
opreme za centralno spremljanje vzdrževati visoke 
standarde kakovosti storitve in delovanja omrežja ob 
hkratnem omejevanju izpustov plina. Rezultat tega je 
samoregulacijsko omrežje, ki lahko prilagaja delovni 
tlak realnim potrebam ter s tem prepreči nevarni nadtlak 
in omeji izpuste v ozračje ob pričakovanem puščanju 
omrežja.

»Kar zadeva trajnostni vidik, projekt konkretno ponazarja, 
kako uporabljati prožnejše, manj togo distribucijsko 
omrežje – resnično pametno omrežje, ki je sposobno 
zagotavljati in samoregulirati tlak glede na potrebe 
končnih odjemalcev za funkcionalno optimizacijo v 
smislu zmanjšanja puščanja.«

Prihodnji razvoj Orodje Pričakovani rezultat

Zmanjšanje puščanja in izpustov Profiliranje

Centralizirano upravljanje 
delovnega tlaka

Izračun izpustov

Certifikat za energetsko 
učinkovitost (začet postopek pri 
GSE)

Okoljska varnost Napredni alarmni sistemi

Senzorji onesnaženosti in hrupa

Večja učinkovitost sistema

Večja okoljska vzdržnost

Učinkovitost sistema Enotna platforma

Nastavljivo poročanje

Manjši obratovalni stroški

Hitrost odziva

Spremljanje tlaka Določanje parametrov naprave

Poročila o kakovosti distribucije 
plina

Skladnost z italijanskim kodeksom 
o kakovosti distribucije plina pri 
spremljanju tlaka

Strategija Vlaganje v fizična sredstva na 
zadevnih območjih

Zagon inovativnega in strokovno 
odobrenega projekta

Možnost dostopa do industrije 
4.0. Visoke ocene za inovativnost 
v panožnih razpisih. Povečanje 
vrednosti sredstev in nadomestila v 
tarifah (preostala vrednost sredstva 
(VIR) in regulativna osnova 
sredstev (RAB))
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Prihodnji razvoj
Projekt je povzročil pravo revolucijo na področju tovrstnih 
sistemov. Če lahko danes krmilimo tlak, bomo lahko jutri 
krmilili končne točke plinovodnega omrežja (stopnja 
odoriranja, katodna zaščita in še mnogo drugega) ter 
tako dobili popoln vpogled v omrežje in preprečevali 
dogodke, ki bi bili lahko za končne odjemalce tvegani.

Največja vrednost tega poskusa pa je v tem, da smo 
danes sposobni v praksi uvesti avtomatizacijo za 
dinamično upravljanje celotnega omrežja. Tega cilja na 
začetku ni bilo mogoče predvideti, saj na delovni tlak 
distribucijskega omrežja vpliva vrsta parametrov, ki jih je 
težko upravljati in napovedovati s kakršno koli gotovostjo 
(poraba, zunanje temperature ipd.).

Množična raba tega sistema bo zato prinesla obsežne in 
otipljive okoljske koristi, ne da bi pri tem kakorkoli vplivala 
na kakovost in varnost distribucijskih omrežij za plin.

Diego Lovato
Pietro Fiorentini S.p.a.
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Enajst upravljavcev plinske infrastrukture je lani objavilo vizijo evropske 
vodikovodne hrbtenice (European Hydrogen Backbone oz. EHB), namenskega 
vodikovodnega omrežja, razširjenega v deset evropskih držav. Njihovo poročilo 
je sprožilo razpravo o vlogi, ki jo ima lahko vodikovo omrežje v evropskem 
energetskem sistemu prihodnosti. Vodik je splošno prepoznan kot vir, ki bo 
pripomogel k podnebni nevtralnosti, enak je konsenz o potrebi po transportu 
vodika po cevovodih. Tokratno poročilo predstavlja posodobljeno in razširjeno 
vizijo pobude EHB, ki zdaj združuje 23 upravljavcev plinske infrastrukture iz 21 
držav. Vsebuje posodobljene zemljevide vodikove infrastrukture za leta 2030, 
2035 in 2040, pri čemer namensko vodikovodno omrežje v veliki meri temelji 
na preurejeni obstoječi plinski infrastrukturi.

Evropska vodikovodna hrbtenica bi lahko do leta 2030 obsegala začetnih 11.600 
km cevovodov, ki bi povezovali nastajajoče vodikove doline. Vodikovodna 
infrastruktura bi se nato do leta 2040 lahko razširila v vseevropsko omrežje z 
39.700 km cevovodov ter nadaljevala razvoj tudi po tem letu. Na zemljevidih 
so poleg tega zarisane morebitne dodatne poti, ki bi lahko nastale, vključno 
s potencialnimi medomrežnimi povezavami na morju in cevovodi v regijah 
zunaj območja, na katerem delujejo člani pobude EHB. Predlagana razširjena 
vseevropska vodikovodna hrbtenica lahko dodatno podpira vključevanje 
obnovljivih in čistih virov energije v regijah, ki v prvotnem načrtu evropske 
vodikovodne hrbtenice, objavljenem leta 2020, še niso bile zajete. Med njimi so 
Finska, Estonija, velik del srednje in vzhodne Evrope, Grčija, Irska in Združeno 
kraljestvo.

Evropska vodikovodna hrbtenica ustvarja priložnost za pospešitev razogljičenja 
energetike in industrije ob hkratnem zagotavljanju odpornosti energetskega 
sistema, večje energetske neodvisnosti ter zanesljive oskrbe po vsej Evropi. Tako 
vizijo je mogoče uresničiti gospodarno, vendar pa zahteva tesno sodelovanje 
med državami članicami Unije in sosednjimi državami ter stabilen in prilagodljiv 
podporni regulativni okvir.

Poročilo poleg zemljevidov s prikazom potencialne prihodnje topologije 
vodikove infrastrukture vsebuje tudi posodobljeno delitev cevovodov glede na 
status (obstoječi s spremenjeno namembnostjo proti novim) in oceno skupnih 
investicijskih stroškov do leta 2040. V evropsko vodikovodno hrbtenico dolžine 
39.700 km, kakršno poročilo predvideva v letu 2040, bi po tej oceni morali 
vložiti 43 do 81 milijard evrov, pri čemer bi 69 odstotkov omrežja sestavljali 
preurejeni obstoječi plinovodi, 31 odstotkov pa novi odseki cevovodov. V 
celotnem kontekstu evropskega energetskega prehoda je to razmeroma 
majhen strošek. 

Vložek na kilometer cevovoda je manjši, kot je bil po oceni stroška investicije 
v omrežje v prvotnem načrtu evropske vodikovodne hrbtenice. Ta je vključeval 
zgolj ocene stroška za cevi premera približno 122 cm (48 palcev), posodobljena 

ŠIRITEV EVROPSKE 
VODIKOVODNE 

HRBTENICE

»Evropa mora hitro razviti namensko vodikovodno 
infrastrukturo in novo poročilo pobude EHB prinaša jasen 
načrt, kako bi to lahko dosegli,« je dejal prof. Ad van Wijk, 
avtor načrta o 2 x 40-GW zmogljivosti za elektrolizo ter 
svetovalec združenja Hydrogen Europe.

Poročilo o viziji evropske vodikovodne hrbtenice do leta 2040, 
verzija EHB 2.0, april 2021

»Veseli nas, da se je pobudi EHB pridružilo enajst novih 
držav. Naše novo poročilo dokazuje, da je mogoče zgraditi 
zares vseevropsko vodikovo infrastrukturo, ki bo večinoma 
temeljila na preurejeni obstoječi plinski infrastrukturi,« pa 
je povedal Daniel Muthmann, koordinator pobude EHB in 
vodja področja korporativnega razvoja, strategije, politike 
in komunikacije pri nemškem operaterju prenosnega 
sistema za plin OGE.

Slika 1:  prof. Ad van Wijk

Slika 2:  Daniel Muthmann

Slika 3:  23 upravljalcev plinske 
infrastrukture in članov inciative EHB

Poročilo predstavlja posodobljeno in razširjeno vizijo pobude EHB, ki trenutno 
združuje 23 upravljavcev plinske infrastrukture iz 21 držav.
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različica pa upošteva, da velik del obstoječe infrastrukture za zemeljski plin in bodoče vodikovodne infrastrukture 
sestavljajo manjše cevi premera 61 cm (24 palcev) ali 91,5 cm (36 palcev). Cevovode manjšega premera je ceneje 
preurediti, kar pomeni nižje skupne stroške investicije. So pa obratovalni stroški transporta vodika na razdalji 1.000 
km večji pri ceveh manjšega premera, kar poveča stroške transporta v celotni življenjski dobi evropske vodikovodne 
hrbtenice na 0,11 do 0,21 evra za kg vodika. Lanskoletna ocena je bila z 0,09 do 0,17 evra nekoliko nižja, vendar tudi 
nova potrjuje, da je evropska vodikovodna hrbtenica privlačna in ekonomična možnost za transport vodika na dolge 
razdalje, če upoštevamo, da je prihodnji strošek proizvodnje vodika ocenjen na 1,00 do 2,00 evra za kg.

Slika 4:  Zrel projekt evropske vodikovodne hrbtenice je mogoče vzpostaviti do leta 2040  Slika 5:  Možen časovni razvoj vodikovodnega plinskega omrežja v regiji

Predlagani scenarij izgradnje infrastrukture do leta 2040 
odraža vizijo 23 evropskih operaterjev prenosnih sistemov 
za plin na podlagi nacionalnih analiz razpoložljivosti 
obstoječe infrastrukture za zemeljski plin ter predvidenega 
prihodnjega razvoja trga z zemeljskim plinom in trga 
z vodikom. Ne glede na vse pa je treba dodati, da bo 
uporabljena rešitev na koncu močno odvisna od prihodnje 
dinamike ponudbe in povpraševanja v povezanem 
energetskem sistemu, ki vključuje zemeljski plin, vodik, 
električno energijo in toploto. Dejanski razvoj ponudbe 
in povpraševanja na področju vodika in povezovanje 
energetskega sistema bi lahko privedla do alternativnih 
ali dodatnih poti glede na tiste, predstavljene v poročilu, 
časovnica pa bi se lahko pri nekaterih poteh, predlaganih 
za vzpostavitev do leta 2030, 2035 ali 2040, zamaknila 
naprej ali nazaj.

Zemljevidi vodikovodne infrastrukture za leta 2030, 2035 
in 2040 odražajo vizijo 23 evropskih operaterjev prenosnih 
sistemov za plin na podlagi njihove analize tega, kako bi 
se utegnila razvijati infrastruktura, s katero bo mogoče 
izpolniti cilje o razogljičenju. Pomembno je poudariti, da 
transportne poti vodika in časovnice, ki jih predvidevajo 
zemljevidi, niso zacementirane. Dokončna zasnova in 
časovnica hrbtenice sta odvisni od tržnih pogojev za 
vodik in zemeljski plin ter od vzpostavitve stabilnega in 
prilagodljivega podpornega regulativnega okvira.

EHB je zanimiva in ekonomična 
možnost za transport vodika na 
dolge razdalje.

SLOVENIJA KOT DEL NASTAJAJOČE 
EVROPSKE VODIKOVODNE HRBTENICE
Plinovodi kot slovenski operater prenosnega sistema 
upravljajo omrežje plinovodov v skupni dolžini 1.195 km, 
ki so namenjeni tako domači rabi kot tranzitu iz Avstrije na 
Hrvaško in v Italijo. Za oba namena uporabljajo podvojeno 
prenosno povezavo med Ceršakom in Vodicami. 
Dolgoročno bi se lahko z vedno večjo uporabo zelenega 
vodika in njegovega čezmejnega transporta na povezavi 
med Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko ena od 
prenosnih plinovodnih povezav nadgradila za namensko 
uporabo za transport zelenega vodika. Dodatna priložnost 
za rabo vodika v Sloveniji bo tudi opuščanje premoga.

Vodikovodno omrežje bi se lahko uporabljalo za oskrbo 
industrijskih odjemalcev in elektrarn z zelenim vodikom 
prek avstrijskega omrežja ali omrežja madžarskega 
operaterja FGSZ ali s severnoafriškim zelenim vodikom 
prek omrežja italijanskega operaterja SNAM, pa tudi z 
domačo proizvodnjo. Vodikovodno omrežje bi poleg tega 
lahko sodelovalo v tranzitu s povezovanjem virov ponudbe 
in povpraševanja ter energetskih sistemov v Italiji, Avstriji, 
na Madžarskem in Hrvaškem.

Regionalno hrbtenico bi lahko vzpostavili do leta 2035. Ta 
bi med drugim povezala nacionalne trge med Slovenijo ter 
Madžarsko in Italijo, pa tudi večje vire oskrbe z zelenim 
vodikom (kot je denimo severnoafriški). Povezava z Avstrijo 
in potencialno s Hrvaško pa bi poskrbela za to, da bi 
evropska vodikovodna hrbtenica postala enotno omrežje, 
ki sega od jugovzhodne do severovzhodne Evrope.

Vir: European Hydrogen Backbone, 2021
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Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 
o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov določa, da morajo države članice 
zagotoviti, da delež energije iz obnovljivih virov v okviru končne porabe energije v 
prometnem sektorju doseže do leta 2030 vsaj 14 %. V Sloveniji za tem ciljem trenutno 
še veliko zaostajamo in nas na tem področju čaka še veliko dela.

Biometan je popolnoma združljiv s trenutno infrastrukturo 
za plin in z vozili. Uvajanje biometana je ena izmed 
najboljših rešitev za pospeševanje obnovljivih virov energije 
v prometu in temelji tudi na krožnem gospodarstvu. V 
sektorju težkih tovorov je biometan vse večja resničnost 
in predvsem razpoložljiva tehnologija, ki lahko nadaljuje 
prodor na trg ter prispeva k prehodu na nizkoogljični 
promet.

Biometan tudi v Sloveniji lahko 

veliko pripomore k trajnostnem 

prometu

Tudi Slovenija bo kmalu začela dodajati biometan v 
obstoječe plinovodno omrežje, kar je eden izmed ciljev 

Uporaba biometana v Evropi naraSCa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA 
Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju 
cestnega prometa v Evropi. Podatki kažejo, da obnovljiv 
plin predstavlja povprečno 17 odstotkov vsega plina, ki 
se uporablja kot transportno gorivo. Na vseh evropskih 
polnilnih postajah za plin (4.120) jih več kot 25 % dobavlja 
biometan, so potrdili na združenju NGVA Europe. To je 
17 % povprečje vsega plina v Evropi, ki se uporablja kot 
transportno gorivo. V nekaterih razvitih državah je ta 
odstotek izrazito visok: Švedska 94 %, Nizozemska 90 %, 
Norveška 63 %, Velika Britanija 67 %, Nemčija 50 %, kar je 
bistveno več, kot je cilj Evropske unije do leta 2030 glede 
deleža obnovljivih virov energije v prometu.

BIOMETAN 
– ENOSTAVNA RESITEV 

ZA POVECANJE 
OBNOVLJIV VIROV V 

PROMETU 

Nacionalno energetskega in podnebnega načrta (NEPN). 
S tem bo omogočena tudi uporaba biometana v prometu.

Za večjo uporabo biometana v prometu pa bo morala 
Slovenija postaviti ustrezno infrastrukturo za polnjenje 
teh vozil. V skladu z zahtevami EU Direktive 2014/94/
EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva bi 
morali imeti do 31. 12. 2020 javna polnilna mesta za plin 
vzpostavljena v naslednjih občinah: Ljubljana, Maribor, 

Ptuj, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Koper, Murska 
Sobota, Slovenj Gradec in Velenje ter tri polnilna mesta v 
Zasavju kot degradiranem območju z onesnažili zraka.

Danes imamo javna polnilna mesta samo v Ljubljani (2-
krat), Mariboru, Celju in na Jesenicah, kar pomeni, da 
nismo izpolnili zahtev direktive EU na tem področju.

Slika 1: Delež obnovljivih plinov v prometu po različnih državah

vec na www.cng.si
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1. Družba ELES je v slovenskem prostoru prepoznavna 
bistveno širše kot zgolj družba, ki izvaja dejavnost 
operaterja prenosnega elektroenergetskega sistema. 
Z vedno bolj odmevnimi in uspešnimi mednarodnimi 
projekti družba ELES opozarja tudi na svoj uspešen 
pristop povezovanja z nosilci znanja, kot so fakultete 
in inštituti. Uspehi so zagotovo rezultat sistematičnega 
in strateško usmerjenega dela družbe. Kako je v družbi 
ELES  organizirano znanstveno in raziskovalno delo in 
kako poteka povezovanje z raziskovalnimi in znanstvenimi 
inštitucijami? 

Osnovna dejavnost prenosa električne energije in 
neposredna vpetost v gospodarski in makroekonomski 
habitat sta družbi Eles vedno narekovala napredno 
delovanje zunaj tradicionalnih okvirjev. Ključna komponenta 
naših uspehov je sigurno sodelovanje z eksternimi nosilci 
ustreznih znanj. Največkrat izpostavimo tehnična znanja 
povezana s panogo, vendar je dejanski nabor bistveno širši. 

