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EKSKLUZIVNI
INTERVJU

RESNICNO 
VERJAMEM, DA SE 
TO DA NAREDITI. 

Spoštovana gospa Lombar, naš ekskluzivni intervju 
začenjamo s trenutno najaktualnejšimi in, verjamemo, 
izredno zahtevnimi razmerami, ki so nastale zaradi 
agresije Rusije na sosednjo Ukrajino. Poznano je namreč, 
da je Ukrajina ena izmed ključnih tranzitnih držav ruskega 
zemeljskega plina za Evropo. Prav tako je poznano, da 
je družba Gazprom eden od vaših ključnih partnerjev za 
dobavo plina slovenskim uporabnikom. 

Kako gledate na nastale razmere in kako se lahko nanje 
odzivate?

Na dogajanje v Ukrajini gledamo z velikim obžalovanjem 
in sočutjem. Težko si predstavljamo, kaj dandanes preživljajo 
Ukrajinci, in vsi si želimo, da se vojna v najkrajšem času konča. 
To bi ne nazadnje pomenilo tudi stabilizacijo razmer na 
svetovnih trgih energentov, med njimi plina. V sodelovanju 
z vsemi deležniki, ki vplivajo na proces dobave zemeljskega 
plina oziroma so vključeni vanj – naši pogodbeni partnerji 
in država – natančno spremljamo razmere, analiziramo 
tveganja, da bi čim bolj omejili njihove posledice na naše 

Kratek življenjepis
Vanja Lombar je po izobrazbi univerzitetna 

diplomirana ekonomistka in visoko usposobljena 
vodilna delavka z več kot dvajsetletnimi izkušnjami 
v različnih panogah. Karierno pot na vodstvenih 
položajih je začela leta 1998 kot vodja trženja za 
Bosch Thermotechnik, med letoma 2001 in 2004 
je bila pri takratnem Si.mobilu, danes družbi A1, 
odgovorna za organizacijo in vodenje prodaje za 
ključne stranke v Sloveniji. Na Zavarovalnici Maribor, 
danes Zavarovalnici Sava, je nato pet let skrbela za 
organiziranje in upravljanje štirih različnih prodajnih 
kanalov za zavarovalniške storitve. Pred prihodom v 
družbo Geoplin je bila enajst let zaposlena v družbi 
OMV Slovenija, kjer je opravljala različne funkcije, 
povezane z vodenjem prodaje, zadnjih sedem let pa je 
bila generalna direktorica družbe.

Je članica različnih združenj in strokovnih 
organizacij v Sloveniji. Prav tako je članica upravnega 
odbora Eurogas s sedežem v Bruslju. Nadzorni svet 
družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana jo je z začetkom leta 
2022 imenoval na mesto glavne direktorice družbe za 
petletno mandatno obdobje.

poslovanje. Trenutno je v tem pogledu glavna aktivnost 
zagotovitev zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom tudi v 
primeru najhujših scenarijev. 

Kakšno pa je dejansko tveganje za stabilno oskrbo? 
Kako hitra je lahko diverzifikacija virov? 

Tu moram poudariti, da v Geoplinu našim odjemalcem ves 
čas skladno s pogodbenimi določili zagotavljamo nemoteno 
oskrbo z zemeljskim plinom in za to bomo skrbeli tudi v 
prihodnje. Zaenkrat vse poteka v skladu s pogodbenimi 
določili. A tveganje v tovrstnih nepredvidljivih razmerah 
seveda obstaja, zato poleg trenutnega delno diverzificiranega 
nabavnega portfelja intenzivno iščemo še dodatne 
možnosti za diverzifikacijo nabavnih virov, tudi nekatere, 
ki jih danes v Sloveniji še ne poznamo, kar bi zagotovilo 
dolgoročno stabilnost oskrbe. Poudariti pa moram, da 
nikakor ne smemo biti brezglavi. Pri prestrukturiranju virov 
moramo delovati strokovno in odgovorno do odjemalcev, 
ki jih oskrbujemo, za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe ob 
hkratni ekonomski vzdržnosti ponujenih rešitev. Zavedati se 
moramo, da sprememba ali dejanska vzpostavitev dobavnih 
virov iz drugih držav zunaj EU ali Ruske federacije terja svoj 
čas in ne more pomeniti hipne oz. poceni rešitve za oskrbo 
Slovenije z zemeljskim plinom. 

Kako pa gledate na možnost embarga na ruski plin? 

Morebitna dolgotrajnejša prekinitev dobave zemeljskega 
plina iz Rusije v Evropsko unijo kot posledica enotnega 
takojšnjega embarga na uvoz ruskega plina s strani vseh 
članic EU je potencialni izziv, ki po našem videnju presega 
nacionalne okvire. Posledice morebitnih občasnih daljših 
prekinitev dobav zemeljskega plina iz Rusije v Evropsko 
unijo bi lahko precej vplivale na delovanje in stabilnost 
celotnega evropskega plinskega trga in s tem seveda tudi 
na zanesljivo oskrbo s plinom v Sloveniji. Takšna situacija 
bi poleg drugega pomenila izrazito poslabšanje kondicije 
slovenskega gospodarstva in v nadaljevanju negativne 
splošne makroekonomske učinke. S skladišči bi lahko 
kratkotrajno pokrili potrebe na maloprodajnem trgu. 

Ena od okoliščin, s katero se na energetskem trgu 
srečujemo in vpliva na vsakega odjemalca, je tudi cena 
energentov. Vojna v Ukrajini je vplivala na dvige cen 
zemeljskega plina. Je to naša nova stalnica ali je zgolj 
prehodne narave? 
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Za večje industrijske obrate, ki potrebujejo visok odjem 
energije, je trenutno na voljo manjše število alternativ ze-
meljskemu plinu. Ob visokih cenah energentov se pri po-
tencialnih investitorjih izkazuje večje zanimanje za vlagan-
je v zelene tehnologije. Menim, da se bo plin v prihodnje  
nadomeščal z vodikom. Za vodik denimo Slovenija še nima 
sprejete strategije, medtem ko jo je Evropa sprejela že leta 
2021. Slovenija mora zato tudi na tem področju izbrati pot. 

Kot »novi« produkt se omenja tudi utekočinjen 
zemeljski plin (LNG). Kakšno je vaše stališče do tega? 

Oskrba Slovenije z LNG, tako da bi ta v celoti ali 
večji meri nadomestila plin v cevovodih, je povsem nov 
dejavnik, nov način nabave, novo znanje s področja 
logistike ipd. Lahko povem, da je Geoplin že leta 2019 začel 
proučevati možnosti za vstop na trg z LNG. Letos pa zaradi 
spremenjenih okoliščin aktivno spremljamo procese možnih 
zakupov prostih kapacitet na terminalih LNG v Jadranskem 
in Sredozemskem morju in sodelujemo v njih kot tudi 
navezujemo stike s proizvajalci LNG, ki so v glavnini iz ZDA 
in Katarja. Dejstvo je, da v primeru takojšnje prekinitve 
dobave ruskega plina LNG ne more v celoti pokriti vseh 
potreb po zemeljskem plinu v Evropi na kratek rok, ker je 
izvoz LNG omejen s kapacitetami za utekočinjanje plina, 
številom razpoložljivih ladij za transport, že sklenjenimi 
dolgoročnimi pogodbami proizvajalcev s kupci iz azijskih 
držav. Cenovno pa gre za dražjo različico energenta.

Ko se danes ozrete na področje plina, ki sta ga v zadnjih 
nekaj mesecih prizadela kar dva šoka, najprej izredno 
povišanje cen plina pred nekaj meseci in sedaj še grožnje 
in tveganje morebitne prekinitve ruskih dobav za Evropo 
zaradi ukrajinske krize, kakšne korake bi temu področju 
napovedali, da bi zagotovili njegovo rast in razvoj?

za večjo energetsko učinkovitost in ozelenitev slovenske 
energetike. Dejstvo pa je, da čeprav se bo lahko v prihodnje 
dogajanje v Ukrajini umirilo in bi lahko postale razmere bolj 
normalne, bodo tu vedno novi razlogi, ki bodo držali cene 
plina visoko. To je, kot rečeno, nova realnost. 

Zato spremembe v slovenski energetiki podpiramo 
predvsem v obliki partnerstev z različnimi deležniki, 
doseganjem družbenega konsenza in enotnosti v 
posameznih korakih.

Mojega odgovora verjetno marsikdo ne bo vesel, a vedno 
želim biti kar se da realna in predvsem ne želim pri ljudeh 
ali naših odjemalcih vzbujati lažnih pričakovanj. To, kar se je 
zgodilo konec lanskega leta, je za nas kot kaže nova stalnica. 
Zaradi vedno bolj negotovega dogajanja v mednarodnih 
odnosih z Rusko federacijo, iz katere EU uvozi signifikanten 
del porabe zemeljskega plina, in hkrati vse večje potrebe 
po energentih bodo cene žal višje. Možnosti, da bi se na 
primer cenovni nivoji vrnili na 20 evrov na megavatno uro 
zemeljskega plina, na kratek rok ne vidim. 

Točne cene v prihodnji ogrevalni sezoni je nemogoče 
napovedati. Prav tako je nemogoče napovedati kratkoročne, 
kaj šele srednjeročne ali celo dolgoročne posledice 
trenutnega dogajanja. So pa cene zagotovo odvisne od 
zmožnosti zanesljivega zagotavljanja plina, napolnjenosti 
skladiščnih kapacitet, etične in moralne drže držav in 
igralcev na trgu, realnih možnosti članic EU za diverzifikacijo 
dobavnih virov, razpoložljivih še prostih transportnih poti 
ter novih tehnologij, ki pa so že po naravi v začetnem 
obdobju zagotovo dražje. Cene je torej nemogoče natančno 
napovedati. Mi moramo v danih svetovnih razmerah 
zagotoviti najboljšo možno rešitev za naše odjemalce in 
temu v zadnjih tednih in mesecih posvečamo največ časa.

Če razumemo prav, torej cene niso rasle izključno 
zaradi odnosa Rusija – Ukrajina? 

Dogajanje v Ukrajini nikakor ni edino, ki je pripeljalo 
do takšnih nivojev cen. Ko bo vojne konec, ne bo konec 
volatilnosti cen. Konkretno so se začele spreminjati že lansko 
jesen. Spremembe so posledica odločnejše okoljske retorike 
in sprejetja ukrepov Evropske komisije za učinkovito ter 
hitrejšo pot do brezogljične družbe, čemur je sledila strma 
rast cen emisijskih kuponov, njej pa cene vseh energentov. 
Potem so bile lani pomemben dejavnik tudi manjše dobave 
plina v Evropo po plinovodih – norveški uvoz je bil manjši 
zaradi načrtovanih vzdrževalnih del, uvoz ruskega plina 
med drugim manjši zaradi polnjenja domačih plinskih 
skladišč pred zimo. Nekaj časa je Gazprom dobavljal plin 
neposredno iz svojih evropskih skladišč, kar je pripeljalo do 
njihove zgodovinsko nizke zapolnjenosti. Omenimo lahko še 
rastoče cene azijskega utekočinjenega zemeljskega plina in 
posledično njegov manjši priliv v Evropo kot običajno. Ta je 
dodatno podpihoval "cenovno vojno" med Evropo in Azijo. 
Skratka, vsemu temu je letos sledila še vojna v Ukrajini. Na 
ceno vpliva vsaka informacija iz Ukrajine oziroma Rusije 
kot tudi vsaka morebitna dodatna napoved embarga 
Evropske komisije, ki bi zajel energetski sektor. Prav tako 
na dobavo potencialno vplivajo morebitne poškodbe 
plinovodov, kibernetski napadi ali politične odločitve na 
ravni posameznih držav.

Kako bi ti trendi lahko vplivali na prihodnjo rabo plina 
v Sloveniji?

Višje ko bodo cene zemeljskega plina in dlje 
ko bodo visoke, bolj bo to spodbujalo zeleno 
preobrazbo. Uporabniki zemeljskega plina 
bodo iskali nove alternative.

Instant recepta, kako v čim krajšem času 
preiti iz ruskega plina na povsem obnovljive 
vire energije, ni. To je proces, ki smo ga že 
začeli in ga je treba oddelati.

Zagotovo smo v tem trenutku ranljivi, 
preveč odvisni od enega, sicer cenovno 
ugodnega vira. To pomeni, da moramo 
nabavne vire razpršiti, kar je proces, ki se je 
že začel tako na ravni nas kot predstavnikov 
industrije kot tudi na ravni države, ki skuša 
po diplomatskih povezavah najti nove 
možnosti za dobavo plina.

Poudariti je treba, da bo zelena transformacija 
zahtevna in nikakor hitra, ker so tudi pri obnovljivih virih 
energije velike omejitve. Na primer proizvodnja elektrike, 
proizvedene iz vetra ali sonca, ni stabilna vse leto, postavlja 
pa se vprašanje primernih in ekonomičnih načinov hranjenja 
njenih presežkov. Tudi na področju ozelenitve zemeljskega 
plina bo potrebnih več novih tehnologij, kot so proizvodnja 
in vtiskovanje določenega deleža bio- oziroma sintetičnih 
plinov v cevovode za zemeljski plin, proizvodnja zelene 
elektrike za proces elektrolize za namene proizvodnje 
zelenega vodika ipd. Tehnologije so v večini poznane, 
vendar so v praksi preizkušene v manjšem obsegu.  