Raziskovalne aktivnosti z aplikativno noto že dolgo 

Uroš Kerin je doktoriral (2010) na Fakulteti 
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kariero je 
začel na matični fakulteti, kjer je do konca leta 
2010 opravljal pedagoške naloge in deloval na 
raziskovalnih ter industrijskih projektih. V letu 
2007 je bil gostujoči raziskovalec v avstrijskem 
tehnološkem inštitutu (AIT) na Dunaju. Od leta 
2011 do leta 2017 je bil zaposlen v Siemens Power 
Technologies International, Erlangen, Nemčija, kjer 
bil konzultant na več kot 50 večjih mednarodnih 
projektih v elektroenergetiki in naftni industriji na 
področju prenosnih sistemov, industrijskih postrojev, 
FACTS, HVDC, power-from-shore, LNG, eLNG, 
fracking in ostalih. Vodil je ekspertno skupino za 
modeliranje plinskih in parnih električnih postrojev, 
ekspertno skupino za dinamične analize industrijskih 
in prenosnih elektroenergetskih sistemov in bil 
odgovoren za strokovno svetovanje. Od leta 2017 
je zaposlen v družbi ELES, d. o. o., v Ljubljani. Je 
pomočnik direktorja Področja za upravljanje s 
sredstvi in projekti. Skrbi za organizacijski in strokovni 
razvoj področja in vodi Diagnostično analitski center  
(p. p.). Vodi delovno skupino za digitalno preobrazbo 
podjetja in Svet za raziskovalno in znanstveno 
dejavnost. Strokovno svetuje tudi na infrastrukturnih 
projektih NEDO, SINCRO.GRID in HVDC.

soustvarjajo Eles. Navsezadnje ima podjetje zavidljivo 
izobrazbeno strukturo. V zadnjem obdobju pa nam je uspelo 
realizirati fundamentalni premik v dojemanju kompleksnosti 
našega dela in njegovega trajnostnega pomena. 

Znanstveno in raziskovalno delo v Elesu presega 
vsebinske in organizacijske meje. Dogaja se na več mestih 
hkrati, največkrat vsebinsko nepovezano, vendar skušamo 
organizirano podpreti prenos in interno širjenje dognanj 
in rešitev. Z zunanjimi nosilci znanj se sicer formalno 
povezujemo, v praksi pa jih najraje neposredno umestimo 
v aktivne tematske sklope, saj je tako učinek za vse največji.

 

2. Kdaj je družba ELES prepoznala pomembnost 
povezovanja z znanostjo ter kakšen je bil prvi pristop? Na 
katerih področjih dela so bile najprej prepoznane potrebe 
po takšnem povezovanju? Kdaj se je zgodil ključni preboj 
in kakšni so bili razlogi za ustanovitev Sveta za znanstveno 
in raziskovalno dejavnost? 

Povezovanje z znanostjo je bilo vedno prisotno na 
aplikativni ravni, skozi krajša raziskovalna sodelovanja 
ali komercialne projekte. Venomer uspešno, a vsebinsko 
nekoliko premalo povezano. Ključni zasuk pa se je 
zgodil pred dobrim letom in pol, ko smo zaznali jasen 
signal, da vzpostavljena oblika ni več konkurenčna 
modernim premikom v elektrogospodarstvu. Zaznava 
drugačnih smernic v razvoju elektroenergetskega omrežja, 
medsektorsko povezovanje, nove tehnologije, projekti 
skupnega interesa, nacionalni in mednarodni R&D projekti, 
digitalizacija in IT rešitve, upravljanje s sredstvi, stroškovna 
učinkovitost, hitrost prenosa inovacij v prakso, kompetence 
na trgu dela in nenazadnje novi deležniki elektroenergetske 
arene so glavni pokrovitelj tega dognanja. Najvišje vodstvo 
podjetja je motive prepoznalo in prevedlo v pomembno 
strateško odločitev. To je bil tudi ključni prebojni trenutek, 
ki je na kratek rok že prispeval k marsikateremu uspehu, 
dolgoročno bo pomagal zagotoviti trajnostno tehnično in 
vsebinsko delovanje.

3. Kakšna je vaša splošna ocena povezovanja slovenskih 
podjetij z nosilci znanja in znanostjo v Sloveniji? V okviru 
svojega dela, izrednih mednarodnih izkušenj, sodelovanja 
z drugimi podjetji ter fakultetami imate izredno širok 
vpogled v procese in konkretna sodelovanja. Kaj generalno 
prepoznavate kot napredno in dobro ter kje zaostajamo v 
energetskih podjetjih za še uspešnejši preboj povezovanja 
in s tem uvajanja znanstvene in raziskovalne dejavnosti v 

DR. UROŠ KERIN 
 
INTERVJU S  POMOCNIKOM DIREKTORJA PODROCJA ZA UPRAVL JANJE 
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Dobro vprašanje. Nekatere podjetja za prenos električne 
energije v tujini imajo lastne raziskovalne kapacitete in 
laboratorije. Gonilo njihovega razvoja je bodisi zgodovinsko 
bodisi jih v to vzpodbuja kompleksnost njihovih omrežij in 
projektov. Stalni spremljevalec infrastrukturnih projektov 
so tehnični izzivi, ki jih je v energetiki običajno treba 
rešiti nepredstavljivo hitro. Tudi v najboljših razmerah je 
fleksibilnost zunanjih partnerjev včasih omejena, zato je to 
nujna alternativa. Raziskave in razvoj s tem postanejo ne 
zgolj postranska aktivnost, temveč kar sestavni del podjetja. 
V nekaterih podjetjih iz tega izvirajo raziskovalne skupine, 
spet druga odkrivajo komercialne priložnosti.  

Slovenija ima odlične priložnosti za panožne uspehe. 
To dokazuje Eles. Ob visoki motivaciji zaposlenih in 
prepoznanih strateških priložnostih s strani vodstva pa je 
priložnosti dovolj za vsa podjetja.

7. Katera so ključna področja dela v družbi ELES, kjer 
je v prihodnje pričakovati še večji obseg vključevanja 
raziskovalnega in znanstvenega dela? Ali pozornost 
namenjate tudi pridobivanju znanstvenih referenc in kje 
prepoznavate njihovo največjo dodano vrednost? Kje je 
za družbo ELES največji poligon dela področja raziskav 
in znanosti in kje je po vašem mnenju njegov največji 
potencial?

Raziskovalne in znanstvene aktivnosti bomo še naprej 
vključevali v področja dela, ki bodo to zahtevala. Cilj 
je iskanje ustreznih rešitev za trenutne in predvidene 
prihodnje tehnične probleme. Za pridobivanje znanstvenih 
referenc običajno niso dovolj raziskave in aplikativna 
znanost. Po univerzitetnih merilih moramo zagotoviti visok 
nivo strokovne pismenosti in objave v mednarodnih revijah 
s faktorjem vpliva. Danes o svojih dosežkih poročamo na 
mednarodnih konferencah, v prihodnje so nujni poskusi 
znanstvenih objav. Segment zaposlenih z doktorskim 
nazivom sistem ustvarjanja znanstvenih referenc dobro 
pozna. Zavedamo se, da lahko še tako velik uspeh na 
lokalnem nivoju, ki celo rešuje operativne težave ali prinaša 
komercialne koristi podjetju, v svetovnem znanstvenem 
merilu hitro zbledi. Veliko pozornosti namenjamo napredni 
analitiki, optimizacijskim algoritmom in povezovanju 
stvarnega sveta z digitalnimi rešitvami. 

8. Svetovna in evropska energetika je že globoko v 
procesih prehoda. Ne gre zgolj za zeleni prehod, gre za 
povsem nove procese povezovanj in multidisciplinarnosti. 
Zmagovalci prehoda bodo podjetja, ki bodo znala pogledati 

izven svojih okvirov, ki se bodo znala odzvati in prepoznati 
nujno uvajanje novih znanj ter njihovemu razvoju. Kaj bi 
pri svojem delu uvrstili po pomembnosti na prvo mesto, da 
se razvojno-raziskovalno področje dela dejansko razvija in 
krepi in zakaj? Kako pomembno je delo z ljudmi?

Na prvo vprašanje ste posredno odgovorili z drugim. 
Iniciative, programi in razvoj niso možni brez kritične mase 
ustrezno motiviranih ljudi. Do neke mere seveda lahko 
utopično upamo na uspešnost motivacijskih napisov in 
sloganov, vendar izumi in znanstvena dognanja običajno 
niso rezultat napisa na steni. Največkrat so za širši uspeh 
potrebni tehničen problem, posameznik ali skupina za 
njegovo reševanje, primerno okolje, financiranje, mentorstvo 
in zgled. Zgledi vlečejo, pravi ljudska modrost. Podjetja s 
komercialno odvisnostjo od znanosti in inovacijsko tradicijo 
pa te komponente uspešno seveda že danes združujejo v 
nam dobro poznanih razvojnih oddelkih. 

9. Nepoznavalci bi lahko dejali, da je slovenski prostor za 
tesnejše sodelovanje znanosti in industrije zelo zahteven. 
Poznamo kar nekaj neuspešnih poizkusov vzpostavitve 
razvojno-raziskovalnega dela v podjetjih. Na drugi strani 
je kar nekaj uspešnih projektov in sodelovanj, ki pa vedno 
znova pokažejo, da so zelo kratkoročni. Omejeni zgolj 
na izvedbo konkretnih sodelovanj in ne dolgoročnega 
sistematičnega pristopa. Poznane so tudi stalne in velike 
želje znanstvenih inštitucij po mednarodnih znanstvenih 
referencah, ki pa so zopet omenjeno uporabne v konkretnih 
industrijskih aplikacijah. Obstaja vedno odprto vprašanje, 
kako med seboj povezati dva tako različna svetova. Prav 
zato bi lahko dejali, da gre za izredno zahtevno delo, ko 
morate biti raziskovalec in strateg v eni osebi.  Kaj je bilo 
ključno za vaš preboj? Kakšna je bila vaša pot in kateri 
dejavniki so bili na njej ključni?

Odličen povzetek. Drži, biti vez med dvema svetovoma 
ni enostavno in zahteva ogromno učenja in usklajevanja. 
Neko obliko multilingvistike, če želite. Dobrega raziskovalca 
moramo pustiti raziskovati in oblikovati nove rešitve. Pri tem 
ga moramo vzpodbujati in negovati. Po drugi strani, rešitve 
ne rešujejo ničesar, če ostanejo na papirju ali v predalu. 
Potrebno jih je pretvoriti v ustrezno obliko in ponuditi trgu, 
na primer. 

V svoji karieri sem imel izredno srečo. Večkrat sem 
bil namreč udeležen v takšnem procesu v priznani 
multinacionalki na področju energetike. Ne le kot člen 
vrednostne verige. Imel sem priložnost začeti v znanstvenem 
delu in iz njega z idejo prehoditi pot med posameznimi 
fazami do komercialnega produkta. Morda se sliši nekoliko 

podjetjih?

Deležnikom je pomen funkcionalno operativnega cikla 
prenosa znanj in idej dobro poznan. Kompleksnost prenosa 
dognanj R&D segmenta v ekonomsko aktivnost in finančne 
učinke pa zahteva prav posebno pozornost. Evolucijsko 
se je v Sloveniji z raziskovalno-znanstvenimi inštitucijami 
stkala zavidljivo močna vez v mnogih industrijah, na primer 
v avtomobilski industriji, kemijski industriji, strojegradnji, 
telekomunikacijah, avtomatiki, robotiki, računalniških 
sistemih in podobno. Hkrati se je vez morda nekoliko 
skrhala v manj agilnih podjetjih, ki so potrebovala nekoliko 
več časa za iskanje smeri in prebojne moči. Smiselno se 
mi zdi izpostaviti sposobnost mnogih energetskih podjetij 
pri vzpostavljanju raznolikosti v kadrovskovsebinskem 
smislu. Podjetja vse pogosteje presegajo klasično držo in se 
izogibajo monotonosti poklicev zaposlenih. Ta diverzifikacija 
znanj se ob ustreznem vodstvu lahko učinkovito prenese v 
komplementarne operativne učinke, komercialne priložnosti 
in nenazadnje poslovanje podjetja. Še posebej v odzivnih 
podjetjih. Hkrati pa vzpostavljanje sinergij zahteva mentalne 
in morda sistemske premike, za katere lahko včasih poide 
prepotrebna moč. Energetska podjetja postajajo ekosistem 
znanj. Šibka točka? Mnoga vedo več, kot mislijo, da vedo. 
Za še uspešnejše delovanje je zato nujno sistematsko 
spremljanje osvojenih kompetenc in njihov prenos nazaj v 
raziskovalno-razvojne procese. Hitra generacijska rast je 
mogoča le, če prihodnji generaciji pomagamo hitreje osvojiti 
znanja, ki jih sami že imamo.

4. V družbi ELES vodite Svet za raziskovalno in 
znanstveno dejavnost. Katere od vaših bogatih izkušenj 
najbolj pripomorejo k vašemu uspešnemu delu in vodenju 
sveta? So to vaše mednarodne izkušnje, ali so to izkušnje 
iz sodelovanj in del pri pridobivanju vaših znanstvenih 
referenc in naslovov? Kako velik je po vašem mnenju 
razkorak med znanstvenim in aplikativnim pristopom 
in na kakšen način pristopate v družbi ELES za uspešno 
povezovanje z raziskovalno in znanstveno dejavnostjo.

Pri vodenju se intenzivno naslanjam na preplet poklicnih 
in osebnih izkušenj. Za priložnosti sodelovanja v domačih 
in tujih znanstvenih iniciativah, raziskovalnih pobudah, 
industrijskih projektih, razvoja idej v prototip in komercialne 
produkte, prenosa znanj iz akademske sfere v industrijo in 
industrije v akademsko okolje, še posebej v tujini, sem zelo 
hvaležen. Te izkušnje me usmerjajo in mi pomagajo. Razkorak 
med aplikativnim in znanstvenim pristopom je neizogiben. 
Nagibanje k enemu ali drugemu je včasih nujno, mnogokrat 
pa spretno preoblikovanje abstraktnih teoretičnih rešitev v 
obvladljivo formo prinese največje aplikativne koristi. Konec 
koncev dokazujejo to mnogi stoletja stari matematični 
algoritmi, ki jih imamo ob podpori modernih procesorjev 
danes za samoumevne in morda celo izum moderne dobe. 

 5. Kako se glede na vaše bogate izkušnje slovenski 
energetski prostor poslužuje sodelovanja z raziskovalnimi 
in znanstvenimi inštitucijami in kako se po vaši oceni 
razlikujemo od širšega evropskega energetskega prostora. 
Ali obstajajo v Sloveniji kakšne posebnosti, ki so hkrati 
lahko tudi naše prednosti in priložnosti za raziskovalno 
delo v energetskih podjetjih?

Posebnost Slovenije je njena prepletenost. Pravzaprav 
se s prehodom v poklicno življenje le redko oddaljimo od 
izobraževalnih institucij, kjer smo se kalili. Fakultete in večja 
energetska podjetja so običajno lokacijsko blizu, pa tudi 
sicer nismo podvrženi geografskim presežkom. S tem so 
nam s človeškega vidika zagotovljene veliko bolj neposredne 
priložnosti za nadaljevanje sodelovanja na nekem drugem 
nivoju kot na primer v večjih državah. Ta prednost se zdi 
še relativno neprepoznana in izkoriščena. Alumni srečanja, 
strokovna povezovanja podjetij, prenos praks in podobno so 
iniciative, na katere ne smemo pozabiti. Eles je v preteklih 
letih nabral ogromno izkušenj na področju upravljanja s 
sredstvi in jih relativno uspešno pretvarja v raziskovalna 
dela in rešitve. Hkrati se zavedamo pomembnosti kritičnih 
debat, alternativnih pogledov in že skušamo oblikovati širše 
strokovne entitete.

6. Kakšno prihodnost napovedujete povezovanju 
podjetij z raziskovalnimi in znanstvenimi inštitucijami 
ali celo ustanavljanju lastnih raziskovalnih skupin v 
obdobju tranzicije slovenske energetike? Evropa ima zelo 
ambiciozne cilje, prav tako usmeritve in spodbude. Bo 
Slovenija in s tem tudi slovenska energetika znala temu 
trendu slediti in dosegati tako odmevne uspehe, kot jih 
dosegate v družbi ELES, tudi v prihodnje? Kakšni in kateri 
pogoji bi morali biti po vašem mnenju za to izpolnjeni?

DR. UROŠ KERIN
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nepomembno, vendar danes vidim, da temu ni tako. Še 
posebej ne v velikih razvojnih sistemih s potencialno 
velikimi vložki, kjer so ti procesi utečeni, strogo regulirani in 
podvrženi mnogim ocenjevalnim kriterijem. Velikokrat sem 
razmišljal o elementih, ki so mi to pot omogočili. Najbolje 
jih bom povzel z besedami nekoga drugega. Ti elementi so 
znanje, kredibilnost, socialna mreža, mentorstvo in sreča.

10. Poleg vodenja Sveta za raziskovalno in znanstveno 
dejavnost vodite tudi diagnostično analitski center družbe 
ELES. Gre za sistemske možgane operaterja prenosnega 
sistema in zagotovo ni mogoče na kratko opisati zahtevnosti 
in kompleksnosti sistema, ki ga vodite. Kje so ključni izzivi, 
s katerimi se srečujete pri svojem delu vodenja centra in 
kaj po pomembnosti uvrščate na prvo mesto? Kaj menite, 
da bo ključno za prihodnje diagnostične in analitske 
centre, ko se bodo sistemi medsebojno še bolj povezovali?

V vprašanju najprej prepoznam kompliment, za katerega 
se zahvaljujemo. Izzivov je veliko, z aktivnostmi diagnostično 
analitskega centra (DAC) pa želimo podjetju pomagati pri 
prehodu v digitalno obdobje na učinkovit in kreativen način. 
Raje kot opis, bi ponudil vabilo na obisk in ogled. 

Izzivi so večplastni in raznoliki, pa vendar povezani. 
Skupni imenovalec so podatki in njihova vrednost za delovne 
in odločitvene procese. Naša ključna naloga je zagotoviti 
kakovost in celostnost podatkov. Hkrati si prizadevamo 
k oblikovanju enega vira resnice in sistematskemu 
horizontalnemu in vertikalnemu poročanju. Razvijamo 
vizualno analitiko klasičnih KPI-jev in indekse zdravja naših 
visokonapetostnih energetskih naprav. Na tem področju 
smo suvereno konkurenčni kolegom iz tujine. Nenazadnje, 
preskušamo tehnologije obogatene resničnosti za podporo 
vzdrževanju infrastrukture, virtualne resničnosti za treninge 
in izobraževanje, uvajamo BIM itd. 

Diagnostično analitski centri prihodnosti bodo verjetno 
prilagojeni takratnim izzivom njihovih lastnikov. Verjetno pa 
ni pretirano napačna domneva, da bodo podatki prerasli iz 
nosilcev informacij v osrednje sredstvo ali valuto, s katerim 
bodo poslovali in si ga izmenjevali.

11. Na področju plinske dejavnosti z velikimi 
pričakovanji gledamo na prihodnost z uvajanjem sistemov 
P2G. Kakšno prihodnost napovedujete takšnim sistemom? 
Ali menite, da se bo povezovanje različnih energetskih 
sektorjev izvajalo tudi v Sloveniji? Kje vidite ključne 

prednosti tovrstnega povezovanja in vodika kot veznega 
elementa med njimi?

Maksimalni izkoristki in trajnostni viri energije so bili vedno 
muza inženirjev. Sistemi P2G so deležni velike pozornosti 
in mnogi jih dojemajo kot vezni element ali tampon cono 
med energetskimi sektorji, morda tudi z multiplikativnimi 
učinki. Napovedovanje prihodnosti raje prepuščam tistim 
z ustreznimi kompetencami, izvedeni projekti v tujini pa 
vsekakor motivirajo nadaljevanje razprave. Morebitne 
projekte v Sloveniji naj ženejo predvsem izhajajoče 
priložnosti za odjemalce, gospodarstvo in okolje, raje kot 
vnema načelne participacije v mainstreamu. V primeru 
ugodne implementacije v sicer kompleksno obstoječo 
infrastrukturo in energijske bilance bi P2G sistemi sigurno 
lahko prispevali k fleksibilnosti energetskih sektorjev in 
novim storitvam.

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

Vesel sem mnogih priložnosti, ki sem jih bil v relativno 
kratki karieri deležen. Še bolj sem vesel, da sem jih pogumno 
izkoristil za osebno in poklicno rast. Izreden profesionalni 
uspeh zadnjega obdobja pa so mnogi dosežki družbe Eles, 
nekateri vidni, nekateri še ne, za katere rad pomislim, da so 
rezultat tudi mojega neposrednega dela. 

13. Ali bi na podlagi vaših bogatih izkušenj in 
poznavanja slovenske energetike z bralci revije Plin delili 
kakšno vašo misel ali usmeritev za še uspešnejše uvajanje 
raziskovalnega in znanstvenega dela in sodelovanj v 
slovenski energetiki v procesih tranzicije in prehoda v 
nizkoogljično družbo? 

Dovolim si zaključiti s krajšim citatom gospoda A. 
Einsteina: »Problemov ne moremo reševati z enakim 
načinom razmišljanja, kot smo ga imeli, ko smo jih ustvarili.« 
Kot profesionalci bomo verjetno v svojih domenah uspešni 
še naprej, morda pa skupaj odkrijemo komplementarne 
učinke ali priložnosti za izmenjavo znanj, ki nas bodo 
naredile uspešne kot panogo. Vabljeni v DAC. 

DR. UROŠ KERIN
POMOČNIK DIREKTORJA PODROČJA 
ZA UPRAVLJANJE S SREDSTVI IN 
PROJEKTI TER VODJA DIAGNOSTIČNO 
ANALITSKEGA CENTRA ELES

Plinski kondenzacijski kotel Thermo Condens WTC-GW 15/25-B.

Enostavna
rešitev.
Razume
jo vsak.

www.weishaupt.si
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Ante Prusina, dipl. ing.

alni kondenzacijski kotli Weishaupt 
WTC-GB omogočajo celovite rešitve 
za kondenzacijske kotlovnice. To 
zajema dobavo kotlov, hidravličnih 

elementov, obtočnih črpalk, toplotnih 
prenosnikov, dimnikov, pa tudi centralnih 
nadzornih sistemov, ki jih že več let zagotavlja 
uveljavljen proizvajalec takšnih sistemov, 
podjetje Neuberger, ki je del koncerna 
Weishaupt. Tokrat vam predstavljamo tehnične 
rešitve in referenčne objekte, ki smo jih izvedli 
na Hrvaškem.

Projekti rekonstrukcije in izgradnje novih merilno-
regulacijskih postaj (MRP) za podjetje Plinacro, 
operaterja hrvaškega plinskega transportnega 
sistema, so bili dobra priložnost, da Weishaupt 
ponudi celovite rešitve za kotlovnice z uporabo 
avtomatike Neuberger.

Projektna naloga za MRP se v osnovi nanaša 
na vzdrževanje temperature zemeljskega 
plina v zahtevanih mejah (10–15 °C) ob 
istočasni zagotovitvi avtomatskega nadzora 
nad delovanjem postrojenja ob minimalni 
porabi energenta in izpolnjevanju najnovejših 
standardov o emisijah škodljivih plinov. Ob tem 
pa mora seveda biti zagotovljena tudi maksimalna 
varnost delovanja postrojenja. Projektant se 

TUDI PLINSKI SISTEM
POTREBUJE UČINKOVITO 

PLINSKO OGREVANJE

Kondenzacijska in regulacijska 
tehnika, celovite sistemske rešitve

Tehnološke 
novosti

T

Slika 1: Talni plinski kondenzacijski kotel Weishaupt Slika 2: Področja toplotnih moči kotlov WTC-GB pri 50/30 °C

PLINSKO OGREVANJE

je odločil za talne plinske kondenzacijske kotle 
Weishaupt Thermo Condens WTC-GB (slika 1). 

Kotli so dobavljivi za območje toplotne moči 18,2–
290 kW, povezani v kaskado po dva, tri ali štirje pa 
lahko dosežejo moč do 1160 kW. To je še posebno 
pomembno, ker je šlo pri projektu za različne količine 

plina, ki ga je treba ogrevati na enako temperaturo 
tekom leta.
Od tehničnih lastnosti kotlov velja še posebno 
poudariti visoko učinkovite prenosnike toplote, 
izdelane iz zlitine iz aluminija in silicija (slika 4). Ta 
zlitina je izjemno odporna proti staranju, zaradi 
izjemne toplotne prevodnosti ter posebnih oblik 
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priključek na vodni strani omogoča, da ima vsak člen enak 
volumski pretok, kar zagotavlja enakomerno temperaturo.

Kotli imajo tudi inovativen žarilni gorilnik Premix iz zelo 
vzdržljivega kovinskega pletiva iz zlitine železa in kroma 
(FeCr), ki zagotavlja optimalno izgorevanje (slika 5). 
Cilindrična oblika in posebna površinska struktura pletiva 
gorilnika zagotavljata še posebno majhne škodljive emisije. 
Nizka poraba energije je zagotovljena tudi zahvaljujoč 
velikemu razmerju modulacije, tj. 1:6.

Izračuni so pokazali, da v nekaterih kotlovnicah za sistem, ki 
je prej deloval z maksimalno močjo 1260 kW, zdaj zadošča 
komaj 400 kW. Za Plinacrove MRP je Weishaupt do sedaj 
dobavil 29 kotlov WTC-GB različnih moči, najpogosteje pa 
je šlo za kaskadne rešitve (slika 6).

temperatura dvižnega voda primarnega kroga, °C 60,4
temperatura povratnega voda primarnega kroga, °C 58,2
temperatura dvižnega voda sekundarnega kroga, °C 59,8
temperatura povratnega voda sekundarnega kroga, 
°C

57

tlak v primarnem krogu, bar 1,5
tlak v sekundarnem krogu, bar 1,6
temperatura plina, °C 15,4

doseže kotel zelo visok izkoristek, ki je pri temperaturah 
40/30 °C kar 110-odstoten. Vsi montažni deli, kot na 
primer posoda za kondenzat in priključki dvižnega in 
povratnega voda, so izdelani iz enake aluminijaste zlitine. 
Zaradi posebnega postopka odlivanja ima prenosnik visoko 
učinkovito obliko za prenos toplote, zahvaljujoč velikim 
odprtinam za vzdrževanje pa je omogočeno temeljito 
čiščenje na plinski strani. Glede na moč prenosnika 
je sestavljen iz 3–8 členov, medtem ko Tichelmannov 

Slika 4: Detajl prenosnika toplote z optimiranimi 
izmenjevalnimi površinami

Slika 6: Shema kotlovnice MRS Čabdin

Slika 5: Gorilnik Premix

Tabela 1: Prikaz zahtevanih parametrov 
v kotlovnici MRP Čabdin

Dela so se vedno izvajala v zelo kratkih 
rokih, ko se je opravljalo tudi vzdrževanje 
sistemov MRS. Za izvajalca del je bilo pri 
tem pomembno, da je proizvajalec opreme 
sposoben dobaviti vse elemente sistema, od 
kotlov do dimnika, in da je vse to mogoče 
točno opredeliti pred dobavo.

Investitor je pri projektni nalogi določil tudi 
regulacijo temperature plina v zahtevanem 
okviru in avtomatski nadzor postrojenja ter 
istočasno spremljanje parametrov v kotlovnici 
(tabela 1). To je bila hkrati priložnost za 
implementacijo sistema Neuberger, ki je 
del koncerna Weishaupt. Pri tem je treba 

omeniti, da je Neuberger kot proizvajalec elementov za 
centralni nadzor prilagojen za zbiranje velikega števila 
prametrov, tako da se pogosto uporablja tudi pri nadzoru 
industrijskih postrojenj. Pri projektih MRP ni šlo za tako 
zahtevne sisteme, vendar je bilo v veliko zadovoljstvo skupaj 
s certificiranimi partnerji za sistem Neuberger ponuditi 
celovito rešitev za vsako kotlovnico.
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Industrija vodika v vzorčnem projektu GET H2 
Nukleus 

Podjetja BP, Evonik, Nowega, OGE in RWE Generation v 
okviru projekta GET H2 Nukleus med nemškima mestoma 
Lingen in Gelsenkirchen na razdalji 130 kilometrov razvijajo 

Vodikova industrija v praksiS
ie

m
en

s 
E

n
er

g
y

prvi primer javno dostopne vodikove infrastrukture. 
Projekt ponazarja celotno procesno verigo za zanesljivo 
in vzdržno industrijo vodika v Nemčiji, od proizvodnje 
zelenega vodika v industrijskem obsegu do transporta po 
obstoječi plinski infrastrukturi ter neprekinjene dobave 
industrijskim obratom v Spodnji Saški in Severnem Porenju 
- Vestfaliji. Sistem naj bi po načrtu začel delovati konec 

Slika 1: Vodikova infrastruktura v projektu GET H2 Nukleus
Slika 2: Medtem ko je povpraševanje odjemalcev po vodiku razmeroma stabilno, na 

drugi strani obnovljiva energija, ki je na voljo za proizvodnjo, močno niha. 

VODIKOVA INFRASTRUKTURA 
– STEBER ENERGETSKEGA PREHODA

leta 2022 s pričetkom proizvodnje zelenega vodika za 
oskrbo odjemalcev. 

• Zeleni vodik se bo proizvajal v več kot 100-MW 
obratu za elektrolizo na RWE-jevi energetski lokaciji 
v Lingnu, ki ga bo poganjala vetrna energija.

• Obstoječi plinovodi družb Evonik, Nowega in OGE 
se bodo v celoti prilagodili za transport vodika in 
opremili z novimi manjšimi objekti.

• Po tej plinovodni mreži se bo vodik dobavljal v 
kemijsko industrijske komplekse in rafinerije v 
Lingnu, Marlu in Gelsenkirchnu, ki bodo na ta način 
zmanjšali izpuste CO2.

• V naslednjem koraku je predviden priklop 
obstoječega podzemnega objekta za shranjevanje 
ter dodatnih virov proizvodnje H2 in odjemalcev.

Projekcije vzpostavitve vodikove industrije, 
utemeljene na potrebah, na osnovi testnega 
modela 

Ključni podatki projekta GET H2 Nukleus so lahko osnova 
za modeliranje realnega vodikovega sistema. Opisani 
scenarij podaja primere potreb, kritičnih dejavnikov in 
elementov stabilizacije v regionalni industriji vodika, ki je 

prilagojena potrebam odjemalcev.

Opredelitev skupin odjemalcev, ki so posebej pomembne 
za zagon sistema in povezovanje sektorjev:

• Industrija: trije industrijski odjemalci, katerih 
posamično povpraševanje v času največje 
obremenitve seže do 50.000 Nm3H2/h in je tako 
primerljivo z rafinerijo ali kemijskoindustrijskim 
kompleksom.

• Mobilnost: stalno zagotavljanje približno 25.000 
Nm3H2/h, denimo za oskrbo približno 50 % 
avtobusov javnega potniškega prometa v Severnem 
Porenju - Vestfaliji.

• Ogrevanje: oskrba občinskega distribucijskega 
omrežja za plin, v katerem povpraševanje v času 
največje obremenitve doseže 50.000 Nm3H2/h in 
deluje približno 3.000 ur s polno obremenitvijo.

• Povratna proizvodnja električne energije: napajanje 
plinske turbine (60 MWel) za rabo v času majhne 
proizvodnje (presežne obremenitve) vetrnih 
elektrarn (približno 500 obratovalnih ur).

Osnovni scenarij:  proizvodnja H2 izključno s 
pomočjo vetrnih elektrarn na kopnem 

Krivulja odjema, ki jo 
vidimo na sliki, prikazuje 
ekstrapolacijo potreb 
odjemalcev glede na 
energijo iz regionalnih 
vetrnih elektrarn na 
kopnem, ki je potencialno 
na voljo za proizvodnjo 
vodika.

Izračun po tem modelu 
pokaže veliko neskladje 
med povpraševanjem in 
razpoložljivo energijo. 
Če bi želeli proizvesti 
potrebno letno količino 
vodika in izkoristiti največjo 
proizvodnjo energije, 
bi torej morali imeti 
proizvodne zmogljivosti, 
ki za štirikrat presegajo 
povprečno povpraševanje. 
Tak sistem bi zahteval 
tudi nesorazmerno velike 
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zmogljivosti za shranjevanje vodika, proizvedenega v času 
največje proizvodnje energije, s čimer bi izravnali velika 
nihanja – ali pa bi se morali zanašati na vodik iz drugih 
virov, denimo iz obstoječih zmogljivosti za parni reforming.

Razširjeni scenarij: proizvodnja H2 pretežno z 
energijo iz obnovljivih virov 

Če v konkretnem primeru proizvodnje vodika uporabljamo 
kombinacijo vetrnih elektrarn na kopnem in na morju ter 
dodamo v celoti prilagodljivo možnost shranjevanja (deni-
mo podzemno skladišče), dobimo razmeroma stalno proiz-
vodnjo in se približamo krivulji odjema. Poleg tega lahko 
predvidevamo, da v fazi zagona sistema vse potrebne 
zmogljivosti za proizvodnjo zelenega vodika še ne bodo na 
voljo. V tej fazi zato lahko ozka grla začasno odpravljamo 

z obstoječimi zmogljivostmi 
za parni reforming ter jih 
ob povečevanju izkoriščanja 
energije iz obnovljivih virov 
postopno nadomeščamo z 
elektrolizo. V tukaj predvi-
denem vodikovem sistemu 
bi v fazi zagona začasno 
potrebovali zgolj 13-odstotni 
delež »sivega« vodika (slika 
3).

Preostalo razliko med proiz-
vodnjo in povpraševanjem 
je mogoče odpraviti z 
vključitvijo obstoječih 
zmogljivosti za shranjevanje. 
Podzemna skladišča so pose-
bej primerna za kratkoročno 
uravnavanje naravnih nihanj 
proizvodnje »zelenega« vodi-
ka.

Pričakovano največjo obre-
menitev pri 390.000 Nm3/h 
ob polnjenju in 190.000 
Nm3/h ob praznjenju je 
načeloma mogoče obvlado-
vati z obstoječimi podzem-
nimi skladišči.

Vir:  Hydrogen infrastructure 
– the pillar of energy transi-
tion, Siemens Energy, Gas-
cade Gastransport GmbH, 
Nowega GmbH

Slika 4: Potrebe vzorčnega sistema po skladiščnih zmogljivostih  
(za polnjenje ali praznjenje) 

Slika 3: Realna začetna faza tržnega razvoja vodikovega sistema,  
ki pretežno uporablja energijo iz obnovljivih virov. 

Pri teh pogojih se ekološko in 
ekonomsko smotrna proizvodnja velikega 

obsega ne zdi realna.
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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!



Serija VITODENS 100: okolju prijazno in v prihodnost 
usmerjeno ogrevanje, z novimi plinskimi stenskimi kondenzacijski-
mi kotli, s posebno ugodno ceno.
Več učinkovitosti, preprosto upravljanje, sodoben dizajn.

Če želite z zmerno investicijo posodobiti ogrevanje vaše družinske hiše ali stanovanja, so novi, posebno privlačni, cenovno ugod-
ni stenski obtočni in kompaktni plinski kondenzacijski kotli iz serije Vitodens 100 idealna rešitev. Sodobna tehnologija, kot sta 
inovativni gorilnik MatriX-Plus in inteligentni nadzor izgore-vanja Lambda Pro, zagotavljata majhno porabo goriva in nizke emisije 
CO2. To sočasno prihrani vaše stroške in varuje podnebje.