 

Vsi skupaj se moramo zavedati, da zeleni prehod ni 
možen takoj. Da, podpiramo prizadevanja EU in Slovenije 

In to bomo morali početi vsaj naslednjih 10 let, da bomo 
dobili konkretne rezultate bistvenih razsežnosti. Cilj družbe 
Geoplin je, da smo zanesljiv partner naših odjemalcev v 
vseh razmerah. V vsakem primeru moramo znati zagotoviti 
energetski vir, ki bo v danih razmerah konkurenčen in 
zanesljiv. 

Razmere na energetskem trgu nikakor niso preproste 
ali enodimenzionalne. In ravno v tem obdobju ste prevzeli 
vodenje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana. Imate bogate 
izkušnje in številne reference. Kakšen izziv je za vas 
vodenje družbe Geoplin in kakšna je vaša vizija njenega 
razvoja?

Oskrba z energenti, ki jo zagotavlja Geoplin, je že zdaj 
zelo kakovostna, naše poslovanje pa stabilno in ciljno 
usmerjeno. Seveda pa lahko še marsikaj izboljšamo in to je 
tudi moj cilj oz. naloga. Geoplin vidim kot ključnega igralca 
na slovenskem in regijskem energetskem trgu s potencialom 
rasti. V srednjeročnem obdobju vidim Geoplin kot družbo, 
ki bo sposobna uspešno izvesti dodatno diverzifikacijo 
svojih oskrbovalnih virov in se energetsko preobraziti tako z 
dopolnjeno ponudbo različnih mešanic plinov kot nudenjem 
kakovostnih energetskih rešitev našim industrijskim 
odjemalcem. Dolgoročni cilj omenjene energetske 
preobrazbe pa je nadomestitev plina z vodikom in drugimi 
novimi tehnologijami, ki bodo našo družbo pripeljale do 
brezogljičnega poslovanja. Naša velika prednost je dobra 
prepoznavnost v Sloveniji in na mednarodnih trgih v regiji. 
Močno verjamem v naš potencial predvsem zato, ker bo za 
uspešno zeleno preobrazbo potrebno sodelovanje na več 
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ravneh, in tukaj smo zagotovo ključen sogovornik tako za 
državo kot tudi za največje odjemalce, ki bodo sodelovali v 
tem procesu. 

Pri tem pa je pomembno, da ves čas krepimo znanje in 
ekipo. En odličen posameznik vsekakor ni dovolj za uspeh, 
ključ je v povezanosti vseh naših deležnikov ter usklajenosti 
našega delovanja za uresničitev skupnih ciljev. Obenem 
moramo sami postavljati najboljši zgled zelene preobrazbe 
in na to bomo v prihodnje še posebej pozorni. 

Ko je ravno omenjena zelena preobrazba ... Evropski 
energetski sektor se z evropskim zelenim dogovorom 
in usmeritvami Evropske komisije ter ne nazadnje tudi 
novim predlogom zakonodajnega paketa Pripravljeni na 
55 pripravlja na korenito prestrukturiranje. To še posebej 
velja za plinska podjetja, ko naj bi se v procesu prehoda na 
nizko- in brezogljična goriva delež fosilnih goriv postopno 
zmanjševal, nadomeščali naj bi jih obnovljivi plini. Kako 
vidite vlogo družbe Geoplin v prihajajočih procesih 
transformacije?

Paket Pripravljeni na 55 seveda poznamo in ga podpiramo. 
Kot sem omenila že večkrat, zelena transformacija je vsekakor 
nujna in prav je, da si je EU na tem področju zastavila 
konkretne in ambiciozne cilje. Plin je tranzicijski energent, 
že danes pa si moramo prizadevati za pripravo realne 
strategije za uvedbo vodika kot energenta prihodnosti. V 

Geoplinu temo tranzicije naslavljamo v 
trenutno nastajajoči petletni strategiji 
delovanja do leta 2027. S tem bomo 
tudi na demonstrativni ravni dokazali 
svoje zaveze glede zelene tranzicije in 
se zavezali ciljem o ogljični nevtralnosti. 

Ključno pri vsem tem je, da 
strategije ne ostanejo le pri zapisu 
črk na papir. V Geoplinu želimo biti 
aktiven igralec in proaktivno reševati 
izzive prihodnosti s povezovanjem. 
Namreč gre za vprašanja in rešitve, ki 
zadevajo vse nas. Ne nazadnje je to 
naša primarna odgovornost do naših 
predvsem večjih industrijskih kupcev. 
Tudi oni se namreč srečujejo z zavezami 
o ogljični nevtralnosti in podobno. Na 
primer jeklarji, ki proizvajajo izdelke 
ali polizdelke, morajo te opremiti s 
certifikati in dokazati, kako znižujejo 
odtis CO2. In tu smo tudi mi ključni 

člen, da zagotovimo rešitve, ki se s tem skladajo, in 
pomagamo odjemalcem izpolniti emisijske zaveze CO2. 
Drugi pomemben vidik pa je, da moramo sedaj še bolj, 
na ravni države in energetskih podjetij razmišljati o tem, 
kako bomo v prihodnosti dosegali čim večjo energetsko 
učinkovitost pri porabnikih energije in čim večji delež 
proizvodnje obnovljivih virov energije, kjer bo v Sloveniji 
potrebno hitrejše pridobivanje dovoljenj za naložbe v OVE. 

Kako ocenjujete energetsko prihodnost, ki na videz 
stavi na elektrifikacijo in brezogljičnost povezuje zgolj s 
tem? Kje v tem vi prepoznavate vlogo plina?

Področje energetike doživlja prenovo v obdobju 
tehnološkega razcveta, globalizacije, povezljivosti, tehnologij 
in tako naprej.

da bomo ohranili svoj položaj na trgu tudi v teh relativno 
zahtevnih okoliščinah, pri čemer bosta ključni diverzifikacija 
in »ozelenitev« naših produktov in rešitev. Seveda bomo 
te izdelke in rešitve na koncu morali znati tudi uspešno 
ponuditi trgu. 

Govorimo o novih tehnologijah in pristopih. Kako pa je 
s financiranjem tovrstnih projektov?

Nove tehnologije zahtevajo finančna sredstva, ki jih bomo 
morali znati poiskati na nacionalni ravni in na mednarodnih 
trgih. Države članice EU so že morale oblikovati načrte za 
okrevanje in odpornost in iz tega naslova dobile odobrena 
sredstva za naložbe v zelene tehnologije. 

v NEPN treba čim prej revidirati in bolje osmisliti nekatere 
zapisane postavke. Namreč to, kar je v trenutni verziji 
dokumenta napisano za področje plina, je marsikje nerealno, 
prav tako v dokumentu pogrešam konkretnejše cilje na 
področju vodika. Diskusija pri pripravi tega dokumenta 
mora biti strokovna in vključiti mora širši nabor deležnikov. 
Zgledovati se moramo po najboljših!

Ali v vaših aktivnostih mogoče že razmišljate tudi o 
kakšnih novih povezavah in sodelovanju z drugimi podjetji? 

Sodelujemo s poslovnimi uporabniki, ki potrebujejo 
energetsko bolj učinkovite rešitve – shranjevanje odvečne 
toplote, kogeneracija, projekti proizvodnje vodika na lokaciji 
industrijskega objekta ipd. Tu iščemo partnerstva z našimi 
kupci kot tudi drugimi zainteresiranimi deležniki. 

Želim si bistveno bolj poglobljenega sodelovanja z 
inštituti, ki razvijajo nove tehnologije, kot tudi meddržavnega 
sodelovanja v obliki sporazumov na področju posameznih 
industrij. Dober primer je Vodikova dolina Severnega Jadrana 
– gre za meddržavno sodelovanje med Slovenijo, Italijo in 
Hrvaško. Italijani na tem projektu veliko delajo, Hrvaška je 
sprejela strateški dokument in se loteva aktivnosti in čas je, 
da tudi mi naredimo konkretnejše razvojne korake. 

Z vidika ambicioznih ciljev ogljične 
nevtralnosti tu nastane zanimiv fenomen, 
ko potrebe po energiji nenehno rastejo, 
hkrati pa zaveze o zniževanju odtisa CO2 
postajajo vse bolj ambiciozne.

V inovacijskem skladu so na voljo dodatna 
sredstva za pospešeno razogljičenje 
industrije.

 V tem pogledu bo ključna zaveza vseh čim bolj učinkovita 
in varčna raba energije. V Geoplinu moramo znati poskrbeti, 

Nujna bodo tudi vlaganja v posodabljanje plinskega 
omrežja, ki bo prilagojeno transportu novih bolj zelenih 
vrst molekul, kot tudi v skladiščne kapacitete. Smo del 
ekosistema in v njem se moramo vsi deležniki zavzemati 
za to, da na različnih ravneh pripomoremo k doseganju 
brezogljičnosti. Zavedati se moramo, da so določeni zeleni 
tranzicijski projekti in tehnologije časovno in finančno zelo 
zahtevni. Zato moramo začeti z delom takoj.

Odprli smo zelo aktualno temo. Omenjenih je že bilo 
kar nekaj strateških dokumentov, ki govorijo o energetski 
tranziciji. Začenši pri našem NEPN, pa podnebna vodikova 
strategija Republike Slovenije, nekatera zelo napredna 
razmišljanja nosilnih akterjev na področju energetike v 
Sloveniji in vrsta strategij na ravni Evrope. Kako konkretno 
vidite uresničevanje ciljev prehoda v Sloveniji?

Čas je, da začnemo v Sloveniji podnebne in okoljske 
cilje uresničevati celostno. Torej na podlagi analiz in 
dokumentov, ki bodo rezultat sodelovanja gospodarstva, 
politike, strokovne javnosti in nevladnih organizacij. S tem 
bomo dosegli družbeni konsenz, ki nam bo v končni fazi, ki 
pa je najpomembnejša, omogočil jasno začrtati pot zelene 
preobrazbe. 

Bodimo čim bolj konkretni. V Geoplinu si želimo biti 
aktivni igralec pri ustvarjanju revizije NEPN. Menim, da je 
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V splošnem si bomo prizadevali za dvig ravni razprave 
o teh strokovnih, a obenem zelo pomembnih temah za 
prihodnost slovenske družbe. Zato ne smemo pozabiti na 
sodelovanje z zbornicami in fakultetami, ker se tam razvija 
strokovna razprava, hkrati pa so te institucije pomemben 
sogovornik na ravni države. Zrasel bo tudi bazen strokovno 
usposobljenega mladega kadra. In vaša želja za prihodnost slovenske 

energetike? 

Kot sem že omenila, si predvsem želim, da 
strategij ne bi samo pisali, temveč da jih bomo 
tudi uspešno izvajali. A že pri njihovem pisanju 
moramo pripraviti kakovostna izhodišča, doseči 
konsenz s stroko, institucijami, mladimi, nevladnimi 
organizacijami in tudi politiko. Preseči moramo 
pisanje zakonov, ki jih potem ne zmoremo 
implementirati. Želim si, da bi v sodelovanju z vsemi 
akterji slovenskega energetskega trga dosegli 
strokovni dogovor na področju zelenega prehoda. 
Če nam kot slovenski družbi uspe to doseči in s 
tem preseči delitve, potem bo to zame res velik 
uspeh in bomo tudi v svetovnem merilu lahko v 
marsikateri rešitvi primer dobre prakse. Resnično 
verjamem, da se to da narediti.

Obenem pa ustvarjamo podlago, da 
navdušimo mlajše kadre. Potrebujemo 
novo znanje in nove načine dela, če želimo 
podjetje spraviti na višjo raven, da s tem 
začnemo uporabljati nove, naprednejše 
tehnologije. 

Mladim bi lahko v perspektivi ponudili izvedbo določenih 
pilotnih projektov v praksi in v tem vidim izjemen potencial 
ter razloge za uspešna sodelovanja.

Izčrpali smo kar nekaj pomembnih in tudi zahtevnih 
vprašanj, zato morda končajmo še z nekoliko bolj osebnim. 
Kakšni so bili začetki vaše profesionalne kariere in kdaj ste 
se prvič srečali z energetiko? Mogoče tudi s področjem 
plina? 

Z energetiko sem se prvič, sicer bolj bežno, srečala leta 
1998 v družbi Robert Bosch. »Na polno« pa potem leta 
2010, ko sem začela službovati v OMV Slovenija. Delo 
v takšni mednarodni skupini, kakršna je OMV, mi je dalo 
možnost vpogleda v strukturo in način ter ustroj delovanja 
trga z naftnimi derivati in zemeljskim plinom. Pridobljene 
izkušnje in znanje zdaj prenašam tudi v delo v Geoplinu. 