Prednosti za uporabnika in poslovnega partnerja 
Z močjo od 3,2 do 32 kilovatov so novi plinski kondenzacijski kotli serije Vitodens 100 primerni za enodružinske hiše in 
stanovanja:
  Vitodens 100-W, posebej varčen stenski kotel, ki prihrani prostor, kot obtočni ali kombinirani kotel
  Vitodens 111-W, kompakten stenski kotel z vgrajenim 46-litrskim hranilnikom sanitarne vode iz plemenitega nerjavnega 

jekla za še večje udobje tople sanitarne vode
  Talni kompakten kotel Vitodens 111-F, po izbiri z integriranim 100-litrskim hranilnikom tople sanitarne vode ali s 

130-litrskim ogrevalnikom sanitarne vode z ogrevalno spiralo za območja s trdo vodo. 
Uporabniki naprav in strokovni partnerji pridobijo z novimi napravami številne prednosti v primerjavi z  običajnimi proizvajalci 
toplote, kot so: enostavno upravljanje in zagon zaradi inovativne elektronske platforme z integriranim WiFi, ki omogoča 
nemoteno povezavo z aplikacijo ViCare in digitalno servisno storitvijo Vitoguide, in ne nazadnje      z zelo učinkovito, okolju 
prijazno in v prihodnost usmerjeno plinsko kondenzacijsko tehniko. Ob tem se nova generacija proizvajalcev toplote pred-
stavlja v privlačno sodobni obliki, z mat belo prašno prevleko Vitopearlwhite  in upravljalno površino v elegantnem videzu 
„črne plošče“. Novi kondenzacijski kotli se harmonično vklapljajo v vsak življenjski slog.

Nizke emisije in trajno visok izkoristek
Gorilnik MatriX-Plus zagotavlja največjo učinkovitost in zanesljivost v novi generaciji kotlov Vitodens 100. Z modulacijskim 
območjem do 1:10 z največjo stabilnostjo plamena nenehno prilagaja proizvodnjo toplote trenutnim zahtevam. Cikel goril-
nika se s tem zmanjša na minimum in doseže visok normiran izkoristek do 98% (Hs). To zagotavlja nizko porabo goriva in 
zmanjšuje emisije CO2. Preverjen prenosnik toplote Inox-Radial iz nerjavnega jekla prenaša toploto, ki jo ustvarja gorilnik 
MatriX-Plus, na ogrevalni sistem.

Že danes pripravljeni na “H2” z regulacijo zgorevanja Lambda Pro 
Ne glede na to, ali se vrsta plina spremeni, kakovost plina niha ali se spremenijo obratovalni pogoji - samodejni nadzor 
zgorevanja Lambda Pro v plinskih kondenzacijskih kotlih Vitodens zagotavlja zanesljivo in čisto delovanje z največjo 
učinkovitostjo.
Inovativni nadzor zgorevanja omogoča celo brezhibno in učinkovito uporabo plinskih mešanic, sestavljenih iz zemeljskega 
plina in do 20 odstotkov vodika. Naprave so certificirane v skladu z ZP 3100, po DVGW Cert GmbH. To pomeni, da je nova 
generacija naprav dobro pripravljena, ko se bo vodik, pridobljen z vetrno in sončno energijo, v bližnji prihodnosti dovajal 
v omrežje zemeljskega plina, da se zmanjšajo emisije CO2 za zaščito podnebja. Lastniki stanovanj, ki izberejo napravo iz 
nove serije Vitodens 100, so zato dobro pripravljeni na prihodnost.
Še posebej pomembno za strokovnjaka ogrevalne tehnike: z Lambda Pro odpadejo prilagoditvena dela, ki so med name-
stitvijo potrebna za običajne plinske kotle. Regulacija zgorevanja prepozna vrsto plina in samodejno prilagodi napravo 
Vitodens.

Preprosto in razumljivo upravljanje 
Nova serija Vitodens 100 je opremljena z, za upravljanje preprostim, 7-segmentnim LED zaslonom in polji na dotik. 
Za zaslon, ki temelji na elektronski platformi, je značilno zelo preprosto in razumljivo upravljanje ter prefinjena zasnova v 
optiki „črne plošče“. Z njim je mogoče priročno upravljati ogrevalne sisteme z enim neposrednim in / ali enim mešanim 
ogrevalnim krogom.

Udobje in varnost z integriranim WLAN vmesnikom
Kot vsi plinski kondenzacijski kotli nove generacije Vitodens tudi naprave iz serije 100 temeljijo na novi elektronski plat-
formi in imajo zato vgrajen WLAN vmesnik. To omogoča neprekinjeno komunikacijo med proizvajalcem toplote, uporab-
nikom in strokovnim partnerjem na dosledni digitalni osnovi. Uporabnik lahko kadar koli priročno upravlja svoj ogrevalni 
sistem z aplikacijo ViCare in po želji preko digitalnega servisnega centra Vitoguide aktivira specializirano podjetje po svoji 
izbiri za nadzor sistema. To omogoča strokovnemu partnerju, da že v zgodnji fazi prepozna potrebe po vzdrževanju in mo-
rebitne okvare, na spletu izvede spremembe parametrov in po potrebi ukrepa, preden v stanovanju postane hladno. 
To sta varnost in udobje na najvišji ravni.

Preprost zagon in vzdrževanje preko aplikacije 
Številne druge funkcije nove serije Vitodens 100 olajšajo zagon in vzdrževanje naprav. Zagon lahko opravite hitro in eno-
stavno z aplikacijo.
Vzdrževanje z novim digitalnim servisnim orodjem Vitoguide je otroška igra. Vzdrževanje, diagnostika napak in zamenjava 
rezervnih delov se izvajajo še posebej hitro in enostavno.
Modularna sestava naprav nove generacije in nabor dodatne opreme ne zagotavlja le približno 50 odstotkov manj rezerv-
nih delov kot prej, veliko bolj je jasna tudi kompleksnost ponudbe izdelkov. 
Na primer, za novi gorilnik MatriX-Plus so za vse izhodne moči (do 32 kW) potrebni le en plamenski element, ena vžigalna 
elektroda in eno tesnilo gorilnika.

Prednosti za strokovne partnerje
  Dolga življenska doba in učinkovitost zaradi prenosnika toplote Inox-Radial 
  Gorilnik MatriX-Plus z dolgo življenjsko dobo zaradi MatriX perforacije iz plemenitega jekla 
  Avtomatska regulacija zgorevanja Lambda Pro za vse vrste plina
  Tiho obratovanje zaradi nizkega števila vrtljajev ventilatorja 
  Integriran WLAN vmesnik za vključitev v internet 
  Možen je v celoti voden postopek zagona z aplikacijo 
  Primeren za priključitev na termični solarni sistem (Vitodens 100-W)

Prednosti za uporabnika
  Preprosto, intuitivno upravljanje z aplikacijo ViCare App in integriranim WLAN vmesnikom 
  Zanesljivo obratovanje zaradi avtomatske regulacije zgorevanja  Lambda Pro 
  Visoka učinkovitost in nizke emisije CO2 zaradi gorilnika MatriX-Plus
  Visoko upravljalno udobje preko LED zaslona s 7-segmentnim prikazom
  Udobje tople sanitarne vode na najmanjšem možnem prostoru z integriranimi hranilniki/ogrevalniki sanitarne vode 

(Vitodens 111-W)
  Posebej varni za prihodnost, zaradi certificirane primernosti za mešanice do 20% vodika z zemeljskim plinom 
 
Tehnični podatki
Moč:  3,2 - 32,0 kW (Vitodens 100-W, 111-W, 111-F)  
Normiran izkoristek:  98 % (Hs)
Modulacijsko območje:  1 : 10  
Prostornina ogrevalnika:  46 l (Vitodens 111-W)
 100 l oz. 130 l (Vitodens 111-F)
Razred energijske A 
(sistemska nalepka A+ ob priključitvi na sončno energijo ali v učinkovitosti: kombinaciji z regulacijo posameznih
prostorov).
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Kot eden izmed vodilnih proizvajalcev ogrevalne 
tehnike, z dolgimi leti izkušenj pri proizvodnji 
stenskih plinskih kotlov vemo, kaj je pomembno. 
Tudi pri novem, cenovno posebej privlačnem 
kotlu Vitodens 100-W se lahko uporabniki 
zanesejo na preverjeno kakovost izdelkov 
Viessmann. Inovativni gorilnik MatriX Plus in 
prenosnik toplote Inox-Radial zagotavljata visoko 
učinkovitost in zanesljivo obratovanje. Vitodens 
100-W je po izbiri na voljo kot obtočni kotel z 
ločeno oskrbo s toplo sanitarno vodo ali kot 
kombinirana naprava s pretočnim grelnikom 
vode. Integriran  WLAN vmesnik omogoča 
udobno upravljanje z aplikacijo ViCare.

Subvencija Ekosklada je možna za kotle moči 25 in 32 kW  
v primeru vremensko vodenega delovanja in daljinskega  
upravljanja Vitotrol 200-E (razpis subvencije št.: 74SUB-OB19).

www. viessmann.si

Viessmann Slovenija
2000 Maribor | Telefon 02 480 55 50

Connectivity
Inside

Izjemno cenovno 
privlačen plinski 
stenski kotel

Vitodens 100-W – nov plinski
stenski kondenzacijski kotel
za etažna stanovanja in
enodružinske hiše prepriča
investitorje in izvajalce prenov 
ogrevalnih sistemov.

Dobavni rok
Novi stenski kotli serije Vitodens 100 so na voljo od meseca aprila 2021 dalje, kompaktne naprave od meseca maja  2021.

Z močjo od 3,2 do 32 kilovatov sta nova plinsko kondenzacijska kotla Vitodens 100-W 
in Vitodens 111-W podjetja Viessmann enako primerna za stanovanja kot tudi samo-
stojne hiše.

Stoječa kompaktna enota Vitodens 111-F podjetja Viessmann 
je na voljo bodisi z integriranim 100-litrskim hranilnikom tople 
sanitarne vode ali s 130-litrskim ogrevalnikom s spiralnim 
prenosnikom toplote za območja s trdo pitno vodo.

.

Udobno upravljanje ogrevanja z ViCare App in varčevanje z 
energijo  ob vsakem času, s katerega koli mesta.

Connectivity
Inside

Vitodens 100-W  
(B1HF in B1KF)

Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a, 
2000 Maribor
Telefon 02 480 55 50
Faks 02 480 55 60
www.viessmann.si
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(poraba CNG, kombinirana vožnja, kg/100 
km: 4,1–3,8; emisije CO2, kombinirana 
vožnja, g/km (CNG)*: 111–103). Serijski 
7-stopenjski menjalnik S tronic pogonski 
moment 2,0-litrskega motorja TFSI prenaša 
na sprednji kolesi.

Štirje lahki cilindrični rezervoarji za plin, 
v katere je pod tlakom 200 bar mogoče 
shraniti 17,3 kg CNG, so vgrajeni v zadnjem 
delu vozila. Notranji sloj predstavlja posoda 
iz poliamida. Drugi sloj – mešano navitje iz 
umetne mase, ojačane z ogljikovimi vlakni 
(CFK), in umetne mase, ojačane s steklenimi 
vlakni (GFK) – poskrbi za nosilno strukturo 

najvišje trdnosti. Zunanji sloj sestavlja izključno umetna masa, ojačana s 
steklenimi vlakni (GFK). Njena naloga je prikaz morebitnih poškodb, ki 
lahko nastanejo ob udarcu kamenja ali vožnji čez večje ovire. Kot vezivo 
za vlaknaste materiale se uporablja epoksidna smola.

Izračunan doseg na osnovi porabe zemeljskega plina pri kombinirani 
vožnji (NEVC) za Audi A5 Sportback g-tron znaša 420–455 km, za Audi 
A4 Avant g-tron pa 420–440 km. Ko količina plina v rezervoarjih pade pod 

• Nizke vrednosti emisij in visoka stopnja 
učinkovitosti: zemeljski plin kot pogonsko gorivo 
varuje okolje in je obenem prijazen do vaše 
denarnice

• 2,0-litrski motor TFSI razvije moč 125 kW (170 KM)

• Audi A4 Avant g-tron že na ogled v prodajnem 
salonu Porsche Verovškova

Audijevi modeli s pogonom na zemeljski plin 
združujejo ekologijo in ekonomijo: Audi A4 
Avant g-tron in Audi A5 Sportback g-tron se 
predstavljata z novim športnim designom in 
modernim principom upravljanja na dotik. 
Osnovna cena modela Audi A4 Avant 40 g-tron  
znaša 44.970 EUR, medtem ko je za Audi A5 
Sportback 40 g-tron treba odšteti 47.100 EUR.

Modeli Audi g-tron so del celostne in trajnostne zasnove 
mobilnosti znamke s štirimi krogi. Zato se ponašajo z 
2,0-litrskim bencinskim motorjem TFSI, ki je posebej 
prilagojen pogonu na stisnjeni zemeljski plin (CNG) in razvije 
moč 125 kW (170 KM). Največji navor 270 Nm je na voljo v 
širokem območju med 1.650 in 4.400 1/min. Z 0 na 100 km/h 
pospeši v 8,4 s, največja hitrost modela Audi A4 Avant g-tron 
znaša 221 km/h (poraba CNG, kombinirana vožnja, kg/100 
km*: 4,1–3,9; emisije CO2, kombinirana vožnja, g/km (CNG): 
113–105), pri modelu Audi A5 Sportback g-tron pa 224 km/h 

G-MOBILNOST 
Audi A4 Avant g-tron in Audi A5 Sportback 
g-tron z novim designom
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določeno vrednost, ki v razponu znaša 
od 0,4 do 1,4 kg CNG, 2,0-litrski motor 
TFSI preklopi na bencinski pogon. 
Vrednost je odvisna od vbrizgalnega 
tlaka CNG in temperature plina. 
Odprtini za točenje plina in bencina sta 
vgrajeni pod skupno loputo rezervoarja 
za gorivo.

Oba prenovljena modela sta še bolj 
športna in kakovostna. V središču 
armaturne plošče je nov, velik zaslon 
MMI touch, ki predstavlja osrednjo 
enoto novega upravljalnega sistema. 
Dva prikaza voznika obveščata o 
količini goriva v rezervoarjih. Voznikov 
informacijski sistem prikazuje porabo 
CNG ali porabo na bencinski pogon 
ter po potrebi posreduje informacije 
o najbližjih bencinskih servisih s 
CNG. Ponudba sistema Infotainment 
je razširjena vse do MMI navigacije 
plus, ki temelji na novi strojni opremi, 
modularnem sistemu Infotainment 
tretje generacije (MIB3). Audi connect 
in Audi connect plus nudita številne 
spletne storitve, med drugim tudi 
storitve Car-to-X, ki izkoriščajo 
inteligenco rojev vozil Audi.

Tehnični podatki za Audi A4 Avant 40 g-tron:

Gibna prostornina v cm3 1.984

Največja moč v kW (KM) pri 1/min 125 (170) pri 4.450–6.000

Največji navor v Nm pri 1/min 270 pri 1.650–4.400

Največja hitrost v km/h 221

Pospešek 0–100 km/h v s 8,4

Poraba zemeljskega plina, kombinirana vožnja (NEVC)

(podatki za 16- do 19-palčna platišča)

4,1–3,9 kg/100 km*

Doseg na zemeljski plin (NEVC) 

(podatki za 16- do 19-palčna platišča)

420–440 km*

Emisije CO2, kombinirana vožnja, CNG-pogon (NEVC) 113–105 g/km*

*Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 v razponih so odvisni od uporabljenega kompleta pnevmatik/
platišč ter od izbrane opreme.

Tehnični podatki za Audi A5 Sportback 40 g-tron:

Gibna prostornina v cm3 1.984

Največja moč v kW (KM) pri 1/min 125 (170) pri 4.450–6.000

Največji navor v Nm pri 1/min 270 pri 1.650–4.400

Največja hitrost v km/h 224

Pospešek 0–100 km/h v s 8,4

Poraba zemeljskega plina, kombinirana vožnja (NEVC)

(podatki za 17- do 20-palčna platišča)

4,1–3,8 kg/100 km*

Doseg na zemeljski plin (NEVC) 

(podatki za 17- do 20-palčna platišča)

420–455 km*

Emisije CO2, kombinirana vožnja, CNG-pogon (NEVC) 111–103 g/km*

*Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 v razponih so odvisni od uporabljenega kompleta pnevmatik/
platišč ter od izbrane opreme.

Podatki o porabi za omenjene modele: 
Audi A4 Avant 40 g-tron:
Poraba CNG, kombinirana vožnja, kg/100 km*: 4,1–3,9; emisije CO2, kombinirana 
vožnja, g/km (CNG)*: 113–105

Audi A5 Sportback 40 g-tron:
Poraba CNG, kombinirana vožnja, kg/100 km*: 4,1–3,8; emisije CO2, kombinirana 
vožnja, g/km (CNG)*: 111–103
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TEHNOLOŠKE NOVOSTI

Beretta POWER MAX in  
POWER MAX BOX

Podjetje Beretta s.p.a. je bilo ustanovljeno leta 1950. Leta 1969 so pričeli z lastno 
proizvodnjo plinskih in oljnih kotlov za individualne hiše. Že od začetka je bila 
vizija podjetja ponuditi kupcem cenovno dostopen in varčen kotel, ki nudi najvišji 
nivo udobja. V letu 2007 pa je podjetje pričelo z izdelavo plinskih kondenzacijskih 
kotlov visokih moči. Trenutno Beretta deluje v sklopu skupine Carrier Group.

Beretta je lansirala novo serijo 
kondenzacijskih plinskih kotlov 
Power Max, to so profesionalni 
modularni stenski kotli. Kompaktni 
in vsestranski kotli Power Max 
nadomeščajo Berettino serijo 
Power Plus, katere izvedenka Power 
Plus Box je v skupni moči 2 MW 
nameščena na strehi hotela Histrion.

Kotli Power Max so idealna rešitev 
za velike stanovanjske ali industrijske 
objekte, pa naj bo v primeru obnove 
ogrevalnega sistema ali novogradnje. 
Največja tehnološka prednost kotlov 
je novi izmenjevalec, narejen iz 
nerjavečega jekla. Kotli omogočajo 
visoko modulacijsko razmerje, kar 
zmanjšuje emisije CO in NOx (Class 6 
po EN 15502). Serija sestoji iz osmih 
modelov moči od 34,9 kW do 131 
kW, ki so primerni za samostojno 
vgradnjo ali za kaskadne sisteme. 

Največja skupna moč ene kaskade je 1,12 MW, mogoče pa 
je tudi združevanje več kaskad do skupne moči 8,5 MW. 
Skupno lahko osem modelov kotla Power Max tvori do 148 
konfiguracij. Vsak kotel ima vgrajeno svojo elektroniko, ki 
je lahko glavna ali podrejena. S takšnim načinom lahko 
kotel v primeru kaskade najbolje prilagaja moč delovanja in 
zagotavlja delovanje sistema tudi v primeru okvare enega 
izmed kotlov. S pomočjo te elektronike je mogoč nadzor 
kompleksnih sistemov. Beretta prav tako ponuja širok 
razpon dimnikov in hidravličnih dodatkov, ki omogočajo 
nadzor do deset modulov v kaskadi, s čimer dosežemo zelo 
visoko modulacijsko razmerje 1 : 50, v primeru kaskade 
desetih kotlov.

Nova serija Power Max omogoča vzdrževalna dela na enem 
izmed kotlov, medtem ko ostali kotli delujejo normalno. Širok 
razpon dodatkov in možnost več konfiguracij produktov 
omogočajo, da se Power Max popolnoma prilagaja 

potrebam uporabnika. Povezava 
z ogrevalnim sistemom lahko 
poteka preko hidravlične ločnice 
ali ploščatega izmenjevalca.

Power Max je združljiv z Berettinim 
pametnim nadzorom BeSMART, 
s čimer omogoča nadzor nad 
kotli prek pametnega telefona ali 
aplikacije. 

Poleg serije Power 
Max pa je Beretta 
lansirala tudi serijo 
Power Max Box, ki 
jo je mogoče vgraditi 
tudi na prosto in 
s tem privarčevati 
prostor v notranjosti 
stavbe. Montaža na 
prostem je posebej 
primerna tam, kjer 
se kot energent 
uporablja UNP.
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PREVERJANJE DELOVANJA PLINOMEROV
TEHNOLOŠKE NOVOSTI

Preverjanje delovanja plinomerov z 
zaporedno vezavo - 
ko plin teče cikcakasto

Pri vsakodnevnem obratovanju 
lahko pride do različnih vrst 
interferenc, ki negativno vplivajo 
na delovanje plinomera. Uspešnost 
njihovega merjenja se lahko 
denimo poslabša zaradi poškodb, 
kontaminacije ali sprememb pogojev 
v pretoku.

Umerjanje na terenu

Enoto za zapisovanje meritev tipičnega 
visokotlačnega merilnega sistema danes sestavljajo 
plinomer, merilnik tlaka, merilnik temperature in 
analizator kakovosti plina. Za terenski pregled so na 
voljo razmeroma preprosta in zanesljiva orodja in 
metode, vsaj za zadnje tri omenjene komponente. 
Orodja, potrjena kot referenčni prenosni standardni 
instrumenti, celo omogočajo zakonsko priznano 
ponovno umerjanje na terenu. Komponente v tem 
primeru ni treba odstraniti in odnesti v prostore 
institucije, ki je določena za izvedbo nadzora.

S plinomerom pa je drugače. Tega se preverja s 
primerjavo rezultatov njegovih meritev z rezultati 
drugega plinomera, certificiranega kot referenčnega. 
Preizkus se običajno izvede na visokotlačni opremi 
za testiranje plinomerov. Po tem postopku torej 
zaustavite merilni del, odstranite plinomer, ga 
odnesete na testiranje in upate, da ga boste dobili 
nazaj v štirih tednih. V nekaterih državah predpisi 
zapovedujejo izvedbo takega postopka v rednih 
intervalih.Slika:  Umerjanje na terenu Slika: Primerjava z zaporedno vezanimi plinomeri

Primerjava z zaporedno vezanimi plinomeri

A med dvema preizkusoma, ki potekata na testiranju, je 
zelo koristno opraviti podrobnejši pregled plinomera. 
Pri tem je mogoče izkoristiti dejstvo, da so visokotlačni 
merilni sistemi pogosto razširjeni na več tokov. Vsak tok 
je opremljen s svojo opremo za zapisovanje in obdelavo 
meritev, torej s plinomerom, merilnikom tlaka, merilnikom 
temperature in korektorjem. Preizkus poteka po načelu 
medsebojne primerjave rezultatov meritev merilnikov 
posameznih merilnih tokov, pri čemer enaka količina plina 
zaporedno steče skozi vse merilnike. Temu postopku 
rečemo »začasna zaporedna vezava merilnikov«. Seveda ga 
je zaradi načina delovanja plinovodnega omrežja mogoče 
izvesti samo za pretok v danem trenutku, torej v trenutni 
delovni točki. Če je razlika v rezultatih med merilnima 
tokovoma dovolj majhna in od zadnjega preizkusa ni 
bilo poslabšanja, preizkus velja za uspešnega. Vendar pa 
plinomera na ta način ni mogoče umeriti. 

Kako natančno poteka postopek? Prvi merilni tok se 
ob preizkusu na izhodni točki zapre in se namesto tega 
vzpostavi obtok za preusmeritev plina v vhodno točko 
drugega merilnega toka. Plin tako cikcakasto steče skozi 
oba merilnika, najprej enega in nato drugega. Ni treba 
posebej poudarjati, da je mogoče postopek izvesti tudi s 
tremi merilnimi tokovi, pri čemer izhodno točko drugega 
povežemo z vhodno točko tretjega. Ob koncu preizkusa 
se obtoki spet zaprejo in merilni odseki spet postanejo 
avtonomni.

Stalna zaporedna vezava
 
Spremljanje plinomera je za 
številna podjetja za transport 
plina dejansko tako pomembno, 
da v svojih minimalnih 
tehničnih standardih določijo 
spodnjo mejo zmogljivosti 
merilnega toka, pri kateri se 
že od vsega začetka stalno 
uporabljata dva zaporedno 
vezana plinomera. Plin tako 
ves čas zaporedno teče skozi 
oba merilnika in tudi rezultati 
se ves čas primerjajo. V taki 
stalni zaporedni razporeditvi 
naj se uporabljata merilnika z 

različnima tehnikama merjenja, denimo plinomer s turbino 
in ultrazvočni plinomer.

Kako pravilno opraviti primerjavo

Ostanimo pri začasni zaporedni vezavi. Ker bosta tlaka in 
temperaturi v merilnikih, skozi katera steče plin, nekoliko 
različna, ni tako preprosto primerjati porabe, ki jo merilnika 
zabeležita, ne da bi pri tem opravili nekaj dodatnih 
izračunov. Zato se primerjata standardni prostornini, ki ju 
korektorja preračunata za standardne pogoje glede na tlak 
in temperaturo. Večina korektorjev ima posebno funkcijo 
za začasno primerjavo merilnikov, ki ne zabeleži zgolj 
odčitka merilnika Vb na začetku in koncu preizkusnega 
obdobja, temveč tudi povprečno vrednost tlaka in 
temperature, kakovost plina in pretvorbeni faktor. Na voljo 
so splošno razširjena orodja, kot je PSIrwin podjetja PSI 
Energy Markets, ki v korektorju preberejo podatkovne nize 
z začetka in konca preizkusa in jih ovrednotijo. Rezultati 
se nemudoma shranijo, dokumentirajo in dajo na voljo za 
primerjavo v naslednjem preizkusu.

Slabost takega preizkusa je, da rezultati temeljijo zgolj na 
»zamrznjenih« vrednostih z začetka in konca preizkusa. 
Izmerjene vrednosti so povprečne vrednosti, a bi morale 
biti dejansko tehtane glede na pretok, da bi ob nihanju 
obremenitve dale zanesljive rezultate. Strokovnjaki zato 
lahko le upajo, da je delovna točka med pregledom 
razmeroma stabilna.

Samoocenjevanje merilnih instrumentov je 
ključno orodje, ki skupaj z daljinskim spremljanjem 
hitro razkrije številne pomanjkljivosti. Poleg 
tega podjetja za prenos in distribucijo plina 
redno izvajajo preglede. Potrjevanje pravilnega 
delovanja naprav v rednih intervalih v številnih 
državah nalagajo tudi zakonski predpisi.
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FC1 podpira zaporedno vezavo

Karkoli zmore drugo tovrstno orodje, pa korektor enCore 
FC1 podjetja Honeywell-Elster zmore še več. Kako deluje? 
Korektorji enCore, katerih povezani plinomeri se primerjajo, 
so med preizkusom v stalnem medsebojnem podatkovnem 
stiku in po vsakem računskem ciklu izmenjajo vmesne 
rezultate. Enega od plinomerov se opredeli kot tistega, 
glede na katerega se izračuna odstopanja drugih, in se ga 
običajno poimenuje referenčni merilnik ali etalon (étalon je 
sicer francoski izraz za merilni standard).

Korektor enCore FC1, s katerim je povezan etalon, vsebuje 
dodatno programsko komponento, ki jo imenujemo Prover 
AFB. Njena naloga je, da preizkus začne, opravi in zaustavi 
ter na koncu poda rezultate. Med preizkusom (v nasprotju 
s prej opisano metodo) se po vsakem računskem ciklu in 
posledični izmenjavi podatkov izračuna vmesni rezultat, 
ki temelji na predhodno določenih izjemno natančnih 
posameznih vrednostih. Po preizkusu je rezultate 
mogoče prebrati na zaslonu etalona enCore FC1, na 
voljo pa so tudi kot arhivski vnosi in kot registri Modbus.  

Slika:  FC1 podpira zaporedno vezavo

Postopek izračuna

Za temeljitejše razumevanje delovanja komponente Prover 
AFB se na kratko poglobimo v njegov matematični vidik. 
Predpostavimo, da je v zadnjem računskem ciklu korektor 
etalona (indeks e) izmeril dejansko prostornino Vme 
pri delovnem tlaku Pe in temperaturi Te. Za referenčni 
plinomer v merilnem toku 2 (indeks 2) je drugi korektor 
izmeril Vm2, P2 in T2. Naš cilj je primerjati izmerjeni 
prostornini, zato moramo preračunati vrednosti merilnega 
toka 2 glede na merilne pogoje toka, v katerem je etalon:

Vrednost kp je korekcijski faktor zaradi različnih absolutnih 
tlakov merilnih tokov, kT pa je ustrezni korekcijski faktor za 
temperaturo. Izračunamo ju kot:

Ob koncu preizkusa se skupna Vm2', ki se v preizkusnem 
obdobju izmeri in preračuna, primerja s skupno Vme. 
Odklon E med plinomeroma se nato izračuna po formuli:

S to metodo lahko dobimo zelo zanesljive rezultate za 
odklon med plinomeroma, in to tudi v primeru, da se 
delovna točka med preizkusom premakne.

Ne glede na to, ali imate stalno zaporedno vezavo ali 
povezavo ustvarite začasno za potrebe preizkusa, in 
ne glede na to, ali potrebujete preprostejšo primerjavo 
ali mora biti ta meroslovno in matematično optimalna, 
Honeywell ponuja najboljšo rešitev za vse načine uporabe.

Dr. Ulrich George, Honeywell 
Profiles

Preverjanje  
delovanja plinomerov  
z zaporedno vezavo - 
ko plin teče cikcakasto
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Pregled dela evropskega 
tehničnega odbora  
CEN/TC 234 INfrasTrukTura za plIN

Evropski tehnični odbor CEN/TC 234 Infrastruktura za plin je osrednji tehnični odbor 
na področju zemeljskega plina. Zajema vse dele plinske infrastrukture od vstopa plina 
v omrežje za prenos do priključkov plinskih naprav. Sprva je bil ustanovljen za zemeljski 
plin, sedaj pa se v povezavi z novimi trendi širi še na druga goriva. Trenutno prednostno 
obravnava tri področja:

• metan
• vodik
• sisteme za varno in celostno upravljanje.

NEVA RAŽEM LUČOVNIK, SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO – SIST EMISIJE METANA (WG 14) KAKOVOST PLINA (WG 11)

Tehnični odbor CEN/TC 234 je prepoznal pomen 
emisij metana in ustanovil novo delovno skupino. Da 
bi sledila globalnemu pristopu, se je delovna skupina 
že povezala z evropskim tehničnim odborom CEN/TC 
12 in mednarodnim tehničnim odborom ISO/TC 67, ki 
pripravljata standarde za industrijo za predelavo nafte in 
zemeljskega plina, ter evropskim tehničnim odborom CEN/
TC 282 za utekočinjeni zemeljski plin. Začeli so s pripravo 
tehnične specifikacije Metodologija za določanje emisij 
metana za sisteme za prenos, distribucijo in skladiščenje 
plina ter terminale za utekočinjeni zemeljski plin. Tehnična 
specifikacija bo opisovala metodologijo za prepoznavanje 
različnih vrst emisij metana iz plinske infrastrukture 
in korak za korakom razlagala, kako količinsko določiti 
vsako vrsto emisije iz sistema za prenos, distribucijo in 
skladiščenje plina ter emisije iz terminalov za utekočinjeni 
zemeljski plin (LNG). Veljala bo za pline z velikim deležem 
metana, kot so zemeljski plin, bioplin in njune zmesi ter 
zmesi z vodikom. Emisije metana iz uporabe, polnilnih 
postaj za oskrbo z utekočinjenim in stisnjenim zemeljskim 
plinom, obratov za proizvodnjo in predelavo biometana 
ter utekočinjanje zemeljskega plina ter tudi emisije pri 
transportu utekočinjenega zemeljskega plina v tehnični 
specifikaciji ne bodo zajete. 

Slika 1: Evropski komite za standardizacijo
Vir: CEN

Slika 2: Preprečevanje izpustov metana v ozračje pri proizvodnji bioplina
Vir: Bioenergy International

Eden od načinov transporta in distribucije vodika je 
omrežje zemeljskega plina. Da bi to lahko delovalo, bo 
treba postaviti zahteve za kakovost vodika, zato bo 
potreben nov standard, ki bo določal lastnosti in kakovost 
vodika kot plinastega goriva. Ker se fizikalne lastnosti 
zemeljskega plina in vodika razlikujejo, dodajanje vodika 
v omrežje zemeljskega plina lahko spremeni vrednosti 
parametrov, ki jih za zemeljski plin navaja standard SIST 
EN 16726:2016, Infrastruktura za plin – Kakovost plina – 
Skupina H. Delovna skupina WG 11 Kakovost plina zato 
preučuje naslednje parametre:

• relativno gostoto,

• metansko število, 

• rosišče ogljikovodikov,

• rosišče vode,

• Wobbejev indeks, ki pa ga SIST EN 16726:2016 še 
ne obravnava.
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Pri uporabi plinskih napeljav za zmesi 
zemeljskega plina z vodikom v industrijskih 

in poslovnih stavbah je treba nameniti 
posebno pozornost prezračevanju posameznih 

prostorov in virom vžiga.

Za plinske naprave, ki bodo delovale na zmes zemeljskega 
plina z vodikom, bo treba določiti postopke preskušanja ter 
v okviru SIST EN 437:2019, Preskusni plini – Preskusni tlaki 
– Kategorije naprav, določiti preskusne pline (referenčne 
in mejne).

VODIK V INFRASTRUKTURI ZA ZEMELJSKI PLIN (WG 13)

PLINSKA NAPELJAVA (WG 1)

INDUSTRIJSKI CEVOVODI (WG 8)

Ustanovljena je nova delovna skupina, ki bo usmerjala 
izvajanje evropskega projekta "Odstranimo tehnične ovire 
za uporabo vodika v omrežjih zemeljskega plina in pri 
končnih uporabnikih". Ker je projekt zastavljen zelo široko, 
bodo vanj poleg tehničnega odbora za infrastrukturo 
vključeni še tehnični odbori, ki obravnavajo plinomere, 
kriogene posode, različne plinske naprave, tesnila in tudi 
tehnični odbor za biometan. Da ne bi prišlo do nasprotja 
interesov, člani delovne skupine WG 13 ne bodo istočasno 
člani skupine GERG, ki bo izvajala raziskave in analize v 
okviru projekta. Delovna skupina bo neke vrste most 
med raziskavami GERG in delom v posameznih tehničnih 
odborih.