Energetika je sicer po mojem mnenju zadnjih 50 
let delovala bolj kot ne linearno. Sedaj pa je to področje 
postalo zelo dinamično, bistveno več je sprememb in potreb 
po prilagajanjih na nove, zelene tehnologije, o katerih smo 
govorili že prej. In ravno delo v takem obdobju me toliko 
bolj pritegne. Rada razvijam nove stvari, iščem rešitve za 
prihodnost in tu vidim veliko izzivov in tudi priložnosti za 
moj način dela, ki je zelo sodelovalen in odprt. Tak primer 
je omenjena diverzifikacija nabavnih virov, ki prinaša kopico 
novosti v internih procesih, a obenem lahko z njo zagotovimo 
uspeh poslovanja naše družbe in boljšo zanesljivost oskrbe s 
plinom za celo Slovenijo in širše. Trenutno delovno okolje mi 

ponuja možnosti, da iščem rešitve za Geoplin, za Slovenijo 
in slovensko družbo, predvsem z vizijo ohranjanja lepega in 
zdravega okolja za prihodnje generacije.
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LET’S MAKE TOMORROW DIFFERENT TODAY

Transforming the entire energy system requires 
all of us to change how we do business, invest, 
govern, consume, and even live.

we can’t do it alone
Honestly,
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1. UVOD

2. POTENCIAL OBNOVLJIVIH PLINOV

2.1 BIOMETAN V 
EVROPI

TRAJNOSTNI POTENCIAL 
BIOMETANA

bnovljivi plini bodo ključni element 
globalnega energetskega sistema, katerega 
cilj je neto ničelne emisije toplogrednih plinov 
do leta 2050. Delež biometana se bo po 
pričakovanjih močno povečal, njegov vstop 
na trg pa lahko postane pomemben sestavni 
del razogljičenja energetskega sistema. 
Trgovanje je lahko fizično prek plinovodov (ali 
kot utekočinjeni plini na ladjah) ali virtualno z 
izmenjavo potrdil o poreklu. Kratkoročno in 
srednjeročno bo biometan glavni obnovljivi 
plin, s katerim se bo trgovalo na mednarodni 

ravni, obeti za nadaljnjo rast pa so v Evropi in tudi drugje 
zelo pomembni.

Globalni energetski sistem bo po napovedih IEA vključeval 
obnovljive pline kot svoje ključne elemente. Zaradi 
nastalih razmer, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini, se bo 
uporaba fosilnega plina začela zmanjševati in se bo hitro 
krčila vse do leta 2050. Hkrati se bo delež obnovljivih 
plinov povečeval, njegov vstop na trg plinov pa lahko 
postane pomemben sestavni del razogljičenja svetovnega 
energetskega sistema (Daioglou et al. 2020).

Obstaja več poti za zagotavljanje obnovljivih plinov, kot je 
prikazano na sliki 1.

V scenariju IEA NZE prevzemajo obnovljivi plini dolgoročno 

O

T R A J N O S T N I  P O T E N C I A L  B I O M E TA N A

Slika 1: Poenostavljen pregled poti proizvodnje obnovljivih plinov, Vir: Fritsche (2022)

Slika 2: Delež obnovljivih plinov v plinovodnih sistemih po 
scenarijih  IEA NZE, Vir: IEA (2021a)

Slika 3: Proizvodni obrat bioplina družbe Sofregaz

pomembno vlogo, še zlasti biometan in tudi sintetični 
metan na osnovi zelenega H2 in zeleni H2 samostojno 
(slika 2). 

T R A J N O S T N I  P O T E N C I A L  B I O M E TA N A

OBNOVLJIVI 
PLINI

Ocenjuje se, da sta dve glavni možnosti za vzpostavitev 
trga obnovljivih plinov biometan in zeleni vodik.

Trgovanje z obnovljivimi plini je v Evropi še vedno v zelo 
zgodnji fazi (Junginger et al. (2019)), analize potrjujejo, 
da trgovina z biometanom raste, zlasti v Evropi in tudi v 
ostalih delih sveta.

Za zeleni vodik in na njegovi osnovi proizvedene sintetične 
in obnovljive pline veljajo ambiciozne perspektive v 

proizvodnjo zelenega H2 z elektrolizo, torej regije, bogate 
z vetrom in soncem, z dostopom do tranzitnih plinovodov 
in pristanišč, kot so to v Afriki (npr. Maroko), Evropi 
(Portugalska, Španija), Latinski Ameriki (npr. Čile), Bližnjem 
vzhodu (npr. Savdska Arabija) in Oceaniji (Avstralija ter Novi 

Zelandiji). Vendar 
je za kvantifikacijo 
prihodnjih trgovinskih 
potencialov zelenega 
H2 še prezgodaj.

Danes je Evropa 
glavni proizvajalec 
biometana (IGU 
2021; Liebetrau, 
Fritsche & Gress 
2021). Evropa ima 
tudi pomemben 
dolgoročni potencial 
biometana (Birman 
et al. 2021). Na 
podlagi več študij 
je bil podrobneje 
analiziran potencial 
biometana v Evropski 

uniji (EU27) za obdobje od 2030 do 2050. Izdelane so 
bile ocene, da bo potencial do leta 2030 znašal približno 
350 TWh, do leta 2050 pa narastel na okvirno 1000 
TWh (Birman 2021; GfC 2021). Slika 4 prikazuje rezultate 
študij, ki vključujejo uplinjanje iz lesne biomase. 

Slika 4 prikazuje skupni potencial metana iz anaerobne 
razgradnje in uplinjanja, ne glede na to, ali se plin uporablja 
kot bioplin za proizvodnjo električne energije na kraju 
samem ali pa je nadgrajen v biometan in vbrizgan v plinsko 

časovnem okviru do leta 2050. Potencialne države 
izvoznice zelenega H2 do leta 2050 so praviloma tiste, 
ki imajo nizkocenovno obnovljivo električno energijo za 
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omrežje. Leta 2020 je proizvodnja biometana (32 TWh) 
predstavljala le 17 % celotne proizvodnje bioplina (191 
TWh) v EU (EBA 2021).

Ali se bo bioplin v prihodnje uporabljal za soproizvodnjo 
na kraju same proizvodnje ali pa se ga bo več predelovalo 
v biometan in injiciralo v plinska omrežja je odvisno 
od pogojev pridobivanja in dodeljevanja državnih 
subvencij. Če predpostavimo, da bo rast potekala le pri 
proizvodnji biometana in da bo proizvodnja bioplina ostala 

Slika 4: Napovedi potenciala biometana po različnih študijah 
za obdobje 2030-2050, Vir: GfC (2021)

Slika 6: Satelitska slika biometanskih enot v Evropi po 
inštaliranih zmogljivostih

Slika 5: Bioplinsko postrojenje v 
Nemčiji z neposredno proizvodnjo 

elektrike

nespremenjena, bo proizvodnja biometana leta 2030 
znašala okoli 190 TWh, s čimer se bo nadomestilo manj 
kot 5 % porabe zemeljskega plina.

Zaenkrat so količine 
biometana, s katerimi se 
trguje med državami EU, 
precej majhne. Okrog 
3 TWh leta 2020, kar 
ustreza le 0,06 % porabe 
zemeljskega plina v EU.

Glede na obsežno obsto-
ječo plinsko infrastrukturo 
v Evropi ter ambicijo EU, 
da poveča delež samopro-
izvodnje obnovljive en-
ergije ter s tem zmanjša 
emisije toplogrednih pli-

nov na eni strani ter na drugi izkoristi znatne kmetijske in 
gozdne vire vzhodnoevropskih držav, je več študij ocen-
jevalo izvozni potencial biometana iz te regije (Angelova 
2012; Angelova et al. 2012; Fritsche & Iriarte 2016; GfC 
2021).

Za Ukrajino so dosedanje napovedi možnosti proizvodnje 
biometana za izvoz zelo dobre, vendar trenutna vojna 

in zaostrene politične razmere v tej državi in regiji 
onemogočajo izdelavo kratko in srednjeročnih projekcij do 
leta 2030. V povojni dolgoročni perspektivi gospodarsko 
sodelovanje EU z Rusijo in Ukrajino lahko vključuje 
tudi trgovino z biometanom, še posebej glede na njen 
potencial in za preprečitev nasedlih investicij v plinsko 
infrastrukturo. 

Izven Evrope mednarodna trgovina z biometanom po 
omrežju še ni zaživela, vendar zanimanje raste, primeroma 
v Afriki za mestna omrežja in Latinski Ameriki ter delih 
Azije (Junginger et al. 2019). Analize o izvoznih potencialih 
pa niso na voljo.

2.2 BIOMETAN PO SVETU

Povzetek trenutnega stanja in razvoja proizvodnje 
biometana podajamo po državah članicah IEA. V Združenih 
državah Amerike je znašala proizvodnja biometana leta 
2020 v višini 17,4 TWh. Proizvodnja biometana v ZDA 
raste po 35-odstotni letni stopnji, predvsem na račun 
spodbud in politične podpore na ravni države (CEDIGAZ 
2021).

Kanadsko združenje za bioplin ocenjuje, da je bilo v letu 
2017 proizvedeno najmanj 195 MW električne energije in 
140 GWh obnovljivega plina.

Proizvodnja bioplina v Braziliji je bila v letu 2020 približno 
11 TWh, od tega 19 % (2,1 TWh) predelanih v biometan. 
Skupni potencial biometana je ocenjen na 440 TWh. 
Urad za energetske raziskave napoveduje večji potencial 
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bioplina 516 TWh leta 2030 in 785 TWh leta 2050. EPE 
na podlagi tega napoveduje, da bo inštalirana zmogljivost 
soproizvodnje toplote in elektrike na bioplin znašala 458 
MWel leta 2030 in 2.850 MWel leta 2050, kar ustreza 
porabi 8,5 TWh oziroma 56 TWh biometana. Ocenjena 
proizvodnja biometana kot biogoriva bi dosegla 21 TWh 
leta 2030 in 131 TWh leta 2050.

Po mnenju Dale et al. (2020) ima Argentina ogromen 
potencial za proizvodnjo biometana, po ocenah za kar 144 
TWh na leto. Vendar pa bioplin še nima pomembne vloge 
v nacionalni oskrbi z energijo, proizvodnja in uporaba 
biometana pa sta še v povojih.

3. REGULATORNI IZZIVI TRGA Z 
OBNOVLJIVIMI PLINI

4. SKLEPI IN PRILOŽNOSTI

V Avstraliji naj bi v letu 2022 začela delovati 
prva naprava za nadgradnjo bioplina, ki bo 
oskrbovala lokalno plinsko omrežje v Sydneyju.

V Indiji se biometanske naprave šele začenjajo uveljavljati. 
Proizvodnja biometana je leta 2020 dosegla 0,5 TWh 
(MNRE 2021).

Glede na to, da bodo v veliki večini držav razpoložljive 
količine biometana bistveno manjše od povpraševanja 
po zemeljskem plinu, lahko domnevamo, da se bo najprej 
uporabljal v državah, kjer bo proizveden. To bi lahko 
pomenilo, da bo v predvidljivi prihodnosti obseg čezmejne 
trgovine ostal nizek glede na samo proizvodnjo.

Zato je še vedno težko oceniti, v kolikšni meri bodo 
potenciali dane države za biometan prispevali k njegovi 
mednarodni trgovini. Spodbude za čezmejno trgovanje 
so odvisne tudi od razlik med nacionalnimi zahtevami v 
energetskem in prometnem sektorju in se lahko razlikujejo, 
kadar se uporabljajo sektorski predpisi in različni ukrepi za 
zmanjšanje toplogrednih plinov.

Trg z biometanom je v zadnjih letih prešel različne 
regulativne ovire, tako da je mogoče pričakovati njegovo 
nadaljnjo rast in razvoj, prednostno z uporabo obstoječe 
infrastrukture za zemeljski plin (IEA 2020).

Slika 7: Biometan in zeleni vodik sta visoko na seznamu 
Bruslja pri zmanjševanju odvisnosti od ruskih dobav plina, 

Herning, Danska

V EU je biometan reguliran v skladu z Direktivo o 
obnovljivih virih energije, ki zahteva prikaz zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov in zagotavljanje jamstev o 
izvoru, da se prepreči dvojno štetje.

Za spodbujanje trgovine z biometanom v EU in sosednjih 
državah je bil leta 2016 ustanovljen Evropski register 
obnovljivih plinov (ERGaR) kot nadnacionalni sistem 
registracije biometana, ki omogoča čezmejni prenos 
certifikatov za obnovljive pline, vključno s trajnostnim 
certificiranjem in potrdili o poreklu preko evropskega 
omrežja zemeljskega plina, hkrati pa preprečuje dvojno 
prodajo in dvojno štetje. ERGaR deluje od prvega trgovanja 
leta 2021 dalje. 

Za zeleni H2 in obnovljive pline, proizvedene na njegovi 
osnovi, še vedno obstajajo ovire za vzpostavitev dobro 
delujočega trga. Poleg izziva zmanjševanja proizvodnih 
stroškov in konkurenčnosti se trg sooča z nerešenimi 
regulativnimi vprašanji, zlasti pri opredelitvi zelenosti teh 
plinov in ustreznih mejnih vrednosti emisij toplogrednih 
plinov, ter tako imenovanih dodatnih zahtevah za zeleni 
H2 (Fritsche 2022; Heinemann et al. 2021).

Nedavni predlog ES za direktivo o skupnih pravilih za 
notranje trge za obnovljive in zemeljske pline ter vodik 
(EC 2021a+b) vključuje obvezno certificiranje H2, da se 
dokaže zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 
70 %. Ta obveznost bi veljala tudi za uvoz H2 v EU.