Slika 3: Injiciranje vodika v omrežje z zemeljskim plinom
Vir: Innovation Origins

Slika 4: HyDeploy – prvi pilotni projekt injiciranja vodika v 
omrežje zemeljskega plina (Anglija, 2020)

Vir: ITM Power

Za prehod na vodik bo treba definirati kakovost vodika 
tako za območje normalnega obratovanja kot za območje 
obratovanja v posebnih razmerah. Za varno delovanje 
omrežij in učinkovito upravljanje je treba raziskati in oceniti 
vpliv vodika na obstoječo infrastrukturo za zemeljski plin. 
Tehnični odbor CEN/TC 234 je zato pripravil osnutek 
tehničnega poročila Infrastruktura za plin – Posledice 
dodajanja vodika v infrastrukturo za zemeljski plin in 
ugotavljanje s tem povezane potrebe po standardizaciji na 

področju dela CEN/TC 234, ki vsebuje naslednje točke:

1. Področje dela

2. Povzetek

3. Izrazi in definicije

4. Vidiki, pomembni za vse dele plinske infrastrukture:

• varnostne karakteristike za zmesi 

• H2NG in H2 v stiku z materiali

• primerjava energijske vsebnosti vodika in 
zemeljskega plina

5. Vidiki, pomembni za različne dele plinske infrastrukture

6. Zaključek – primernost H2 za plinsko infrastrukturo

7. Posodobitve in potreba po novih standardih

Tehnično poročilo obravnava vse dele plinske infrastrukture, 
izpostavlja vprašanja in delno ponuja rešitve. Pri zmeseh 
z večjim deležem vodika se soočamo z večjimi težavami 
in omejitvami po celotnem omrežju, vključno z materiali 
cevovodov in spremembami, potrebnimi za kompresorje, 
tesnila, merilnike itd. Posebno pozornost je treba nameniti 
tesnjenju (puščanju), energiji vžiga, območju vnetljivosti in 
karakteristikam materialov.

SIST EN 1775:2008, Oskrba s plinom – Plinovod za stavbe 
– Najvišji delovni tlak do vključno 5 bar – Funkcionalna 
priporočila, za zdaj še ostaja nespremenjen. Za plinske zmesi 
do 20 % H2NG in tlak 1 bar (5 bar) so zahteve tega standarda 
ustrezne.

Delovna skupina WG 8 sedaj posodablja dva dela 
standarda, ki sta bila v letu 2019 v končnem glasovanju 
kot:

kSIST FprEN 15001-1:2019, Infrastruktura za plin – Plinske 

napeljave z delovnim tlakom nad 0,5 bar za industrijsko 
uporabo in delovnim tlakom nad 5 bar za industrijsko in 
neindustrijsko uporabo – 1. del: Podrobne funkcionalne 
zahteve za načrtovanje, materiale, gradnjo, nadzor in 
preskušanje, in

kSIST FprEN 15001-2:2019, Sistemi oskrbe s plinom 
– Plinske napeljave z delovnim tlakom nad 0,5 bar za 
industrijsko uporabo in delovnim tlakom nad 5 bar za 
industrijsko in neindustrijsko uporabo – 2. del: Podrobne 
funkcionalne zahteve za začetek obratovanja, obratovanje 
in vzdrževanje.

Prvi del bo harmoniziran in v podporo Direktivi o tlačni 
opremi (PED, 2014/68/EU). Pri izdaji standarda se 
je zapletlo, saj ocenjevalec, ki je ocenjeval skladnost 
standarda z direktivo, standarda ni potrdil. Ko bodo vse 
njegove pripombe upoštevane in vsebovane v besedilu, bo 
končno glasovanje za oba dela ponovljeno.

Standard določa podrobne funkcionalne zahteve za 
načrtovanje, izbiro materialov, izvedbo, preskušanje, 
obratovanje, vzdrževanje in nadzor plinske napeljave in 
pripadajoče opreme z najvišjim delovnim tlakom nad 0,5 
bar za industrijsko uporabo in najvišjim delovnim tlakom 
nad 5 bar za neindustrijsko uporabo v stavbah od izstopa 
iz omrežja do priključka na plinsko napravo. Standard velja 
za plinske napeljave pri temperaturi okolja med –20 °C in 
40 °C ter delovnim tlakom do vključno 60 bar. Pri pogojih 
zunaj teh omejitev je treba dodatno upoštevati zahteve 
standarda SIST EN 13480 (vse dele) za kovinske industrijske 
cevovode. Za plinske napeljave do vključno 0,5 bar za 
industrijsko uporabo in plinske napeljave do vključno 5 bar 
za neindustrijsko uporabo v stavbah velja SIST EN 1775.

Področje novega standarda poleg zemeljskega plina in 
utekočinjenega naftnega plina obsega še utekočinjeni 
zemeljski plin in biometan, medtem ko različnih zmesi 
zemeljskega plina z vodikom ne vključuje. 

Vključitev zmesi zemeljskega plina z vodikom je mogoča, 
vendar je treba najprej dokončati to izdajo. Vključitev 
vodika v industrijske cevovode sama po sebi ne bi smela 
povzročati težav, jih pa lahko visoke koncentracije vodika. 
Večina zahtev v standardu izhaja iz običajnih materialov, 
za katere se pričakuje, da bi bili ustrezni tudi za zmesi 
zemeljskega plina z vodikom. Pri večjih koncentracijah 
vodika pa lahko pride do težav, zato bo tam potrebna 
dodatna ocena.

V dodatku E so predstavljene pomembne tehnične razlike 
med končnim osnutkom in prejšnjo izdajo standarda (SIST 
EN 15001-1:2009):

• razširitev področja standarda,

• posodobljene povezave z drugimi evropskimi 
standardi,

• nadomestitev načrtovanega tlaka (DP, angl. design 
pressure) z največjim dovoljenim tlakom (PS, angl. 
maximum allowable pressure),

• uskladitev izrazov z Direktivo PED,

• spremenjeno in drugače strukturirano besedilo 4., 
5. in 6. točke,

• dodatna pojasnila glede varjenja,

• dodatni varnostni ukrepi,

• nova preglednica s standardi za neporušitveno 
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preskušanje in stopnje sprejemljivosti, 

• črtan dodatek A.

Podobno je pri 2. delu, kjer so dodane še nekatere zahteve 
za tehnične mape.

SISTEMI OSKRBE S PLINOM DO VKLJUČNO 16 BAR IN 
PRESKUŠANJE TLAKA (WG 2)

CEVOVODNI SISTEMI ZA NAJVIŠJI DELOVNI TLAK NAD 16 
BAR (WG 3)

Evropski standard za cevovodne sisteme trenutno obsega 
pet delov:

SIST EN 12007-1:2013, Infrastruktura za plin – Cevovodni 
sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 1. del: 
Splošne funkcionalne zahteve

SIST EN 12007-2:2013, Infrastruktura za plin – Cevovodni 
sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 2. del: 
Posebne funkcionalne zahteve za polietilen (najvišji delovni 
tlak do vključno 10 bar) 

Posodablja se skupina standardov SIST EN 1555 za cevne 
sisteme iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi 
gorivi – polietilen (PE), ki jo pripravlja evropski tehnični 
odbor CEN/TC 155. Vzporedno s temi standardi se 
posodablja tudi SIST EN 12007-2:2013. V novi verziji bodo 
spremembe v zvezi s povezavami z novimi standardi in pa 
tudi tehnologijami. Zaradi različnih praks, ki se izvajajo 
v posameznih državah, se ta del standarda omejuje na 
varnost. Varnostna načela v standardu so dobljena iz 
nacionalne zakonodaje držav članic. Vse podrobne delovne 
prakse morajo biti v skladu z nacionalno zakonodajo, ki ima 
prednost pred praksami, navedenimi v tem delu standarda.

SIST EN 12007-3:2015, Infrastruktura za plin – Cevovodni 
sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 3. del: 
Posebne funkcionalne zahteve za jekla

SIST EN 12007-4:2013, Infrastruktura za plin – Cevovodni 
sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 4. del: 
Posebne funkcionalne zahteve za obnovo

SIST EN 12007-5:2014, Infrastruktura za plin – Cevovodni 
sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 5. del: 
Priključni cevovodi – Posebne funkcionalne zahteve 

Dokument določa posebne funkcionalne zahteve za 
priključne cevovode in dopolnjuje SIST EN 12007-1:2013, 

ki navaja splošne funkcionalne zahteve za cevovodne 
sisteme za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar in delovno 
temperaturo med –20 °C in 40 °C. Obravnava načrtovanje, 
izvedbo in obratovanje s poudarkom na varnosti in javnem 
zdravju. Tudi ta del, ki ga je pripravila delovna skupina WG 
10 Priključni cevovodi, se posodablja. Nov bo dodatek 
A, ki bo obravnaval izbiro materialov, sestavnih delov in 
načinov spajanja za priključne cevovode. Natančneje bo 
določeno, kdo lahko izvaja dela na priključnih cevovodih. 
Standard pa se bo razširil tako, da bo uporaben tudi za 
zmesi zemeljskega plina z vodikom.

V letošnjem letu je izšla tehnična specifikacija SIST-TS 
CEN/TS 12007-6:2021, Infrastruktura za plin – Cevovodni 
sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar – 6. 
del: Posebne funkcionalne zahteve za neplastificirani 
(nemehčani) poliamid (PA-U). Pri preverjanju primernosti 
cevovodov iz neplastificiranega poliamida za vodik ali 
metan se je zaradi svoje kemijske odpornosti neplastificirani 
poliamid izkazal kot odličen material.

Standard SIST EN 12327:2013, Infrastruktura za plin 
– Tlačni preskus, postopki za začetek in prenehanje 
obratovanja – Funkcionalne zahteve, opisuje splošna 
načela za tlačni preskus ter za začetek in prenehanje 
obratovanja infrastrukture za plin; slednja je opredeljena 
s funkcionalnimi standardi tehničnega odbora CEN/TC 
234. Splošna načela so pridobljena na podlagi ustaljene 
prakse in navodil za obratovanje, ki se uporabljajo v 
državah članicah. Standard se ne uporablja za napeljave iz 
standarda SIST EN 1775.

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da standard 
potrebuje več pomembnih tehničnih 
sprememb. Po vzoru Avstrije bodo 

spremenjena načela za čiščenje dolgih delov 
cevovodov z velikim premerom. Prenovljeno 

bo besedilo, ki zajema razlago varnostnih 
načel. Upoštevati bo treba nove okoljske 

vidike in razmisliti tudi o spremembah, ki bodo 
omogočile uporabo zmesi z vodikom.

Delovna skupina WG 3 je začela pripravljati novo 
posodobljeno izdajo standarda SIST EN 1594:2013, 
Infrastruktura za plin – Cevovodni sistemi za najvišji delovni 
tlak nad 16 bar – Funkcionalne zahteve. Novo področje dela 
bo še vedno zajemalo prenos plina z najvišjim delovnim 
tlakom nad 16 bar in temperaturo med −40 °C in 120 °C 
po visokotlačnih jeklenih cevovodih, ki so del kopenske 
infrastrukture. Cevovodni sistem sestoji iz cevi, ventilov, 
spojk in druge opreme, narejene izključno iz nelegiranega 
ali malo legiranega ogljičnega jekla, posamezni deli pa so 
zvarjeni ali spojeni s prirobnicami ali mehanskimi spoji. 
Standard bo določal zahteve za načrtovanje, izvedbo in 
obratovanje infrastrukture za plin, ki bo varna ter okolju 
in zdravju prijazna. Infrastruktura bo omogočala prenos 
nestrupenega in nekorozivnega zemeljskega plina ter 
tudi biometana, vodika in njihovih zmesi, kjer bo tehnična 
ocena zagotavljala, da lastnosti plina in tudi obratovalni 
pogoji ne bodo vplivali na varno obratovanje. 

Nov je tudi končni osnutek kSIST FprEN 12732:2021, 
Infrastruktura za plin – Varjenje jeklenih cevovodov – 
Funkcionalne zahteve, ki vsebuje zahteve za izdelavo in 
preskušanje zvarnih spojev, vključno z varjenjem med 
obratovanjem, pri jeklenih ceveh in cevovodih, ki se 
uporabljajo v infrastrukturi za plin na kopnem. Velja za vse 
cevovode, razen tistih v gospodinjstvih ali tistih, ki so del 
industrijskega procesa v industrijskih obratih po SIST EN 
1775:2008 ali SIST EN 15001-1:2009 in SIST EN 15001-
2:2009, pri čemer so deli cevovoda izdelani iz nelegiranega 
ali malo legiranega ogljičnega jekla. Načrtovana 
temperatura sistema se giblje med −40 °C do vključno 120 
°C. Končni osnutek poleg nestrupenega in nekorozivnega 
zemeljskega plina vključuje tudi nekonvencionalne pline, 
kot sta biometan in vodik. Za dodani biometan ali vodik 
je zahtevana podrobna tehnična ocena, da se zagotovi, da 
lastnosti plinov ne vplivajo na celovitost cevovoda.

V dodatku L so navedene razširitve in razlike s prejšnjo 
izdajo (SIST EN 12732:2013+A1:2014):

• celotno besedilo je popravljeno tako, da zagotavlja 
boljše razumevanje, 

• področje uporabe je razširjeno na cevovode za prenos 
nekonvencionalnih plinov, kot sta biometan in vodik

• dodana je preglednica s standardi za neporušitveno 
preskušanje (NDT),

• posodobljen je dodatek A, ki navaja kvalifikacije varilcev 
v skladu s SIST EN ISO 9606-1:2018, Preskušanje 
usposobljenosti varilcev – Talilno varjenje – 1. del: Jekla, 

• s previdnostnimi ukrepi za varjenje med obratovanjem 
je posodobljen dodatek D,

• dodan je nov dodatek E o avtomatskem ultrazvočnem 
preskušanju (AUT),

• dodatek G navaja stopnje sprejemljivosti po smernicah 
evropske raziskovalne skupine za cevovode (EPRG),

• dodatek H navaja stopnje sprejemljivosti po SIST EN 
ISO 5817:2014, Varjenje – Talilno zvarjeni spoji na 
jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah (varjenje s snopom 
izključeno) – Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti,

• stopnje sprejemljivosti pri radiografiji (RT), ki temeljijo 
na SIST EN ISO 10675 (dva dela) in SIST EN ISO 
5817:2014, so v dodatku I,

• v dodatku J so navedene stopnje sprejemljivosti pri 
ultrazvočnem preskušanju (UT).

PODZEMNA PLINSKA SKLADIŠČA (WG 4)

Evropski standard za podzemna plinska skladišča sestoji iz 
petih delov:

SIST EN 1918-1:2016, Infrastruktura za plin – Podzemna 
plinska skladišča – 1. del: Funkcionalna priporočila za 
skladiščenje v vodonosnikih

SIST EN 1918-2:2016, Infrastruktura za plin – Podzemna 
plinska skladišča – 2. del: Funkcionalna priporočila za 
skladiščenje na naftnih in plinskih poljih

SIST EN 1918-3:2016, Infrastruktura za plin – Podzemna 
plinska skladišča – 3. del: Funkcionalna priporočila za 
skladiščenje v solnih kavernah

SIST EN 1918-4:2016, Infrastruktura za plin – Podzemna 
plinska skladišča – 4. del: Funkcionalna priporočila za 
skladiščenje v skalnih kavernah

SIST EN 1918-5:2016, Infrastruktura za plin – Podzemna 
plinska skladišča – 5. del: Funkcionalna priporočila za 
nadzemno opremo
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Člani delovne skupine so mnenja, da je še prezgodaj za 
vključevanje vodika v zgoraj navedeni standard. Dosedanje 
raziskave so dale grobo oceno o deležu vodika v zmesi z 
zemeljskim plinom:

• 0–1 %: ni bistvenih pomanjkljivosti, morda bodo 
potrebni dodatni izdatki za prenovo in obratovanje,

• 1–20 %: znatni dodatni izdatki za prenovo ali 
prilagoditev,

• nad 20 %: nekatera obstoječa skladišča v razumnih 
pogojih ne bodo mogla delovati.

Ocenjuje se, da dodajanje vodika ne bo zelo vplivalo na 
solne kaverne, na ostala skladišča pa.

Spremljati bo treba nadaljnje raziskave.

Pripravljen bo tudi nov dokument o metodologiji za 
preskušanje poroznih rezervoarjev, ki izpolnjujejo pogoje 
za hrambo vodika.

Slika 5: Nadzemni del inštalacije podzemnega plinskega 
skladišča 

Vir: EnerSys Corporation

MERILNI SISTEMI (WG 5)

REGULACIJA TLAKA PLINA (WG 6)

KOMPRESORSKE POSTAJE (WG 7)

Nekonvencionalni plini, kot sta vodik in bioplin (z visokim 
deležem CO2), imajo drugačne fizikalne lastnosti, zato 
je tudi območje obratovanja, ki je pogojeno s tlakom, 
temperaturo in pretokom, lahko drugačno. Obstoječa 

tehnologija merilnih sistemov in njihova točnost temeljita 
na uporabi zemeljskega plina. Njihova primernost za nove 
pline še ni dokazana, zato delovna skupina WG 5 še ni 
predlagala posodobitve standarda SIST EN 1776:2016, 
Infrastruktura za plin – Merilni sistemi – Funkcionalne 
zahteve, ki določa funkcionalne zahteve za načrtovanje, 
gradnjo, preskušanje, začetek in prenehanje obratovanja, 
vzdrževanje, in kjer je primerno, umerjanje, za vse nove 
sisteme za merjenje plina in morebitne večje spremembe 
obstoječih sistemov. Delovna skupina bo počakala še na 
izsledke tehničnega odbora CEN/TC 237 Plinomeri.

V letošnjem letu bo delovna skupina WG 6 začela 
pregledovati in posodabljati standarda SIST EN 12186:2015, 
Infrastruktura za plin – Plinske postaje za regulacijo 
tlaka za prenos in distribucijo – Funkcionalne zahteve, in 
SIST EN 12279:2000, Sistemi oskrbe s plinom – Naprave 
za regulacijo tlaka na priključnih vodih – Funkcionalne 
zahteve. Področje uporabe standardov se nanaša na pline 
prve in druge družine po SIST EN 437:2019. Napeljave, ki 
sedaj obratujejo, so bile konstruirane za zemeljski plin in 
bi jih bilo pred uporabo zmesi zemeljskega plina z vodikom 
treba individualno oceniti. 

• upoštevano bo novo stanje tehnike,

• preverjen bo preskus tesnosti z zrakom in

• dodano bo prečiščevanje z inertnim plinom pred 
zagonom.

Delovna skupina WG 6 pa že pripravlja skupino povsem 
novih standardov z naslovom Infrastruktura za plin – 
Postaje za dodajanje obnovljivih plinov v omrežje, ki bo 
sestavljena iz treh delov: 

1. del: Splošne zahteve

2. del: Posebne zahteve za dodajanje biometana

3. del: Posebne zahteve za dodajanje vodika

Drugi del, ki obravnava biometan, bo najhitreje napredoval, 
ker na področju biometana že obstajata dva standarda: SIST 
EN 16723-1:2017, Zemeljski plin in biometan za uporabo v 
prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina 
– 1. del: Specifikacije za biometan za dodajanje v omrežje 
zemeljskega plina, in SIST EN 16723-2:2017, Zemeljski plin 
in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje 
v omrežje zemeljskega plina – 2. del: Specifikacije goriv za 
motorna vozila. Ta del bo določal posebne funkcionalne 
zahteve za dodajanje biometana v prenosna omrežja za 
pline druge družine v skladu s SIST EN 437:2019. Splošne 
zahteve bodo podane v prvem delu. Kakovost plina bo 
morala ustrezati zahtevam SIST EN 16723-1:2017. Glede 
na oceno tveganja, ki bo opisana v prvem delu, bo treba 
preverjati sestavo in kakovost plina pred dodajanjem v 
omrežje.Ocenjuje se, da večina delov plinskih postaj 

za regulacijo tlaka prenese do 10 volumskih 
odstotkov vodika. Verjetno pa se bo življenjska 

doba nekaterih delov skrajšala, kar bo treba 
upoštevati pri vzdrževanju.

V prenovljenih izdajah SIST EN 12186 in SIST EN 12279 so 
napovedane naslednje spremembe:

• področje standarda bo razširjeno,

• povezave s standardi bodo posodobljene, dodane 
bodo nove,

Za ustrezen prenos plina v omrežju so potrebne 
kompresorske postaje, ki zagotavljajo zahtevani tlak. 
Pogosto se pri tem uporabljajo plinske turbine. Ocenjuje 
se, da pri modernih plinskih turbinah spremembe niso 
potrebne, če je v zmesi do 5 volumskih odstotkov vodika. 
Pri vrednostih nad 10 volumskih odstotkov pa je potrebna 
individualna ocena posamezne kompresorske postaje 
in njenih delov glede varnosti, zanesljivosti, lastnosti in 
izvedbe. Standard SIST EN 12583:2014, Infrastruktura 
za plin – Kompresorske postaje – Funkcionalne zahteve, se 
posodablja. Na voljo je že osnutek

oSIST prEN 12583:2021, Infrastruktura za plin – 
Kompresorske postaje – Funkcionalne zahteve, ki 
določa posebne funkcionalne zahteve za načrtovanje, 
izvedbo, preskušanje, obratovanje, vzdrževanje in tudi 
za odstranjevanje izrabljenih delov kompresorskih postaj. 
Veljal bo za nove kompresorske postaje z najvišjim 
delovnim tlakom nad 16 bar in skupno močjo na gredi nad 
1MW ali nove kompresorske enote v obstoječih postajah. 
Za tiste postaje, ki že obratujejo, ne bo veljal. 

V primerjavi s prejšnjo izdajo (SIST EN 12583:2014) so 
dodane naslednje tehnične spremembe:

• dodatne zahteve za vodik,

• upravljanje z emisijami metana,

• določevanje dušikovih oksidov NOx in ogljikovega 
monoksida CO,

• posodobljene povezave z drugimi evropskimi 
standardi.

V osnutku so pri načrtovanju, izvedbi, preskušanju, 
obratovanju, vzdrževanju pa tudi odstranjevanju izrabljenih 
delov upoštevani okoljski vidiki v skladu s CEN Guide 
4 in SIST-TP CEN/TR 16388:2013, Okoljski dokument 
za področje plina – Smernice za pripravo standardov z 
namenom zmanjšanja vpliva plinske infrastrukture na 
okolje v celotnem življenjskem obdobju.

SISTEMI VARNEGA UPRAVLJANJA (SMS) IN SISTEMI 
CELOSTNEGA UPRAVLJANJA (PIMS) (WG 12)

Pripravlja se nov standard, ki bo nadomestil in hkrati združil 
obstoječa standarda:

SIST EN 16348:2013, Infrastruktura za plin – Sistem za 
varno obvladovanje prenosne infrastrukture za plin in 
sistem celostnega obvladovanja prenosnega sistema za plin 
– Funkcionalne zahteve, in

SIST EN 15399:2019, Infrastruktura za plin – Sistemi 
varnega upravljanja plinovodnih omrežij z najvišjim 
delovnim tlakom do vključno 16 bar.

Osnutek tega standarda oSIST prEN 17649:2021, 
Infrastruktura za plin – Sistem varnega upravljanja (SMS) 
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Slika 6: Uvajanje sistemov celostnega upravljanja plinovodnih sistemov (PIMS)
Vir: TÜV Rheinland

Slika 7: Distribucijsko plinovodno omrežje 
Vir: Petrol

in sistem celostnega upravljanja (PIMS) – Funkcionalne 
zahteve, je v javni obravnavi do 17. junija 2021. V tem 
času se v državah članicah zbirajo pripombe.

Dokument določa zahteve za razvoj in izvajanje 
sistema varnega upravljanja za upravljavce prenosne in 
distribucijske infrastrukture za plin. Nanaša se na vse 
dejavnosti in procese, povezane z varnostnimi vidiki, 
ki jih izvajajo upravljavci plinskega omrežja, vključno s 
tistimi, ki so zaupane zunanjim izvajalcem. Opisani sistem 
varnega upravljanja se uporablja za infrastrukturo za 

prenos in distribucijo nestrupenih in nekorozivnih plinov 
druge družine v skladu s SIST EN 437:2019, vključno z 
biometanom, vodikom in drugimi nekonvencionalnimi 
plini. Vsebuje tudi nove okoljske vidike in prilagoditve 
podnebnim spremembam.

Ker se bodo v prihodnje v obstoječa omrežja zemeljskega 
plina pogosteje dodajali tudi drugi plini, je v tem dokumentu 
predstavljeno upravljanje s spremembami, da se pri tem 
zagotovi upoštevanje vseh ustreznih varnostnih vidikov.
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ALI SMO PRIPRAVLJENI?

Eksplozijska varnost 
in varnost delovanja 
plinovodnih sistemov

Poročilo 
o izvedeni 
strokovni 
delavnici

Druga strokovna delavnica in njen namen

Skupina SiPlin je skupaj z Zvezo strojnih inženirjev 
Slovenije 11. 3. 2021 izvedla spletno strokovno delavnico 
z naslovom »Eksplozijska varnost in varnost delovanja 
plinovodnih sistemov«. Delavnica je druga po vrsti s 
tematiko o varnosti delovanja plinskih sistemov ter 
vsebinsko nadgrajuje prvo, ki je bila izvedena v letu 2019.

Ključne teme delavnice so bile aktualizirane in nadgrajene. 
Poleg posodobitve tematik, ki so bile vezane na delovanje 
sistemov v preteklem obdobju, je bil glavni namen delavnice 
strokovnjakom slovenske plinske industrije, operaterjem 
plinovodnih sistemov, tehnološkemu in vzdrževalnemu 
osebju, projektantom ter končnim uporabnikom in 
izvajalcem predstaviti pomembnost eksplozijske varnosti. 

Eden od ključnih namenov delavnice je bil tudi nadaljnje 
odpiranje dialoga na področju zahtevne tematike 
vsakodnevnih potencialnih nevarnosti, s katerimi se 
srečujejo strokovnjaki na področju zemeljskega plina. 

Udeleženci in predavatelji

Delavnica, ki je potekala v spletni izvedbi, se je udeležilo 70 
udeležencev iz 20 različnih družb in inštitucij. Še posebej 

razveseljujoče je spoznanje, da so nekatere družbe k 
udeležbi pristopile organizirano, kar nakazuje na dejstvo, 
da je tematika prepoznana kot pomembna vsebina v okviru 
strokovnega izobraževanja in stalnega usposabljanja v 
širšem plinskem sektorju.

Predavatelja na strokovni delavnici sta bila dr. Zdravko 
Kramar, vodja področja Ex na SIQ, in dr. Aleš Arnšek, 
direktor podjetja IPZ, industrijska protieksplozijska zaščita, 
d.o.o.

Slika 1: Strokovna delavnica je podala nekaj zanimivih 
iztočnic – Pridobiti znanje po eksploziji je predrago

Slika 2: Zdravko Kramar, vodja Ex dejavnosti na Slovenskem 
inštitutu za kakovost in meroslovje, SIQ

Slika 4: Eksplozija v enem izmed slovenskih industrijskih 
obratov v letu 2020

Slika 3: dr. Aleš Arnšek, direktor podjetja IPZ, industrijska 
protieksplozijska zaščita, d.o.o.

dr. Zdravko Kramar, vodja Ex področja, SIQ

Delavnica je v prvem delu, ki ga je izvedel dr. Zdravko 
Kramar, vodja EX področja na SIQ, podala vpogled v 
nekaj aktualnih in za plinski prostor pomembnih primerov 
ter dogodkov iz zadnjega obdobja. Izpostavljena je bila 
izredna pomembnost urejenosti ex področja v slovenskih 
družbah. Primeri, ki so se zgodili v Sloveniji ali širše, pa 
morajo služiti tako za seznanitev kot opozorilo na vedno 
prisotno možnost, da se na področju zemeljskega plina 
takšen dogodek lahko zgodi tudi nam.

PRVI DEL: PRIMERI IN DOGODKI 
IN KAJ SE IZ IZKUŠENJ LAHKO 
NAUČIMO – PRAVOČASNO 
KAKOVOSTNA EX ZAŠČITA

Poudarjena je bila vloga rednega strokovnega 
usposabljanja, katerega cena je v primerjavi s potencialno 
eksplozijo ter njenimi posledicami vedno zanemarljiva. A 
tudi pri usposabljanju obstajajo velike kvalitativne razlike. 
Če kje, potem mora usposabljanje o protieksplozijski zaščiti 
temeljiti na: izvedeni oceni tveganja, rednem izvajanju, 
prilagojeni vsebini po meri, z najnovejšim znanjem in 
zadnjim stanjem tehnike ter vključujoč izkušnje, da se 
napake ne ponavljajo.
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In nenazadnje je dr. Kramar opozoril, da je temelj 
strokovnega pristopa prav ocena tveganja in elaborat 
eksplozijske ogroženosti z analiziranimi postopki, ki 
prehajajo iz rednega obratovanja v postopke in izvajanje 
del pri izrednih delih, kot so zagoni in zaustavitve, okvare, 
čiščenja, rekonstrukcije in ostala redka dela ter zelo 
pomembno, katastrofalne odpovedi in napake.

Slika 5: Temelji strokovnega izobraževanja o eksplozijski 
varnosti 

Slika 7: Element strokovnega usposabljanja je tudi 
preprečevanje ponavljanja napak in učenje iz izkušenj

Slika 8: Element strokovnega usposabljanja je tudi 
preprečevanje ponavljanja napak in učenje iz izkušenj

Slika 9: Simulacija dolgotrajnejšega puščanja v MRP - 
izhodišče

Slika 11: Verjetnost malo verjetnega dogodka

Slika 10: Simulacija dolgotrajnejšega puščanja v MRP – 
razvoj puščanja 

Slika 6: Vsebina elaborata 

Posebej je bila ponovno izpostavljena vsakokratna 
odgovornost delodajalcev v primeru nesreč in nujnost 
rednega urejanja področja protieksplozijske zaščite, še 
posebej upoštevajoč slovenske zakonodajne posebnosti.

dr. Aleš Arnšek, IPZ, d.o.o.

V drugem delu delavnice je dr. Aleš Arnšek iz družbe IPZ, 
Industrijska protieksplozijska zaščita, d.o.o. podal integralni 
pregled od fizikalnih osnov nastanka eksplozijskih con, 

DRUGI DEL: EX ELABORAT 
NA FIZIKALNIH TEMELJIH IN 
POSTOPKI ZA VARNO DELO

SKLEPNI DEL

predstavitvenih simulacij in modeliranj, do pravil in 
normativov, ki se morajo upoštevati pri izdelavi ocene 
tveganja, ex elaborata in naprej pri postopkih za varno 
izvajanje del ter pri načrtovanju in uporabi ustrezne 
opreme.

Najboljši vpogled v dinamiko nastajanja eksplozivnih con 
podajajo simulacije in modeliranje. Predstavljena je bila 
simulacija dolgotrajnejšega puščanja v plinski merilno-
regulacijski postaji.

za obvladovanje procesov in izvajanja del v potencialno 
eksplozivni atmosferi. 

Zahtevnost analiz s časom raste, dinamika pa največkrat 
terja od izdelovalcev uporabo različnih simulacijskih orodij 
in modeliranja.

Že starogrški filozof Aristotel je glede verjetnosti dejal: 
»Verjetno je, da se malo verjetni dogodki občasno zgodijo!« 
in ne gre preizkušati veljavnosti njegovega izreka prav na 
področju eksplozijske varnosti.

Dr. Arnšek je posebej poudaril, da so postopki za varno 
delo, ki temeljijo na kakovostnem ex elaboratu, ključni 

V okviru sklepnega dela strokovne delavnice sta 
dr. Kramar in dr. Arnšek odgovarjala na zanimiva 
vprašanja udeležencev delavnice. 

Zaključimo lahko, da je delavnica podala pregled stanja na 
področju protieksplozijske zaščite s posebnim poudarkom 
na plinski dejavnosti v Sloveniji. Pokazala je pomembnost 
kontinuitete in nadgradnje pred dvema letoma izvedene 
prve tovrstne strokovne delavnice na področju zemeljskega 
plina. 

Organizator je odločen, da bo tudi v prihodnje nadaljeval 
s spodbujanjem dialoga in tovrstnim strokovnim 
izobraževanjem, ki nenazadnje veliko prispeva k varnemu 
izvajanju del in zmanjševanju tveganj za poškodbe 
delavcev, gospodarske škode, poškodb tretjih oseb in 
nenazadnje tudi za škodo, ki bi jo utrpela plinska stroka v 
primeru pogostejših eksplozij in večjih nevarnosti.
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V slovenskem prostoru ste zelo prepoznavni in ves 
čas aktivni. Lahko bi rekli, da vedno  znova presenetite s 
svojimi idejami, ki nato prerastejo v projekte, s katerimi 
spreminjate elektroenergetiko. Vas osredotočenost na 
reševanje izzivov elektroenergetike spremlja že od začetka 
vaše kariere ali ste se s tem začeli ukvarjati v nadaljevanju 
vaše kariere?     

Skozi leta sem se v družbi ELES največ ukvarjal z interno 
in mednarodno koordinacijo na področju obratovanja 
elektroenergetskih sistemov, trgov z električno energijo, 
infrastrukturnih projektov in tehničnih informacijskih 
sistemov. Ukvarjal sem se torej z jedrnimi procesi v 
družbi, ki so zelo regulirani in že po naravi ne dopuščajo 
možnosti za eksperimentiranje. Z raziskavami in razvojem 
sem se začel ukvarjati šele kasneje, okoli leta 2014, ko 
me je k temu spodbudil direktor, mag. Aleksander Mervar. 

Slovenija po velikosti ni primerljiva s sosedami, kljub 
temu je mednarodno izredno prepoznavna in uspešna 
na področju operaterjev prenosnih energetskih omrežij. 
Slovenski prostor družbo ELES vidi kot promotorja in 
spodbujevalca uvajanja inovativnih projektov svetovnega 
merila. Kako vi vidite razvoj inovativne dejavnosti v 
slovenski energetiki in kam nas uvrščate v primerjavi z 
našimi sosedi? Kaj je bilo ključno za družbo ELES, da je na 
tem področju tako uspešna?

Pravilno ste ugotovili. ELES je danes med evropskimi 
operaterji prenosnega elektroenergetskega omrežja, pa tudi 
širše v energetski skupnosti, prepoznan kot družba, ki ima 
vizijo in ideje, kako pospešiti energetsko transformacijo. Z 
mednarodnimi projekti, ki smo jih zasnovali, koordinirali in 
nekatere od njih že uspešno zaključili, pa smo dokazali, da 
znamo ideje prenesti v prakso in jih realizirati. Nenazadnje 
to dokazujeta tudi mednarodni priznanji, ki smo ju za 

Kratek življenjepis
Mag. Uroš Salobir je v družbi ELES zaposlen 

že več kot 20 let. V tem obdobju se je največ 
ukvarjal z interno in mednarodno koordinacijo na 
področju obratovanja elektroenergetskih sistemov, 
infrastrukturnih projektov, tehničnih informacijskih 
sistemov in trgov z električno energijo. Bil je začetnik 
strateško inovacijskih aktivnosti v družbi in odgovoren 
za izvajanje nekaterih najzahtevnejših inovacijskih 
projektov v zgodovini Elesa. Sodeloval je tudi pri 
ustanovitvi področja za strateške inovacije, ki ga 
trenutno vodi.

naše delo prejeli v letu 2020. Zato nas v mednarodnem 
prostoru sprejemajo kot kredibilnega sogovornika in 
nas vabijo v nova partnerstva. Seveda pa ob naših 
mednarodnih aktivnostih nismo pustili ob strani slovenskih 
elektroenergetskih družb in raziskovalnih ustanov, ampak 
smo vedno stremeli k temu, da v mednarodna partnerstva 
pritegnemo čim več slovenskih ustanov. Tudi zato verjetno, 
kot ste sami omenili, slovenski prostor družbo ELES vidi kot 
promotorja in spodbujevalca uvajanja inovativnih projektov. 