Za zeleni H2 in obnovljive pline, proizvedene na 
njegovi osnovi, so projekcije proizvodnje in porabe v 
pripravi. Oblikovane so skupine držav, ki nastopajo kot 
najverjetnejši izvozniki in skupine držav, ki se prepoznavajo 
kot pomembni porabniki takšnih plinov v časovnem okviru 
do leta 2050.

Trg z biometanom je v zadnjih letih premagal različne 
regulativne ovire, tako da je mogoče pričakovati njegovo 
nadaljnjo rast in razvoj predvsem z uporabo obstoječe 
infrastrukture za zemeljski plin.

Inovacijski potencial za doseganje nižje proizvodne 
cene H2 ostaja ena od pomembnih nalog. Prav tako 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov z vedno večjo 
uporabo zelenega H2. Aktivno delo na odprtih evropskih 
programih za sodelovanje pri uvajanju vodikovih tehnologij 
bo bistveno pripomoglo k vse bolj vidnemu deležu 
zelenega vodika tudi pri trgovanju.

Nenehno spremljanje politik obnovljivih virov plina, 
ki jih izvaja IEA, in podpora državam pri oblikovanju 
ustreznih politik, ki jih daje IRENA, so nujne aktivnosti 
za pospeševanje nadaljnjega uvajanja obnovljivih plinov 
v svetovni energetski sistem. Scenariji dekarbonizacije 
kažejo, da bo do leta 2030 pomembno vlogo odigral 
biometan, po tem pa v obdobju do 2050 vse bolj vidno 
vlogo prevzema zeleni vodik in obnovljivi plini, proizvedeni 
na njegovi osnovi.

Slika 8: Weltec Biopower (Francija) je zagnal svojo 
proizvodnjo decembra 2020

Na Kitajskem je proizvodnja bioplina leta 2018 dosegla 
85 TWh (IEA 2020), vendar se kljub naložbam centralne 
vlade trg ni razvil po pričakovanjih. Tako je Kitajska svoje 
cilje za proizvodnjo biometana znižala iz 300 TWh do leta 
2030, kot je bilo načrtovano prej, na 200 TWh (CEDIGAZ 
2020).

Trgovanje z obnovljivimi plini je v zelo zgodnji fazi, vendar 
je opazen trend povečanega zanimanja na mednarodnih 
trgih, še posebej v Evropi. Pri tem je največ zanimanja za 
biometan. Po pričakovanjih bodo temu sledili tudi v drugih 
delih sveta.
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perater prenosnega sistema plina, družba 
Plinovodi d.o.o., je v času med 21. aprilom in 
21. majem 2022 v okviru posvetovalnega 
postopka objavil osnutek novega desetletnega 
razvojnega načrta. Osnutek dokumenta v 
okviru vsebin ponuja vrsto novosti za prihodno 
delovanje prenosnega sistema plina in oskrbo 

uporabnikov. V tem članku povzemamo del novih 
vsebin predloga, ki podajajo okvirni program prihodnjih 
prilagoditev prenosnega sistema plina za prevzem 
drugih plinov v plinovodni sistem vključno z vodikom. 
Zeleni vodik bo namreč postal eden od pomembnih 
obnovljivih energijskih nosilcev, s katerim bo med drugim 
mogoče stroškovno učinkovito shranjevati energijo iz 
obnovljivih virov, kar je ključno za uspešno delovanje 
ovezanih energetskih sektorjev in zeleni prehod. 

NOVI PLINI V SLOVENSKEM 
PRENOSNEM PLINOVODNEM 
SISTEMU  
PRVI OKVIRNI PROGRAM UKREPOV ZA PREVZEM 
NOVIH PLINOV V SLOVENSKI PRENOSNI SISTEM PLINA

DR. FRANC CIMERMAN, PLINOVODI D.O.O.

O

P

1. UVOD

2. TEMELJI

3. NAČRT PRILAGODITEV ZA 
PREVZEM PLINOV V SISTEM

3.1 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PLINE TER ZMESI, 
VKLJUČNO Z VODIKOM 

V

rilagoditev plinovodnih sistemov na sprejem in 
delovanje z novimi plini, kjer je največji poudarek 
namenjen prav zelenemu vodiku, za Evropo 
postajajo dejstvo. Cilji za dosego manjše uvozne 
odvisnosti in hitrejši zeleni prehod aktivnosti 
dodatno pospešujejo. 

NOVIPLINI

Slika 1: Posvetovalni dokument

Slika 2: Francoski GRTgaz je v letu 2020 izvedel prvo 
injiciranje vodika v omrežje zemeljskega plina na 

demonstracijskem projektu JUPITER 1000 v Marseillu

Slika 3: Prvi pilotni sistem družbe Linde Engineering za 
ločevanje vodika iz plina v plinovodnem sistemu

Slika: Linde Engineering

Za pripravo programa ukrepov slovenskega operaterja 
prenosnega sistema so bili ključni strateški usmerjevalni 
dokumenti, kot sta Resolucija o Dolgoročni podnebni 
strategiji Slovenije do leta 2050 in Celoviti nacionalni 
energetski in podnebni načrt (NEPN). Resolucija si za 
cilj v letu 2050 postavlja doseganje neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov oz. klimatsko nevtralnost. NEPN 
pa kot indikativni cilj določa, da bi v letu 2030 imeli v 
plinovodnem omrežju 10 % delež vodika ali metana 
obnovljivega izvora. Navedena cilja sta tudi v celoti skladna 
z usmeritvami evropskega zelenega dogovora. Plinovodno 
omrežje postopoma postaja nosilec obnovljive energije.

 obdobju naslednjih 10 let je pričakovan čezmejni 
prenos že injiciranih obnovljivih plinov in injiciranje 
v Sloveniji proizvedenih obnovljivih plinov v prenos-
ni plinovodni sistem. Med te pline uvrščamo biom-

etan, sintetični plin ter zeleni vodik. Biometan (prečiščen 
bioplin) ter sintetični plin sta 
po sestavi zelo podobna ze-
meljskemu plinu. Dovoljena 
območja koncentracij kom-
ponent plina so že definirana 
v Sistemskih obratovalnih 
navodilih (SON) in ta do-
voljena območja bodo vel-
jala tudi za biometan ter 
sintetični plin. Ker se skladno 
s SON sestava sintetičnega 
plina in biometana zelo malo 
razlikuje od plina v prenos-
nem sistemu, je injiciranje na 
posamezni točki na prenos-
nem sistemu omejeno le 
s prenosno zmogljivostjo 
plinovoda, v katerega se ob-
novljivi plin injicira.

V letu 2021 je bil sprejet 
Zakon o oskrbi s plini. Za-
kon opredeljuje prve ko-
rake v smeri razogljičenja 
plinov, ki se prenašajo po 
plinovodnem sistemu. Za-
kon odpira prostor obnov-
ljivim plinom (predvsem 
biometanu, sintetičnemu 
metanu in zelenemu vodi-
ku) v zmesi s plinom. Nave-
dene spremembe odpirajo 
vrsto nalog tako na strani 
operaterja prenosnega sis-
tema plina kot postopoma 
tudi na strani uporabnikov 
tega sistema. 
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Vodik se po svojih kemijskih in transportnih lastnostih po 
drugi strani bistveno razlikuje od zemeljskega plina. V plinu 
praviloma ni prisoten, oziroma je prisoten v zanemarljivih 

Parameter Enota

Meje pri standardnih 
referenčnih pogojih 

15ºC/15ºC

Meje pri normalnih 
referenčnih pogojih 

25ºC/0ºC
Referenčni 

standardi za 
testne metode

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Relativna gostota / 0,555 0,700 0,555 0,700
EN ISO 6976

EN ISO 15970

Skupno žveplo

mg/m³ ni predpisana 20 ni predpisana 21
EN ISO 6326-5
EN ISO 19739

V visokotlačnih plinovodih je dopustna koncentracija skupnega žvepla neodoriranega plina 20 mg/m³. 
V kolikor je plin odoriran, je dopustna koncentracija skupnega žvepla 30 mg/m³.

Vrednosti skupnega žvepla so določene z nacionalnimi pravilniki. 

Vodikov sulfid in 
karbonil sulfid mg/m³ ni predpisana 5 ni predpisana 5

EN ISO 6326-1
EN ISO 6326-3
EN ISO 19739

Merkaptansko 
žveplo brez 

odoranta
mg/m³ ni predpisana 6 ni predpisana 6

EN ISO 6974-3
EN ISO 6974-6
EN ISO 6975

Kisik
mol/mol ni predpisana

0,001 % 

ali 1 %
ni predpisana

0,001 % 

ali 1 %

EN ISO 6974-3
del 1 do 6

EN ISO 6975

0,001 % se nanaša na 24-urno drseče povprečje na vzstopnih in izstopnih točkah. 1 % se 
nanaša na vstop v npr. podzemne rezervoarje.

Ogljikov dioksid
mol/mol ni predpisana

2,5 %

ali 4 %
ni predpisana

2,5 % 

ali 4 %

EN ISO 6974
del 1 do 6

EN ISO 6975

Na vstopnih in izstopih točkah sme biti koncentracija največ 2,5 %. Višja koncentracija je 
dopustna, če se nanaša na vstop v npr. podzemne rezervoarje.

Rosišče 
ogljikovodikov 

(pri katerem koli 
absolutnem tlaku od 

0,1 do 7 MPa)

ºC ni predpisana -2 ni predpisana -2
ISO 23874

ISO/TR 12148

Rosišče vode 
(pri katerem koli 

absolutnem tlaku od 
0,1 do 7 MPa)

ºC ni predpisana -8 ni predpisana -8

EN ISO 6327
EN ISO 18453
EN ISO 10101

del 1 do 3

Metansko število / 65 ni predpisana 65 ni predpisana Aneks A

Kontaminanti Plin ne sme vsebovati drugih sestavin, ki bi preprečile doseči vrednosti parametrov v predpisanih 
mejah v preglednici 1.

Tabela 1: Dopustne meje parametrov plina skupine H na 
podlagi EN 16726:2015+A1:2018.

količinah. Vodik bistveno vpliva na prenosne zmogljivosti 
prenosnega sistema in na integriteto prenosnega 
sistema, prek vplivov na materiale, s katerimi je v stiku. 
Glede na navedeno se dovoljen delež vodika v plinu za 
zagotavljanje njegovega varnega in zanesljivega prenosa v 
prenosnem sistemu praviloma navzgor omeji. Omejitev je 
vezana na delež vodika, pri katerem elementi prenosnega 
sistema lahko še varno obratujejo znotraj pričakovanih 
parametrov. Količina vodika, ki jo je možno injicirati na 
neki točki prenosnega sistema, pa je odvisna od pretočnih 
razmer v tej točki. Injiciranje vodika je tako potrebno 
prilagajati dejanskim pretokom v prenosnem sistemu. 
Vodik, ki je injiciran v prenosni sistem, lahko vsebuje kisik, 
ki je stranski produkt pri proizvodnji vodika z elektrolizo, 
vendar mora biti koncentracija kisika nižja oziroma največ 
enaka vrednosti, ki je določena v SON. 

Kakovost plina skupine H je opisana v standardu SIST 
EN 16726:2015+A1:2018 in je izhodišče za spremljanje 
kakovosti obnovljivih plinov. Zahteve standarda so podane 
v tabeli 1.

3.2 SPREMLJANJE KAKOVOSTI PLINA 

3.3 NAČRT PRILAGODITVE ZA PREVZEM 
IN PRENOS PLINOV OBNOVLJIVEGA ALI 
NEFOSILNEGA IZVORA TER VODIKA

3.3.1 ANALIZA MOŽNOSTI IN INTERESA ZA 
PROIZVODNJO PLINOV OBNOVLJIVEGA ALI 
NEFOSILNEGA IZVORA

lovensko prenosno plinovodno omrežje trenutno 
deluje s petimi kromatografi, od katerih so trije že 
primerni za merjenje koncentracije vodika, za preostala 
dva pa je predvidena nadgradnja, ki bo omogočala 

merjenje vodika. Obnovljivi plini z izjemo vodika ne 

Slika 4: Kromatograf proizvajalca EMERSON z enoto za H2

predstavljajo težave pri spremljanju sestave plina, saj 
so dovoljena območja posamezne komponente plina 
definirana v sistemskih obratovalnih navodilih, in tudi sicer 
je pričakovati, da bodo ti plini znotraj že določenih zahtev 
in kriterijev za sestavo plinov v prenosnem sistemu.
Za potrebe sledenja sestavi in kakovosti zmesi plina in 
vodika je predvidena namestitev dodatnih kromatrografov, 
ki bodo omogočali meritev koncentracije vodika. 
Kromatografi bodo nameščeni tako na mejnih točkah 
kot tudi na pomembnejših postajah znotraj slovenskega 
prenosnega sistema plina. Kromatografi bodo morali biti 
nameščeni tudi na vseh notranjih vstopnih točkah, prek 
katerih se bo doma proizvedeni vodik injiciral v prenosni 
sistem. 

Z višanjem dovoljene koncentracije injiciranega vodika 
v prenosnem sistemu se bo višala potreba po ločljivosti 
sledenja sestave plina. Skladno s trenutno prakso 
operaterja prenosnega sistema se bodo tudi v prihodnje, 
ko bo plinu primešan vodik, upoštevala določila povprečne 
dnevne kurilnosti za izstop v Republiki Sloveniji, ki so 
objavljena na spletni strani operaterja. Skladno z določili 
se bo v primeru prevelikega odstopanja med kurilnostmi 
na različnih točkah prenosnega sistema določevalo kurilno 
vrednost in ostale ključne parametre kakovosti plina z 
dodatnimi analitičnimi postopki in po potrebi z dodatnimi 
meritvami. Časovna skala določevanja kurilnosti in ostalih 
parametrov kakovosti plina bo prilagojena lokaciji in 
dinamiki injiciranja vodika v prenosni sistem.

onilo proizvodnje plinov obnovljivega izvora je 
usmeritev in zaveza Evropske unije, da do leta 
2050 postane ogljično nevtralna in za ta namen 
opusti uporabo fosilnih goriv. Pričakovati je, da bo 

plin predstavljal prehodno gorivo pri opuščanju premoga 
in težkih tekočih goriv, hkrati se bo njegova sestava 
postopno spremenila in bo postajal vedno bolj obnovljiv. 

Nov element v projekcijah prihodnje vloge plinov v 
energetski oskrbi Evrope predstavlja vojna v Ukrajini 
in potencialno manjša zanesljivost ruskih dobav plina. 
Slednje dodatno pospešuje proces zelenega prehoda v 
Evropi za dosego večje stopnje samoproizvodnje in manjše 
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uvozne odvisnosti. Usmeritve in ukrepe Evropske komisije 
podrobneje opredeljuje načrt za reševanje energetske 
krize REPowerEU, ki je bil objavljen maja 2022.

Preostali pospeševalci večje vloge in proizvodnje 
obnovljivih plinov ostajajo. To so tudi vedno višje cene CO2 
kuponov in zgodovinsko visoka cena plina, ki se približuje 
lastni ceni proizvodnje vodika in drugih obnovljivih plinov, 
na drugi strani pa nižanje lastne cene proizvodnje vodika, 
kar je posledica nižanja stroškov elektrolize in vodikovih 
tehnologij. 

napovedujejo, na katerem temelji tudi Nacionalno 
energetski in podnebni načrt (NEPN), da je v letu 2030 
možnih 118 GWh viškov električne energije za proizvodnjo 
zelenega vodika. Ti viški obnovljive električne energije 
bodo skladno s projekcijami skoncentrirani na proizvodnjo 
okrog 1200 ur letno. Za pretvorbo navedenih viškov 
električne energije bo potrebna elektroliza zmogljivosti 
okrog 100 MWel. Tako proizvedeni zeleni vodik se lahko 
uporabi kot vodik, ali pa se iz vodika z dodatkom CO2 
obnovljivega izvora proizvaja sintetični plin (SNP), ki 
je po sestavi enak plinu in je zaradi obnovljivega izvora 
proizvodnih surovin tudi sam obnovljiv. 

Slika 5: Nazivna električna moč in električna energija po 
scenarijih NEPN za proizvodnjo H2 in sintetičnega plina

Slika 6: Glavni koridorji vodika za Evropo

3.3.2 OCENA POTENCIALA PLINOVODNEGA 
SISTEMA ZA POVEZOVANJE Z DRUGIMI SISTEMI

3.3.3 ANALIZA ZAHTEV, 
PRILAGOJENOST 
MATERIALOV IN 
ELEMENTOV TER 
POTREBNIH UKREPOV V 
PLINOVODNEM SISTEMU 
ZA PREVZEM PLINOV

sistemi so bile načrtovane za prenos plina, medtem ko je 
možna nova povezava z madžarsko načrtovana za prenos 
zmesi vodika in plina s koncentracijami vodika od 0 % do 
100 %, saj prek Madžarske poteka eden izmed aktualnih 
vodikovih koridorjev. Prav tako bo za prenos do 100 % 
vodika primeren tudi nov vzporeden plinovod od Vodic do 
Šempetra (Italija). 

Glavni prenosni plinovodi slovenskega prenosnega 
sistema med mejno točko z Avstrijo in Hrvaško so 
podvojeni, podvojen je tudi prenosni plinovod do Vodic, 
z gradnjo M3/1 pa bo podvojen tudi plinovod do Italije. 
Podvojenost slovenske plinovodne hrbtenice omogoča 
vzporedni razvoj sistema za prenos zmesi vodika in plina, 
potencialno do 100 % vodika, pri čemer pa del zmogljivosti 

Dodatno je Evropska komisija v letu 2022 sprejela 
delegirani akt, s katerim je zemeljski plin dobil pod 
določenimi pogoji status trajnostnega in zelenega 
energenta do vključno leta 2031, kar še dodatno utrjuje 
njegovo vlogo prehodnega goriva do večjega uvajanja in 
zamenjave z obnovljivimi plini.

Glavna surovina za proizvodnjo zelenega vodika so viški 
obnovljive elektrike, predvsem iz občasnih, nestanovitnih 
virov, kot sta sonce in veter. Nestanovitni viri bodo glavni 
vir obnovljive elektrike predvsem zaradi nezmožnosti 
regulacije proizvodnje, medtem ko je proizvodnjo iz 
stanovitnih virov, kot je hidropotencial, praviloma mogoče 
regulirati.

Glede na nekatere projekcije proizvodnje obnovljive 
elektrike iz nestanovitnih OVE (sonce in veter) v Sloveniji v 
višini 1688 GWh v letu 2030, se pričakuje med 400 GWh 
in 540 GWh viškov električne energije. Del teh viškov 
v danem trenutno ne bo mogoče shraniti na drugačen 
način, kot s pretvorbo v vodik.

Skladno s scenarijem dodatni ukrepi ambiciozno (DUA) 

Interes za proizvodnjo plinov obnovljivega ali nefosilnega 
plina je v Sloveniji izkazalo že nekaj akterjev, pri čemer 
gre v večini primerov za proizvodnjo za lastne potrebe, 
predvsem v industriji. Nekaj akterjev je izkazalo interes za 
injiciranje viškov obnovljivih plinov iz lastne proizvodnje 
v prenosni sistem plina z namenom polne izkoriščenosti 
razpoložljivega potenciala proizvodnje. Interes za 
proizvodnjo obnovljivih plinov večjega obsega z namenom 
oskrbe končnih odjemalcev z obnovljivimi plini zaradi 
potrebnih visokih investicijskih vložkov in ekonomike, ki 
bi zahtevala obsežnejši delež sofinanciranja, zaenkrat ni 
konkretno izražen, a je po dosedanjih odzivih pričakovati, 
da bo oskrba končnih odjemalcev z obnovljivimi plini 
pokrita pretežno z uvozom.

Prenosni sistem plina je trenutno povezan z italijanskim, 
avstrijskim in hrvaškim sistemom, v pripravi je tudi povezava 
z madžarskim prenosnim sistemom prek novega plinovoda 
R15/1. Obstoječe povezave s sosednjimi prenosnimi 

prenosnega sistema še 
vedno ostane za prenos 
plina brez vodika.

S takšnim pristopom je 
možno selektivno uvajanje 
vodika v slovenski prenosni 
sistem in oskrbovanje z 
zmesjo vodika in plina za 
odjemalce, ki lahko varno 
in učinkovito obratujejo s 
takšnimi zmesmi, medtem 
ko na vodik občutljivi 
odjemalci, kot so plinske 
turbine in CNG polnilnice, 
ostanejo priključene na 
del sistema, v katerem ni 
vodika. Na ta način je možna 
povezava s sosednjimi 
operaterji prek mejnih točk, 
namenjenih prenosu pli-
na, kot tudi mejnih točk, 
namenjenih prenosu zmesi 
plina in vodika.

V okviru analize zahtev, 
prilagojenosti materialov 
in elementov ter potrebnih 
ukrepov za prevzem plinov 
v plinovodni sistem se 
osredotočamo predvsem 
na vpliv vodika, ki ga ta s 
sprejemom povzroča na 
prenosnem plinovodnem 
sistemu. Vplivi sprejema 
sintetičnega plina in 
biometana v plinovodni 
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sistem se šteje, da je v okviru dovoljenih specifikacij in na 
delovanje sistema nima posebnega vpliva.
Pri sprejemu vodika je generalno ugotovljeno, da lahko ta 
na različne načine zmanjša mehanske lastnosti kovinskih 
materialov, kar se kaže predvsem v pojavu vodikove 
krhkosti in problema kemične kompatibilnosti materialov 
ter puščanja oziroma permeacije vodika. Poleg vpliva na 

materiale pa vodik vpliva tudi 
na varnost delovanja sistema 
kot celote in posameznih 
elementov sistema ter na 
ukrepe, ki jih mora v povezavi 
s tem izvajati operater 
prenosnega sistema.

MATERIALI
Krhki materiali so bolj dovzet-
ni za vodikovo krhkost, prav 
tako tudi mikrostrukture z 
veliko vključki, kjer se koncen-
trira vodik. V nasprotju s tem 
pa manj zaostalih napetosti v 
materialu blagodejno vpliva 
na odpornost na vodikovo 
krhkost. Povečevanje obre-

menitve prav tako 
povzroča         

povečano 
občutljivost na vo-

dikovo krhkost, saj ima vodik 
na voljo več časa za difuzijo. 
Vodik pospešuje tudi utru-
janje materiala. Pri tem višji 
tlak povečuje dovzetnost ma-
teriala za vodikovo krhkost, 
hkrati pa je območje nor-
malnih okoliških temperatur 
najbolj neugodno, saj se pri 

Slika 8: Vodikova krhkost v jeklu

Slika 9: Prva hibridna kompresorska enota proizvajalca 
Baker Huges z oznako NovaLT uporablja mešanico vodika in 

zemeljskega plina iz prenosnega plinovodnega sistema

Slika 7: Evropska vodikovodna hrbtenica (EHB) in 
vključevanje slovenskega prenosnega sistema

nižjih temperaturah difuzija in topnost zmanjšata, med-
tem ko pri višjih temperaturah materiali izkazujejo večjo 
duktilnost. 

Pomembna lastnost vodika je tudi velikost molekule, ki 
zaradi svoje majhnosti mnogo lažje prehaja skozi reže 
(puščanje) in skozi materialno strukturo (permeacija). 
V primerjavi z metanom vodik zaradi svojih lastnosti 
izkazuje kar 2,8-krat višji laminarni volumetrični pretok 
puščanja. Z vidika kovinskih materialov je mogoče 

zanemariti permeacijo skozi material in se osredotočati 
predvsem na puščanje pri spojih – tesnila, fitingi, navoji 
itd. Polimerni materiali pa zaradi svoje strukture izkazujejo 
mnogo višjo stopnjo permeacije, ki je odvisna od stopnje 
kristaliničnosti oz. od zamreženosti strukture. Višja raven 
kristaliničnosti je bolj odporna na permeacijo, zato se 
za vodikove atmosfere uporablja materiale s čim višjo 
zamreženostjo.

Splošno velja, da je primešavanje do 10 % volumskega 
deleža vodika popolnoma izvedljivo in možno na 
obstoječi prenosni plinovodni infrastrukturi. Pri 
uporabi materialov se v trenutnih aplikacijah injiciranja 
vodika priporočajo jekla za cevovode nižjih razredov. S 
povečevanjem deleža vodika v plinovodih se povečuje 
potrebna kompresorska moč na kompresorskih postajah 
ob predpostavki enakih prenesenih energijskih tokov. 

Trenutno stanje na nivoju Evropske unije pri uvajanju 
novih plinov v plinovodnih omrežjih in uporabe materialov 
je še vedno v fazi priprave. Ni usklajenih standardov glede 
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mejnih vrednosti ter s tem povezanih usklajenih tehničnih 
specifikacij. Prav tako ni regulatorne in zakonodajne 
opredelitve glede možnih evropskih in nacionalnih 
usmeritev za razvoj infrastrukture za uvajanje novih 
plinov. Glede na to, da je celoten evropski plinovodni 
sistem medsebojno povezan, so nujno potrebne usklajene 
in enotne specifikacije za vodik, prav tako ureditev potrdil 
o njihovem izvoru.

VARNOST DELOVANJA
Varnostno povzroča vodik v plinovodnem sistemu 
povečanje eksplozijske moči in razširitev mej vžiga. 
Pri nizkih koncentracijah je ta efekt lažje ob-
vladljiv, pri visokih (npr. nad 40 vol. %) pa 
se močno poveča eksplozijski potencial 
in območje vpliva takšnega pojava. 
Posledično je potrebno prilagoditi 
varnostne cone in ukrepe za 
zagotavljanje varnega delo-
vanja. Merjenje parametrov 
plinske mešanice (pretok, 
sestava itd.) prav tako pred-
stavlja področje, kjer so 
potrebne dodatne aplika-
tivne raziskave in razvoj. 
Večje koncentracije bodo 
zahtevale ponovno umer-
janje merilnikov in ponov-
no nastavitev kalibracijskih 
konstant. Natančnost mer-
jenja bo zato odvisna od 
skladnosti dejanske plinske 
mešanice z mešanico, pri kat-
eri je bilo izvedeno umerjanje.