Toda to se ni zgodilo čez noč. Potrebni so bili manjši 
koraki, manjši projekti, predvsem pa ljudje, ki so verjeli, 
da je potrebno inovacijske aktivnosti družbe ELES 
okrepiti, če želimo ohraniti vodilno vlogo v slovenskem 
elektroenergetskem sistemu ter tudi v spreminjajočih se 
razmerah opravljati naše poslanstvo in uporabnikom še 
naprej zagotavljati zanesljiv prenos električne energije. 

Tudi slovenska elektroenergetika se zaveda, da je 
potrebno iskati inovativne rešitve za izzive, s katerimi se 
zaradi hitrih sprememb, povezanih z večanjem deleža 
energije iz obnovljivih virov in aktivnejše vloge odjemalcev, 
sedaj soočamo. Tukaj večjih razhajanj s tujino ne vidim. 
Kar pa opažam, je to, da kljub vse pogostejšim izjemam še 
vedno premalo izkoriščamo moč povezovanja – izzive raje 
rešujemo sami, kot da bi svoje znanje in izkušnje povezali z 
drugimi akterji. Na tem področju imamo še veliko možnosti 
za izboljšave.

Delujete na več in večjih projektih, tako s slovenskimi 
kot tujimi partnerji. Kako pomembno je za družbo ELES, 
da je aktivna v mednarodnih povezavah, sodelovanjih in 
partnerstvih? Večkrat slišimo, da so slovenske energetske 
družbe prerasle meje države? Kako vi gledate na to? 
Katere prednosti prinaša mednarodno delovanje in kakšne 
sposobnosti zahteva? 

Za ELES je zelo pomembno, da je aktivno vključen 
v številne mednarodne povezave. Slovensko prenosno 
elektroenergetsko omrežje je relativno majhno in tesno 
povezano s prenosnimi elektroenergetskimi omrežji 
sosednjih držav. Zato smo že zdavnaj ugotovili, da je bolj 
smotrno izzive v prenosnem omrežju reševati v sodelovanju 
s sosednjimi državami, kot da jih rešujemo sami. Lep primer 
tovrstnega sodelovanja je projekt SINCRO.GRID, ki smo ga 
zasnovali v sodelovanju s hrvaškim sistemskim operaterjem 
prenosnega elektroenergetskega omrežja HOPS. Naprave, 
ki bodo v okviru projekta vgrajene v obe prenosni omrežji, 
bodo namreč pomagale pri reševanju izzivov z vzdrževanjem 
napetosti in vključevanjem obnovljivih virov v omrežje, s 
katerimi se srečujeta tako ELES kot HOPS. Če družbi ne bi 
zasnovali skupnega projekta, bi morali obe v bistveno večje 
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da ga priključimo vedno, ko ni v uporabi, to pomeni, da 
moramo priključevanje na polnilno postajo opraviti večkrat 
na dan, česar kot uporabniki avtomobilov z motorjem z 
notranjim izgorevanjem sedaj nismo vajeni. Zato se vozniki 
električnih vozil sedaj  večinoma izogibajo pogostemu 
priključevanju vozil. Če jim dolžine vožnje in velikost baterije 
to omogočajo, najraje polnijo enkrat do dvakrat na teden. 
To je nagonska reakcija, ko začneš uporabljati električno 
vozilo in težko bomo veliko število uporabnikov prepričali k 
vsakodnevnemu polnjenju, če jim ga ne bomo poenostavili. 
Zato se kljub trenutnemu pomanjkanju komercialnega 
interesa številna podjetja ukvarjajo z iskanjem rešitev, 
kako izboljšati uporabniško izkušnjo polnjenja e-vozil. 
Pojavljajo se avtomatske kontaktne in brezkontaktne 
tehnologije za polnjenje e-vozil, ki bodo že v kratkem 
cenovno dostopne vsem uporabnikom. V družbi ELES 
smo se povezali s podjetjem iz Avstrije, ki razvija enoto 
za avtomatsko samodejno kontaktno polnjenje. Zdi se 
nam nujno, da kot elektroenergetsko podjetje, ki spodbuja 
prehod na e-mobilnost, preizkusimo tehnologije, za katere 
ocenjujemo, da imajo potencial za množično uporabo. 

Seveda pa bodo na dolgi rok souporaba vozil in avtonomna 
električna vozila pomembno spremenili dinamiko prometa v 
mestih, saj se bo z množično uporabo avtonomnih e-vozil 
udobje uporabe še povečalo. Ob različnih opravkih se nam 
ne bo potrebno ukvarjati z iskanjem parkirnega mesta ali 
razmišljanjem kje napolniti naše vozilo. Avtonomno vozilo 
nas bo na želeni destinaciji odložilo, se odpeljalo na polnilno 
postajo izven središča mesta, ki bo omogočala cenovno 
ugodno polnjenje z energijo iz obnovljivih virov, in se vrnilo 
po nas, ko ga bomo potrebovali. Tako bomo mestna središča 
razbremenili mirujočega prometa. 

Poleg elektromobilnosti so aktualne teme v Evropi tudi 
alternativni viri, kot so to vodik in obnovljivi plini, kot je 
sintetični metan ali biometan ... a zdi se, da ti nikakor niso 
tako zanimivi, kot je sama elektromobilnost. Kakšno je 
vaše mnenje o vodiku, kot energentu prihodnosti? Kakšne 
priložnosti in tveganja vidite za njegovo morebitno vse 
širšo uporabo za široko potrošnjo ter v energetiki in 
transportu?  Ali lahko predstavlja vodik tudi alternativo 
elektriki pri mobilnosti in ali lahko postane vodik na dolgi 
rok sopotnik proizvodnje elektrike pri shranjevanju viškov 
v sistemih?

V družbi ELES vedno bolj ugotavljamo, da je za prehod 
v brezogljično družbo nujno potrebno čezsektorsko 
sodelovanje – tako povezovanje elektroenergetike 
in prometa, kot povezovanje elektroenersketskega 
sektorja s sektorjem čistih plinov in toplote/hlajenja. 
Na tem področju v zadnjem letu delamo res pomembne 

korake. Na področju čistih plinov smo se tako povezali z 
najpomembnejšimi slovenskimi akterji in začeli proučevati 
možnosti pretvarjanja električne energije iz obnovljivih 
virov energije in viškov električne energije v zeleni vodik in z 
metanacijo naprej v sintetični metan. Zeleni vodik je namreč 
vezni člen in energent prehoda v brezogljično družbo, kot 
je to deklarirala tudi Evropska unija z zelenim dogovorom, 
evropsko strategijo za vodik in strategijo EU za povezovanje 
energetskega sistema. 

Ob našem prvem intervjuju je bila zelo odmevna vaša 
izjava, da je treba inovacije postaviti v jedro delovanja 
družbe. Ali menite, da se tega slovenske energetske družbe 
zavedajo in to tudi udejanjajo, ali gre zgolj za všečno 
strinjanje, ki pa se v realnem življenju ne izvaja dovolj 
učinkovito? Ali smo po vašem mnenju lahko v slovenski 
energetiki zadovoljni z nivojem uvajanja inovacij ali smo 
še vedno prehitro zadovoljni? 

Menim, da ni tako bistveno, kaj si drugi mislijo o nas. 
Vse energetske družbe po mojem same najbolje vedo, kako 
resno so stopile na pot energetske preobrazbe. Agencija za 
energijo vsem reguliranim družbam nudi dodatne vire za 
raziskave in inovacije, vsak pri sebi ve, koliko teh sredstev 
je porabil, koliko kadra ima angažiranega za raziskave in 
podobno. Čeprav vodim na Elesu zelo progresivno ekipo, 
med ljudmi, ki delajo z mano, večinoma veljam za precej 
previdnega, tudi ko gre za odpiranje novih projektov. Če v 
idejo projekta dvomiš prvi dan, ga boš kasneje zelo težko 
vzljubil. Na Elesu smo zelo selektivni, ko gre za podporo 
novim idejam. Je pa res, da te profesionalno delo na 
nekem področju praviloma vedno nekam pripelje. Zato 
v energetskih družbah predvsem pričakujem to stalno 
ukvarjanje z inovacijami, stalno odpiranje novih tem, 
stalno iskanje priložnosti za majhne ali prebojne novosti. 
Torej potrebujemo močne inovacijske oddelke, ki so po 
vsebini povezani z vsakdanjim delom družbe, vendar jim 
organizacija omogoča, da se od njega distancirajo. Čeprav 
je povezovanje pomembno, moramo vsak zase poskusiti 
na dolgi rok sestaviti svoj inovacijski mozaik in morda se 
nam posreči, da se vsi prebijemo čez čeri preobrazbe 
nepoškodovani. Torej gre predvsem za ceno preobrazbe in 
za željo po čim prejšnji povrnitvi iz obdobja preobrazbe v 
novo normalno stanje.

investicije, da bi dosegli enak rezultat.
Mednarodno sodelovanje prinaša številne prednosti 

– pomaga krepiti prenos znanja in izkušenj, optimizira 
investicije … in še bi lahko našteval. Seveda pa je po drugi 
strani za takšno sodelovanje potrebna tudi določena mera 
potrpežljivosti, predvsem pa prožnosti.

Ostajamo pri primerjavah. Najbolj aktualna še vedno s 
tujino. Družbo ELES prepoznavamo kot sodobno družbo, ki 
je znala zaposlenim ponuditi izziv, delovno okolje in prave 
odnose. Vse kar je pomembno za aktivno delo mladih, 
učinkovit prenos znanja in izkušenj. Kaj vi prepoznavate 
kot prednostno in pozitivno v slovenski energetiki in 
družbi ELES za manjši beg možganov v tujino in kje 
menite, da zaostajamo v mednarodni primerjavi? Ali lahko 
slovenske družbe danes ponudijo mladim diplomantom, 
raziskovalcem in inovatorjem ustrezno okolje za njihov 
razvoj in delo, ali si morajo to iskati v tujini?

V družbi ELES se trudimo, da zaposlenim ponujamo 
spodbudno delovno okolje, ki jih motivira. Ker verjamemo, 
da imajo tako zaposleni kot drugi deležniki številne ideje, s 
katerimi lahko soustvarjamo spremembe v elektroenergetiki, 
smo pred dvema letoma začeli razvijati idejo o Generatorju 
Inovativnih Tehnoloških Energetskih Rešitev (GITER). Z 
njim želimo po eni strani spodbuditi inovativnost med 
zaposlenimi, po drugi strani pa dobre ideje poiskati tudi 
zunaj naše družbe. Prve aktivnosti v okviru programa GITER 
smo že izvedli – pred dobrim letom smo organizirali prvi 
Electrathon, sedaj pa z zmagovalno ekipo že razvijamo 
njihovo zmagovalno idejo. Seveda se zavedamo, da 
moramo ne le skrbeti za motiviranost zaposlenih temveč 
tudi pritegniti mlade, da si bodo želeli postati del družbe 
ELES. Zato na tem področju izvajamo številne aktivnosti. 
Novembra 2019 pa smo tudi podpisali listine o sodelovanju 
z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in s Šolskim 
centrom iz Celja. Univerze, fakultete in druge izobraževalne 

ustanove namreč za družbo ELES predstavljajo vir bodočih 
sodelavcev, ki bodo s svojim znanjem pomembno prispevali 
k uspešnosti delovanja družbe. 

Zagotovo ena od ključnih tem prehoda v nizkoogljično 
družbo je elektromobilnost. Kako, glede na vaše izredno 
bogate izkušnje, vidite prihodnost elektromobilnosti 
v Sloveniji? Kaj vse ta prinaša in kako se moramo nanjo 
pripraviti? Ali menite, da ima elektromobilnost kakršno 
koli alternativo? Ali obstajajo tudi težave in skrbi, ki jih 
prinaša elektromobilnost?

Cilj prehoda na trajnostno e-mobilnost je, da e-vozila 
poganja energija iz obnovljivih virov in da ta energija ni 
obremenjena s posrednimi stroški, ki niso potrebni. Cena 
elektrike se namreč spreminja veliko bolj dinamično kot 
cena fosilnih goriv. E-vozila je zato smiselno polniti takrat, 
ko je cena električne energije najnižja. To pa je takrat, ko je 
proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov najvišja 
in ko je v elektroenergetskem sistemu višek energije zaradi 
manjše porabe drugih odjemalcev ali ko denimo sonce posije 
bolj, kot smo pričakovali. To pomeni, da moramo poskrbeti 
za vzpostavitev zelo goste mreže zasebnih polnilnic, da 
bomo svoje e-vozilo lahko priklopili na polnilnico vedno, ko 
ne bo v uporabi, in nam vozila ne bo potrebno umikati, da bi 
lahko polnili tudi ostali. Najpogosteje bo to seveda doma in 
na parkiriščih pred našimi službami. Delodajalci so zato zelo 
pomemben člen za doseganje trajnostnih ciljev. »Gorivo« za 
naše e-vozilo in parkirno/polnilno mesto bomo tako imeli 
vedno na razpolago, posebna vožnja na hitre polnilnice pa 
za vsakdanje opravke ne bo potrebna. Te polnilnice bodo 
morale biti pametne in omogočati daljinsko upravljanje 
moči polnjenja. Le na ta način bo sistem sam poskrbel, 
da bomo e-vozilo polnili takrat, ko bo to najugodneje za 
odjemalca in posledično tudi za elektro sistem. Torej da 
bomo tudi podnevi e-vozilo lahko polnili po »nočni« tarifi. 

Čeprav bodo po analizah vrste strokovnjakov zasebne 
pametne polnilnice količinsko zagotavljale 80-90 % vsega 
polnjenja, bo za tranzitni promet potrebno ob avtocestah 
vzpostaviti mrežo multimodalnih vozlišč prihodnosti, ki 
bodo omogočala hitro polnjenje velikega števila osebnih 
in tovornih e-vozil ter e-avtobusov. Na teh vozliščih bodo 
hitre polnilnice voznikom vedno na voljo. Prav tako bodo 
vozlišča ponujala veliko več storitev in blaga kot današnje 
bencinske črpalke, omogočale pa bodo tudi prehod na javni 
promet.

Vemo, da se električni avtomobili polnijo nekoliko 
drugače, kot se polnijo avtomobili, ki smo jih sedaj vajeni. 
Da jih moramo polniti pogosteje in da je potrebno polnilni 
kabel, ki ga ima vsako električno vozilo, priključiti najprej v 
vozilo in nato v polnilno postajo. Če se držimo usmeritve, 
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Živimo z mestom,  
povezujemo s toplino.  
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PLIN IN PLINSKE 
TEHNOLOGIJE 2021

MEDNARODNA 
KONFERENCA

OBVESTILO
GRAND HOTEL UNION

 2021

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

TEMATSKI SKLOPI KONFERENCE

Spoštovani,

obveščamo vas, da Zveza strojnih inženirjev 
Slovenije s soorganizatorji v letu 2021 organizira 
že tradicionalno mednarodno konferenco:

PLIN IN PLINSKE TEHNOLOGIJE 2021

Konferenca bo v Grand hotelu Union v Ljubljani 
(izjemoma spletno) 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

• 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,
Združenje za plin in plinske tehnologije pri ZSIS

Za dodatne informacije smo vam na 
razpolago na spletnih straneh:

www.zveza-zsis.si;

ali na e-naslovu: info@siplin.si

Pooblaščeni in 

nadzorni inženirji 

za udeležbo na 

konferenci pridobijo 

3 kreditne točke iz 

izbirnih vsebin.
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Napovedujemo!
Zbirka Plin 2021

Napovedujemo izdajo ZBIRKE PLIN 2021, ki bo 
posodobljeno podajala celovito informacijo o 
zakonodajnih zahtevah in podzakonskih aktih 
ter še pomembnejše informacije o standardih 
s področja zemeljskega plina in v novi zbirki 
tudi prehodu na zelene pline. Gradivo bodo 
bogatile strokovne smernice in strokovne prakse. 

Zbirka, ki jo morate imeti!

 
Več informacij na www.siplin.si in 

info@siplin.si



Stopite na plin.
Dobesedno.
Audi A4 Avant g-tron.

Podatki o porabi in emisijah za Audi A4 Avant  g-tron:

Poraba goriva (m3/100 km), kombiniran način vožnje: 6,9 – 6,7. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 123 – 120 (WLTP). 

Emisijska stopnja: EU6 DG. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 

onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 

čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10  in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Poraba goriva in emisije CO2 

so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/platišč. Slika je simbolna. Več na audi.si

Verovškova 78, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 530 35 00, porscheinterauto.net

Porsche VerovškovaVabljeni na ogled modela Audi A4 Avant g-tron v prodajni 
salon Porsche Verovškova. Z veseljem vam bomo razkrili 
vse prednosti inovativnega pogona na zemeljski plin.

Vabljeni na ogled modela Audi A4 Avant g-tron v prodajni 
salon Porsche Verovškova. Z veseljem vam bomo razkrili 
vse prednosti inovativnega pogona na zemeljski plin.