Z novimi plini, pri čemer je 
poudarek na vodiku, ki je v različnih 
deležih injiciran v plinovodnem sistemu, 
se spremenijo sestava in tudi karakteristike 
takšne mešanice plinov. Te pa naprej vplivajo na spre-
membo Wobbe indeksa in spremembo termodinamskih 
ter transportnih lastnosti. Vodik zaradi nižje viskoznosti 
in gostote v primerjavi s plinom povzroča manjšo ero-
zijo cevi. Kriterij najvišje dovoljene hitrosti se zaradi vseh 
lastnosti zmesi vodika in plina lahko dvigne. Pri tem pa 
je potrebno upoštevati, da prihaja zaradi povečevanja 
koncentracije vodika do spremembe faktorja stisljivosti in 
Joule-Thompsonovega koeficienta. Vse skupaj pa vpliva 
na komprimiranje takšnih zmesi. Operater prenosnega 
sistema za simulacije in izračunavanje teh karakteristik 
uporablja standard GERG-2008.

MERITVE IN TRANSPORT
Na področju transporta, meritev, odorizacije in simu-
lacij praviloma velja, da so naprave za izvajanje meritev 
prilagojene za višje deleže vodika v plinu. Dodajanje 
do 10 % vodika plinu praktično ne vpliva na varnostne 
značilnosti plinomerov. V objektih, zasnovanih za plin, pa 
mešanice vse do 25 % vodika ne predstav-

ljajo tehničnih ovir glede    

glavni vzrok za odpoved kovinskih elementov plinomerov, 
zato se za izbiro materialov priporoča enake smernice, 
kot veljajo za plinovode ob injiciranju vodika. Proizvajalci 
ugotavljajo, da so turbinski in rotacijski plinomeri na trgu 
praviloma varnostno ustrezni, vendar s trenutno nepo-
znano dolgoročno zanesljivostjo in povečano negotovost-
jo pri nizkih pretokih. Prav tako so ugotovljene nekatere 
dolgoročne spremembe metroloških značilnosti mem-
branskih in rotacijskih plinomerov. Generalno velja, da do 
10 vol. % vodika v plinu ne predstavlja pomembnih odsto-
panj pri meritvah pretokov plinov. Na področju odorizacije 
je bilo za namen gospodinjskih aplikacij ugotovljeno, da so 
za odorizacijo vodika primerni tudi klasični odoranti za plin. 
Odoranti na osnovi žvepla pa negativno vplivajo na 
uporabo vodika v gorivnih celicah in so zato 
         merni za uporabo v teh aplikacijah.

OCENA OBČUTLJIVOSTI IN 
UKREPI 

Za namen ugotav-
ljanje občutlji-

vosti materialov 
na vodik se 
izračunava 
indeks HEE 
(angl. Hydro-
gen Envi-
ronmetal Em-
brittlement). 
Ta podaja 
razmerje na-
tezne trdnos-
ti, duktilnosti 
ali kontrakcije 
materiala po in 

pred izpostav-
ljenostjo vodiku. 

Na podlagi 
preliminarnih 

rezultatov 
analize vzorčnega 

dela slovenskega 
prenosnega 

plinovodnega sistema so 
možni naslednji zaključki in 

potrebni ukrepi:

• Višji tlak v plinovodnem sis-
temu vodi v višjo občutljivost mate-

Slika 10: Turbinski plinomer proizvajalca Pietro 
Fiorentini, ustrezen za vodik (Hydrogen Ready)

rialov plinovodnega sistema na vodik. Z uvajanjem 
vodika v prenosni plinovodni sistem je potrebno 
uvesti pogostejšo kontrolo integritete plinovodov z 
vodikom upoštevaje njihov obratovalni tlak in tem-
peraturni razpon. 

• Volumska koncentracija vodika v plinovodu vpliva 
na pričakovano življenjsko dobo elementov 
plinovodnega sistema. Ta bo najbolj vplivala na 
materiale z veliko ali ekstremno občutljivostjo 
na vodik. Prat tako je pomemben vidik dinamike 
obremenitev, ki dodatno dolgoročno utrujajo 
materiale sistema. Operater prenosnega sistema 
pristopi k pripravi programa ukrepov za pravočasno 
zamenjavo najbolj občutljivih delov sistema.

• Na podlagi analize vzorčnega dela slovenskega 
prenosnega plinovodnega sistema je ugotovljeno, 
da za volumske koncentracije vodika do 10 % 
večjih menjav ključnih delov prenosnega sistema ni 
potrebno izvajati. Operater prenosnega sistema z 
začetkom sprejemanja vodika v svoj sistem prične s 
preventivnimi menjavami delov sistema, ki so zelo ali 
ekstremno občutljivi na vodik. Menjave se izvajajo z 
elementi, ki lahko delujejo z vodikom. V tem obdobju 
se pričnejo izvajati pogostejše vizualne kontrole 
delov sistema po podrobnejši specifikaciji. Prav tako 
se pristopi k pogostejšim kontrolam morebitnega 
puščanja vodika na kritičnih mestih z detektorji 
vodika.

• Pri načrtovanju večjih volumskih koncentracij 
vodika v prenosnem sistemu, nad 10 % in več, 
mora sistemski operater načrtovati zamenjavo vseh 
elementov na prenosnem sistemu, ki so kritično 
in visoko občutljivi na vodik. Menjave se izvajajo z 
elementi, ki so primerni za varno obratovanje z 100 % 
vodikom. Dodatno je potrebno podrobneje analizirati 
elemente z nizko in srednjo občutljivostjo na vodik 
ter celotno integriteto prenosnega plinovodnega 
sistema, vključno z merjenjem trdote zvarov.

• Za kompleksnejše sisteme na prenosnem sistemu, 
kot so to kompresorske enote s plinskimi turbinami, 
plinski kromatografi in podobno, mora za njihovo 
delovanje z različnimi deleži vodika pogoje in 
ustreznost ter varnost delovanja podati in potrditi 
njihov proizvajalec. 

• Za volumske deleže vodika, ki so večji od 10 %, še 
posebej pa za deleže večje od 20 % je potrebno 
obstoječe cevi plinovodnega sistema kontrolirati na 
povišano stopnjo tveganja zaradi sestave materiala 
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cevi in trdote ter krhkosti zvarov. Upoštevati 
je potrebno izvajanje pogojev in priporočil za 
varjenje. Najvišja priporočena trdota jekel in zvarov 
v plinovodnem sistemu znaša 22 HRC oz. 248 HV 
oz. 250 HB z ekvivalentno natezno trdnostjo največ 
800 MPa. Območja zvarov pogosto izkazujejo višjo 
trdoto od osnovnega materiala, posledično so zvari 
bolj občutljivi na vodik. 

• Pri vzdrževanju prenosnega sistema je poleg 
pogostejših kontrol potrebno posebno pozornost 
nameniti tudi katodni zaščiti plinovodnega sistema, 
da previsok negativen katodni potencial ne vodi v 
povišano vodikovo krhkost materialov (meja 0,85 V).

• Za namen novogradenj je potrebno definirati 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vgrajeni materiali 
in posamezni deli prenosnega sistema, da bodo ti 
sposobni varno in zanesljivo obratovati z mešanicami 
plina in vodika, vse do 100 % vodika.

• Pri varjenju sistemov, ki bodo delovali z mešanico 
vodika in plina ali samo z vodikom, se mora v izogib 
vnosu večje količine vodika v zvar med varjenjem, 
varjenje izvajati po za ta namen določenih postopkih 
in zagotoviti ustrezno toplotno obdelavo zvara za 
difuzijo vodika iz materiala.

• Za izbor materialov plinovodnih cevi se priporoča 
uporaba jekel z osnovno natezno trdnostjo pod 
500 MPa in s toplotno obdelavo normalizacijskega 
žarjenja, s katero se pridobi finozrnata mikrostruktura.

Elementi novih prenosnih plinovodov, ki se načrtujejo za 
delovanje z vodikom, naj se dimenzionirajo na način, da 
so napetosti v steni materialov med obratovanjem manj 
kot 30 % najnižje možne meje tečenja materiala Rp0,2 oz. 
manj kot 20 % najnižje možne natezne trdnosti materiala 
Rm.

perater prenosnega sistema plina je na podlagi 
svojih dosedanjih študij, analiz in aktivnosti 
pristopil k pripravi prvega programa ukrepov 
za omogočanje varnega delovanja prenosnega 
plinovodnega sistema za prevzem obnovljivih 
plinov vključno z vodikom.

Program se pripravlja vezano na pričakovano koncentracijo 
vodika v prenosnem plinovodnem sistemu in je razdeljen na 

začetne aktivnosti in ukrepe ter aktivnosti ob postopnem 
povečevanju deleža vodika v plinu. Stopnje so v prvem 
programu opredeljene na ukrepe ob 2 % vodika, 5 % vodika 
in 10 % vodika v prenosnem sistemu. Vse to predstavlja 
začetne stopnje obravnave in izvajanja ukrepov, ki bodo 
temelj za nadaljnjo obravnavo z vrednotenjem in časovno 
opredelitvijo izvajanja. 

Pričakovati je, da bo vodik s programom dodatnih ukrepov 
za ublažitev posledic vojne v Ukrajini postajal za Evropo 
še bolj pomemben alternativni vir, s tem pa tudi prenosna 
plinovodna omrežja, ki bodo omogočala njegov prenos, 
skladiščenje in nenazadnje dobavo končnim uporabnikom. 
Dinamika prilagoditev bo morala slediti zastavljenim 
ciljem, saj se bo na ta način zagotavljala konkurenčnost 
slovenskih uporabnikov in vloga slovenskega prenosnega 
sistema plina v okvirih integralno evropskega.

esetletni razvojni načrt prenosnega 
plinovodnega omrežja za obdobje 2023 
– 2032, posvetovalni dokument, maj 
2022.

O

D

4. SKLEPNO

5. VIRI

Slika 11: Desetletni razvojni načrt
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POVZETEK

Osnovne dejavnosti družbe LNG Hrvatska d.o.o. so sprejem, skladiščenje in 
uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina (UZP). V prvem letu delovanja 
terminala za UZP na otoku Krku je bilo s skupno 19 plovili za transport UZP 
prepeljanih več kot 2,7 milijona m³ UZP. S postopkom uplinjanja UZP je bilo 
v hrvaški prenosni sistem dobavljenih več kot 1,6 milijarde m³ zemeljskega 
plina. Tako je terminal LNG postal pomembna vstopna točka za kar 50 
odstotkov zemeljskega plina na vstopu v prenosni plinovodni sistem za 
potrebe Hrvaške na letni ravni.

1. Uvod

Terminal za utekočinjeni zemeljski plin na otoku Krku 
je začel obratovati 1. januarja 2021 s prihodom prvega 
transportnega plovila UZP "Tristar Ruby". S tem dejanjem 
se je začelo novo poglavje na regionalnem energetskem 
zemljevidu. Terminal UZP je eden najpomembnejših 
energetskih projektov Republike Hrvaške, katerega cilj 
je povečati zanesljivost oskrbe s plinom in zagotoviti 
energetsko neodvisnost Republike Hrvaške.

V prvem letu delovanja terminala, do 31. decembra 
2021, je na njem pristalo 19 velikih ladij za transport 

Glede na potencial in fleksibilnost, ki jo ponuja UZP, 
je družba začela izvajati projekte razširitve portfelja 
storitev, ki jih ponuja uporabnikom terminala. Uvedeni 
sta bili dve novi nadstandardni storitvi. Maja 2021 je bila 
izvedena prva operacija pretovarjanja UZP in aprila 2022 
sta bila opravljena zagon in začetek izvajanja storitve 
pretovarjanja UZP s plavajočega terminala neposredno 
na ladje za prevoz UZP in v cisterne za prevoz UZP. Pri 
razvoju teh storitev je bila posebna pozornost namenjena 
temu, da redna dejavnost terminala v nobeni fazi teh 
nadstandardnih projektov ni bila motena. Prav tako so 
bili pri razvoju storitev uspešno odpravljeni vsi tehnični, 
operativni in komercialni izzivi.

LNG KRK  
uvaja nove storitve

UZP, pretovorjenih pa je bilo več kot 2,7 milijona m³ 
utekočinjenega zemeljskega plina. V procesu uplinjanja 
tega utekočinjenega zemeljskega plina v hrvaški prenosni 
plinovodni sistem je bilo dobavljenih skupno več kot 1,6 
milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina. Vse to je v 
letnem deležu predstavljalo kar 50 odstotkov vseh količin 
v prenosnem sistemu.

Od 19 prispelih ladij z UZP jih je 11 prišlo iz Združenih 
držav Amerike, po dve iz Nigerije in Katarja ter po ena ladja 
iz Francije, Egipta, Belgije ter Trinidada in Tobaga. Prav ta 
raznolikost virov UZP je glavna značilnost diverzifikacije 
oskrbovalnih poti. Osnovna dejavnost družbe LNG 
Hrvatska d.o.o. je prevzem, skladiščenje in uplinjanje 
utekočinjenega zemeljskega plina, vendar se je v zelo 

Marko Grbić
Siniša Kovač

LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska

kratkem času od začetka obratovanja terminala pojavila 
potreba po dodatnih storitvah, tako da sta se razvili dve novi 
nadstandardni storitvi, ki sta na razpolago uporabnikom 
terminala, in sicer pretovarjanje UZP s plavajočega 
terminala na transportne ladje UZP in pretovarjanje UZP 
s plavajočega terminala v cisterne za prevoz UZP. Razlogi 
za tako hitro rast potreb po UZP v različnih količinah in 

transportu z različnimi transportnimi sredstvi temeljijo na 
tem, da UZP zavzema približno šeststo- (600-)krat manj 
volumna kot na primer zemeljski plin v plinastem stanju.

Slika 1: Prihod prvega plovila za prevoz UZP 
„Tristar Ruby”

Vir: LNG HRVATSKA d.o.o.
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2. Pretovarjanje UZP s plavajocega 

terminala na transportne ladje UZP

Enaindvajsetega maja 2021 je bila izvedena operacija 
pretovarjanja UZP s plavajočega terminala na manjšo 
transportno ladjo za UZP "Avenir Accolade". Takrat je 
bila prvič uporabljena nova nadstandardna storitev 
pretovarjanja utekočinjenega zemeljskega plina na ladjo za 
prevoz UZP. Takšen pretovor se je na ta način izvedel prvič 
v tem delu Sredozemlja.

Skupna zmogljivost skladišča za UZP na plavajočem 
terminalu (ladji FSRU) "LNG Croatia" je 140.206 m³, 
medtem ko je skupni prostor za skladiščenje UZP na 
transportni ladji UZP "Avenir Accolade" 7500 m³.

Pretovarjanje utekočinjenega zemeljskega plina s 
plavajočega terminala, torej tekoče faze zemeljskega plina, 
se lahko izvede s štirimi (4) gibljivimi kriogenimi cevmi, 
povratni tok pa po dveh (2) fleksibilnih kriogenih ceveh. 

Povratni tok je namenjen stabilizaciji tlaka v rezervoarju 
transportne posode UZP. Največja stopnja pretovarjanja 
UZP je 2000 m³/h za vsako cev za trenutno fazo ali skupaj 
8000 m³/h. Po končanem pretovarjanju je treba cev 
segreti na temperaturo okolice in jo ustrezno shraniti na 

plavajočem terminalu, 
da se lahko uporablja 
za naslednje operacije. 

Dolžina pretovarjanja je 
odvisna od nominiranih 
količin UZP, ki jih je 
treba pretovoriti, vse 
te podrobnosti pa so 
vnaprej dogovorjene. 
Ker je bila ladja "Avenir 
Accolade" z manjšo 
zmogljivostjo, za opera-
cije pretovarjanja UZP 
niso bile uporabljene 
vse fleksibilne kriogen-
ske cevi, ampak le ena 

cev za tekočo fazo UZP in ena cev za povratni tok. To je 
tehnično omejilo največjo stopnjo pretovarjanja na 2000 
m³/h.

Operacija pretovarjanja UZP na "Avenir Accolade" je 
trajala slabih sedem (7) ur, povprečni pretok pretovarjanja 
pa je bil 1100 m³/h. UZP, ki se je pretovarjal na "Avenir 
Accolade", je bil uporabljen za zagon terminala HIGAS 
LNG na Sardiniji.

3. Pretovarjanje UZP s 

plavajoCega terminala v 

transportne rezervoarje za UZP

Med izvajanjem postopka zakupa zmogljivosti terminala 
za UZP in kasnejšimi pogovori s potencialnimi uporabniki 
so številni zainteresirani uporabniki izrazili zanimanje za 

neposredno pretovarjanje UZP s plavajočega terminala 
v cisterne za UZP za distribucijo po kopnem do končnih 
uporabnikov. Skoraj leto dni po začetku izvajanja 
nadstandardne storitve pretovarjanja UZP na transportne 
ladje za UZP je bila zagotovljena nova storitev pretovarjanja 
UZP v transportne rezervoarje za UZP.

Uporabnikom terminalov bo zagotovljenih povprečno 
40 terminov na mesec za prihod tovornjakov z UZP.  
Enajstega aprila 2022 
je bila izvedena prva 
tovrstna storitev na ter-
minalu UZP na otoku 
Krku, s čimer je hrvaški 
terminal UZP postal ed-
instven v svetu industrije 
UZP, saj je bilo prvič, da 
je bila kompleksna oper-
acija pretovarjanja UZP 
opravljena neposredno s 
plavajočega terminala na 
tovornjake s cisternami. 
UZP je razvrščen kot 

Slika 2: Pretovarjanje utekočinjenega zemeljskega plina 
z plavajočega terminala na ladjo za prevoz UZP „Avenir 

Accolade“
Vir: LNG HRVATSKA d.o.o.

Slika 3: Uporaba skupaj dveh fleksibilnih kriogenih cevi za 
operacijo pretovarjanja UZP
Vir: LNG HRVATSKA d.o.o.

nevarna snov, s katero 
je treba skrbno ravnati, 
tako da se vsi bistveni 
varnostni elementi upo-
rabljajo tudi za operaci-
je pretovarjanja UZP v 
transportne rezervoarje 
za UZP. Tako kot mora 
vsako ladjo, ki prevaža 
utekočinjen zemeljski 
plin, prej tehnično oce-
niti in odobriti družba 
LNG Croatia, tako 
morajo biti cisterne 
odobrene kot primerne 

za prihod in delovanje na terminalu. 

LNG KRK 
uvaja nove storitve

Glavna funkcija plavajočega 
terminala je prevzem UZP, skladiščenje in 
uplinjanje, pri tem pa obstajajo tehnične 

možnosti tudi za pretovarjanje UZP. 

Slika 4: Prihod cisterne za transport UZP na terminal UZP
Vir: LNG HRVATSKA d.o.o.
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Glede na trenutno stanje razvoja trga UZP v 
prometu znotraj regije, ki gravitira na terminal 
LNG, kot tudi oskrbo industrije se ocenjuje, da 
se bo poraba v obdobju do leta 2024 gibala do 
200.000 m³ UZP na leto, od tega bi se okvirno 
do 500 pretovorov letno izvedlo v cisterne UZP, 
kar bi predstavljalo okoli 20.000 m³ UZP na leto.

Povprečna skladiščna zmogljivost enega rezervoarja za 
utekočinjeni zemeljski plin je 45 m³, kar je bistveno manj, 
kot je skladiščna zmogljivost ladje z UZP, kot je bila na 
primer "Avenir Accolade" z zmogljivostjo 7500 m³. Trajanje 
pretovarjanja je ena (1) ura, do dve (2) uri pa sta potrebni 
za pripravljalna dela, preverjanje usposobljenosti voznika, 
morebitno voznikovo izobraževanje in izpolnjevanje to-
vorne dokumentacije po končanem obratovanju. Ker gre 
za majhne količine UZP, se tehnične potrebe pretovarjanja 
zadovoljujejo z eno (1) cevjo za trenutno fazo UZP in eno 
(1) cevjo za povratni tok.

Uvedba storitve pretovarjanja UZP s plavajočega terminala 
v cisterne za UZP po bistveno nižjih stroških bo omogočila 
začetni razvoj trga UZP kot goriva v cestnem in težkem 
tovornem prometu, ki prehaja predvsem z dizelskega 
goriva na UZP, možna pa je tudi storitev pretovarjanja 
UZP za oskrbovalne ladje z UZP, če bi se takšna potreba 
pojavila na območju Jadrana.

4. Sklep

Pri uvajanju novih storitev v vsakodnevno poslovanje in 
obratovanje terminala UZP je treba prednostno zagotoviti, 
da nimajo nikakršnega vpliva na osnovno izvajanje dejavnosti 
terminala UZP. Vse aktivnosti izvajanja takšnih dodatnih 
storitev so tako podrejene prihodu velikih ladij za prevoz UZP, 
ki oskrbujejo plavajoči terminal UZP, ter dnevnim operacijam 
uplinjanja in rednega vzdrževanja terminala. Na ta način je 
število takšnih novih storitev kar najbolj zmanjšano.

Nove storitve pretovarjanja UZP s plavajočega terminala na 
druga transportna plovila UZP in cisterne za transport UZP 
bodo namenjene izvedbi tržne raziskave v regiji. Pri tem se bo 
upoštevalo, da je v načrtu gradnja oskrbovalne točke za UZP, 
prek katere bo mogoče pretovarjanje UZP za različne namene 
in njegovo nadaljnje prevažanje po cestah, železnicah in morju.

Terminal LNG, ki ga je Republika Hrvaška razglasila za 
strateški investicijski projekt, je v veliki meri prispeval k 
povečanju zanesljivosti oskrbe in zagotavljanju energetske 
neodvisnosti, kar se je v zadnjih mesecih izkazalo za izjemno 
pomembno. Razvoj industrije v gravitacijski regiji bo takšen 
položaj v prihodnje le še dodatno utrdil, s tem pa tudi vlogo na 
energetskem zemljevidu Evrope.

Viri
[1] Galijot M., Krhen, H., Kovač S. Novi pravci opskrbe plinom - uloga 
terminala UPP-a na Krku u diversifikaciji dobave plina u RH. NAFTA I PLIN, 
2021, 167, pp. 67-72.
[2] https://www.sukap.plinacro.hr/pub/app/app.
[3] https://lng.hr/2021/06/01/prvi-small-scale-lng-pretovar-na-
mediteranu-obavljen-na-krckom-terminalu.
[4] Terminal Technical Characteristics, https://lng.hr/wp-content/
uploads/2022/04/Tehnicke-karakteristike-terminala-za-UPP.pdf.
[5] https://avenirlng.com/company-news/milestone-for-lng-in-sardinia/.
[6] https://lng.hr/2022/04/11/nova-usluga-na-terminalu-i-novo-
postignuce-drustva-lng-hrvatska/.
[7] https://lng.hr/ponovni-pretovar-upp-a-u-kamione-za-prijevoz-upp-a/.
[8] Vlada Republike Hrvatske, ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O 
PROGLAŠENJU PROJEKTA LNG TERMINAL (IZGRADNJA PRIHVATNOG 
TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU) 
STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE, 
https://vlada.gov.hr/

Slika 5: Pretovarjanje UZP iz plavajočega terminala v 
rezervoar za prevoz UZP

Vir: LNG HRVATSKA d.o.o.

36 37

Poletje 2022
revijaplin

Poletje 2022
revijaplin



1. Spoštovani gospod Šink, najin intervju začenjava s 
trenutno najaktualnejšo in verjamemo tudi za področje 
distribucije plina in energetiko na splošno izredno 
zahtevno situacijo, ki je nastopila že konec lanskega 
leta z enormnim skokom cen energentov in se sedaj z 
agresijo Rusije nad sosednjo Ukrajino nikakor ne umiri. 
Kako občutite posledice nastale situacije? Ali je mogoč 
že oceniti, kakšne bodo posledice? Na kakšen način 
odgovarjate na vprašanja, ki jih prejemate od svojih 
odjemalcev? Ali v tej povezavi za svoje odjemalce iščete 
tudi kakšne alternativne rešitve? Kako se lahko na nastalo 
situacijo odzivate in kaj lahko storite?

Trenutne razmere na področje distribucije zemeljskega 
plina kratkoročno nimajo večjega vpliva. Dolgoročno se kaže 
vpliv zmanjšanega interesa za priključevanje in povečanega 
števila odklopov. Seveda imajo enormne cene energentov 
na evropskih borzah večje posledice na dejavnost dobave 
zemeljskega plina in stroške energetske oskrbe gospodarstva 
in gospodinjstev.

Večje težave za operaterje lahko nastanejo, če bo vojna 
v Ukrajini trajala več let, ker odjemalci poleg cenovno 
ugodne energije želijo tudi zanesljivost v oskrbi. Trenutno ni 
možno oceniti posledic, seveda vsi upamo, da se zadeve v 
Ukrajini čim hitreje umirijo in stabilizirajo ter z diverzifikacijo 
dobavnih virov omogočijo stabilno oskrbo z energijo.

Odjemalcem vedno podamo pomirjujoče odgovore, 
ki ne stopnjujejo že tako razgretega ozračja in jim vedno 
omogočamo različne načine poplačil računov. Razumeti je 
potrebno povprečnega odjemalca, ki mu povečani stroški 
energije najedajo razpoložljivi proračun, zato se vedno 
trudimo poiskati skupno rešitev. 

Kratek življenjepis
Luka Šink je rojen v Kranju, Srednjo strojno šolo je
zaključil v Škofji Loki. Študiral je na Univerzi v 

Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, smer energetika 
in diplomiral leta 2001. Leta 2012 je magistriral na 
Fakulteti za organizacijske vede, smer Management 
informacijskih sistemov. 

Že kot študent si je nabiral izkušnje na področju 
projektiranja, sedaj pa je že več kot 20 let zaposlen v 
podjetju Domplan d.d. v Kranju, najprej na področju 
investicij in razvoja energetskih sistemov, od leta 
2018 pa na mestu vodje PE Energetika.

2. Energetika je ena izmed štirih glavnih dejavnosti 
družbe Domplan d.d. V celoti gre za  preplet dejavnosti, ki 
se med seboj dopolnjujejo, podjetje pa lahko odjemalcem 
in uporabnikom na takšen način ponudi celostne rešitve. 
Orientirani ste prednostno na Gorenjsko, kjer ste ključni 
nosilec koncesij za distribucijo plina in oskrbo s plinom in 
toploto. Kakšna je vaša zgodovina oskrbe s plinom in kdaj 
ste pristopali k gradnji distribucijskega omrežja? Kje vse 
ste prisotni in kateri so najaktualnejši projekti, ki jih imate 
v načrtih. Čemu posvečate največjo pozornost, kako ste 
ekipirani in v čem vidite največji izziv?

Družba ima skoraj 70-letno tradicijo in se je v začetku 
ukvarjala s stanovanjsko dejavnostjo za razvoj mesta Kranj. 
Smo največje podjetje na Gorenjskem, ki se ukvarja z 
upravljanjem večstanovanjskih objektov. Pred približno 50 
leti so bili zgrajeni prvi daljinski sistemi ogrevanja, ki smo 
jih prevzeli v energetsko upravljanje. Prvi začetki distribucije 
zemeljskega plina so bili leta 1991, ko se je pričela gradnja 
prvih distribucijskih plinovodov in izvedla priključitev 
kotlarne Planina. 

Družba se ukvarja z vrsto dejavnosti, ki se med seboj lepo 
dopolnjujejo. Zajema prostorsko načrtovanje, geodetske 
storitve, projektiranje, inženiring, nadzor in upravljanje 
večstanovanjskih poslovnih in energetskih objektov. 
Orientirana je na področje Gorenjske in ima štiri poslovne 
enote: Inženiring, Nepremičnine, Urbanizem in Energetika, 
se pa širimo tudi na druga področja. Pred kratkim smo se 
strateško povezali z družbo SKG upravnik iz Kamnika, kjer 
načrtujemo širitev energetskih rešitev.

PE Energetika izvaja sedem različnih 
energetskih dejavnosti, med katerimi je 

ena glavnih distribucija zemeljskega plina 
v Mestni občini Kranj, občini Naklo in 
v večjem delu občine Šenčur, s skupno 

dolžino plinovodov nekaj manj kot 300 km.

Pomembna dejavnost je tudi energetska oskrba, kjer s 
toploto oskrbujemo prek 8.000 stanovanj, in upravljanje 
energetskih sistemov za poslovne subjekte.

V  lastnih soproizvodnjah proizvajamo toploto in elektriko, 
izvajamo energetske prenove po sistemu energetskega 
pogodbeništva, ter projekte prenov ogrevalnih sistemov z 
naprednimi energetskimi rešitvami.

MAG. LUKA ŠINK  
VODJEA PE ENERGETIKA PODJETJA DOMPLAN D.D.

INTERVJU
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prostorskega umeščanja še kako pridejo prav pri snovanju 
novih energetskih projektov. Največji poudarek dajemo 
varnosti in zanesljivosti obratovanja obstoječih energetskih 
sistemov ter nenehno iščemo nove poslovne priložnosti na 
različnih področjih energetike.

6. In če pogledamo še bolj konkretno v prihodnost. 
Kakšna je strategija prihodnjega razvoja področja 
energetike in posebej dejavnosti plina v vašem podjetju? 
Ali načrtujete še kakšne širitve? Katere projekte vidite 
kot zanimive in prebojne? Ali ste se pripravljeni vključiti v 
kakšne inciative in pobude za prehod na obnovljive pline? 
Kakšne prihodnje korake bi področju distribucije plina in 
širitvam plinifikacije ter plinovodnih omrežij napovedali in 
v kakšni smeri bi morali delovati, da bi tudi v prihodnje 
omogočili nadaljnjo rast in razvoj tej dejavnosti?

Plinske dejavnosti so v naši družbi med 
najpomembnejšimi in jih bomo razvijali 

tudi v prihodnje. Investicije in širitve 
omrežij načrtujemo na območjih, kjer še 

ni zgrajenega omrežja in obstaja zadostni 
interes.

3. Kar dolgotrajno obdobje Covid-19 je za nami. 
Namesto postopne umiritve je krizo Coivid-19 takoj 
zasenčila ukrajinska kriza, ki bo prav tako dolgoročno 
vplivalo na naše delo in življenje.  Če se spomnite teh 
nekaj mesecev nazaj in nam poveste, kakšne prilagoditve 
ste zaradi Covid-19 izvedli v vašem podjetju in v kolikšni 
meri ste lahko izvajali prilagojen način dela. Kakšne so 
sicer vaše izkušnje in ali ste se iz tega Covid-19 obdobja 
kaj posebnega tudi naučili?

Covid-19 obdobje je dodobra zaznamoval naš način 
dela, ki smo ga hitro prilagodili z delom od doma namesto v 
pisarnah in dodatnimi ukrepi, ki so onemogočali srečevanje 
zaposlenih.

precej bolj vplival in še vpliva na naše delo. Soočamo se 
z energetsko draginjo in vprašanjem zanesljivosti oskrbe z 
energenti, kar seveda vpliva na naše delo.

4. Veljate za dobrega poznavalca slovenske energetike. 
Še posebej, ko gre za plinsko distribucijsko dejavnost. 
Vaša stališča so praviloma vedno realna, premišljena in 
pozitivno usmerjena v okvire, ki jih dejavnost sama lahko 
doseže. Kakšni pa so bili vaši začetki? Kje ste začeli vašo 
profesionalno pot? Kdaj ste se Vi prvič srečali s področjem 
plina? Kako uporabljate vaše dosedanje bogate izkušnje in 
znanje za uspešno vodenje področja energetike in čemu 
namenjate največji poudarek? Kako pričakujete, da se 
bodo zadeve razvijale v prihodnje? 

Svojo profesionalno pot sem pričel kot študent v družbi 
IBE d.d., kjer sem pričel nabirati izkušnje na področju 
projektiranja energetskih sistemov. Po zaključku študija 
sem se zaposlil v družbi Domplan d.d. in opravljal dela 
na področju izgradnje katastra plinovodov, investicij v 
plinovodno infrastrukturo in rekonstrukcije ogrevalnih 
sistemov za toplotno oskrbo. Izkušnje projektiranja in 

Trenutne razmere na energetskih trgih 
bodo pospešile zeleni prehod in iskanje 

najboljših tehnologij za povečanje 
energetske samozadostnosti Slovenije.

Večjih težav nismo imeli, saj smo vitko 
organizirani.

Vsekakor smo se naučili, da lahko hitro prilagodimo način 
dela. Menim, da je energetska kriza in spopad v Ukrajini 

5. Evropski energetski sektor se z evropskim zelenim 
dogovorom in usmeritvami Evropske komisije pripravlja 
na korenito prestrukturiranje. To še posebej velja za 
plinska podjetja, ko naj bi se v procesu prehoda na nizko 
in brezogljična goriva delež fosilnih goriv postopno 
zmanjševal, nadomeščali naj bi jih obnovljivi plini. Kako 
vidite vlogo energetike in družbe Domplan d.d. v prihajajočih 
procesih transformacije? Kako ocenjujete prihodnost, ki 
navidez stavi na elektrifikacijo in brezogljičnost povezuje 
zgolj s tem? Kje v tem vi prepoznavate vlogo plina in kje 
priložnosti za družbo Domplan?

Družba Domplan d.d. pokri-
va širok spekter energetskih 
dejavnosti in je z uvajanjem 
projektov obnovljivih virov en-
ergije že vpeta v energetsko 
transformacijo. V okviru projek-
tov energetskega pogodbeništva 
s partnerji uvajamo obnovljive 
vire energije v obstoječe sis-
teme ogrevanja in imamo že 
precej izkušenj z obratovanjem 
in upravljanjem tovrstnih siste-
mov. Energetske neodvisnosti 
in deležev obnovljivih virov ni 
možno doseči le z elektrifikaci-
jo ali plinskimi tehnologijami, 
ampak je potrebno širše med-
sebojno povezovanje podjetjih 
in tehnologij. Sodelujemo na 
različnih projektih in se povezu-
jemo s podjetji v lokalnem okolju 
ter načrtujemo projekte uvajanja obnovljivih plinov. Menim, 
da bodo plinovodna omrežja ostala, spremenil se bo način 
pridobivanja plinov, ki bodo vstopali v plinovode.

Vsekakor je zanimiva tehnologija uporabe bioplina oz. 
njegovo vtiskovanje v plinovodna omrežja, zato jo vidimo kot 
najprimernejšo. Plini v naših plinovodnih omrežjih se bodo 
morali postopno razogljičiti zaradi povečevanja energetske 
neodvisnosti in zmanjševanja izpustov CO2. Investicije v te 

tehnologije predstavljajo večja vlaganja, zato bo potrebno 
vzpostaviti stimulativno okolje. Na energetiko gledamo 
širše in se zavedamo, da se je energetska tranzicija v zeleno 
pričela in želimo biti del te zgodbe.
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7. Naj vas povprašamo še o vašem 
pogledu na prihodnost energetske panoge, 
v kateri deluje vaše podjetje. Lahko rečemo, 
da so posledice dveh kriz v preteklih 
mesecih prizadele predvsem energetski 
sektor, najprej izredno povišanje cen 
energentov pred nekaj meseci in sedaj še 
ukrajinska kriza. Glede na širino negativnih 
vplivov in širino področja, ki ga pokrivate, 
od oskrbe s plinom iz distribucijskega 
sistema, do daljinskega ogrevanja in 
proizvodnje toplote in elektrike, imate 
zagotovo dober vpogled v odzive in 
občutke široke potrošnje in industrije. 
Ali menite, da so napori Evrope za večjo 
neodvisnost proizvodnih virov in lastna 
proizvodnja prava pot? Ali bi večji prehod 
na zeleni vodik, ki bi ga proizvajali sami, ali 
mešanico vodika in zemeljskega plina ali 
biometan predstavljali pravo rešitev? 

Evropska energetika je pred velikim izzivom zagotavljanja 
energetske neodvisnosti oz. samozadostnosti. Seveda smo 
občutili in še vedno občutimo vplive visokih cen energentov 
in vprašanje zagotavljanja zanesljivosti oskrbe. Vsekakor 
nam široka paleta energetskih dejavnosti, ki jih opravljamo, 
omogoča širši pogled na nastalo situacijo in možnost 
hitrejšega prilagajanja. Tri slovenska mesta bodo namreč 
sodelovala v evropski misiji 100 podnebno nevtralnih 
in pametnih mest do leta 2030, in sicer Kranj, Ljubljana 
in Velenje. Evropska komisija je izbrala mesto Kranj za 
oblikovanje mestne podnebne pogodbe, v katere bo 
vključen celovit načrt za doseganje podnebne nevtralnosti 
v energetiki, stavbah, ravnanju z odpadki in transportu. 
Potrebno bo zavihati rokave, saj imamo pripravljen širok 
nabor projektov, med katerimi so tudi projekti proizvodnje in 
injiciranja bioplina, proizvodnja zelenega vodika, izkoriščanja 
odpadne toplote ter različne projekte uvajanja ogljično 
nevtralnih tehnologij in projektov učinkovite rabe energije.

8. In naj vas nazadnje povprašamo še za vaš osebni 
pogled in sicer, na kaj ste v svoji karieri in pri vašem 
dosedanjem delu najbolj ponosni? In česa si želite za čas, 
ki je pred nami in bo zagotovo zelo zahteven? 

Konflikt oz. vojna v Ukrajini je vsekakor spremenila 
pogled na energetsko politiko Evrope. Spremembe prihajajo 
in bomo morali stopiti v korak z njimi.

Vsekakor sem najbolj ponosen na ekipo sodelavcev, 
brez katerih si ne predstavljam vsakdanjega dela in uspešne 
izpeljave projektov. Medsebojno zaupanje, ki smo ga 
zgradili, je temelj za uspešno sodelovanje. Brez podpore ter 
zaupanja vodstva ne bi mogli izvesti zahtevnih projektov, ki 
nas čakajo v prihodnje.

Želimo si predvsem, da se vojna v Ukrajini ustavi ter 
se razmere na dobavnih trgih stabilizirajo, ter zagotovi 
zanesljiva oskrba, ki omogoča stabilno poslovanje in 
nadaljnji razvoj.
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ga želi skrčiti na 10 odstotkov. Poleg tega 
je podprla embarga Unije na rusko nafto in 
premog, ki bosta začela veljati do konca leta.

KAKŠNA JE ODVISNOST EVROPE OD 
RUSKEGA PLINA

Nemška vlada je namenila 2,94 milijarde 
evrov za plavajoče terminale za UZP ter 
pripadajočo infrastrukturo, ki je potrebna 
za njihovo povezavo z omrežjem, je potrdilo 
nemško ministrstvo za gospodarstvo.

Prvi terminal, ki bo nameščen pri 
Wilhelmshavnu na nemški severozahodi 
obali, naj bi po načrtih začel delovati 
proti koncu letošnjega leta, nato naj bi bil 
naslednji v bližnjem Brunsbüttlu nared v 
začetku leta 2023. Za lokaciji drugih dveh 
terminalov so v igri Stade, Rostock, Hamburg 
ter Eemshaven na Nizozemskem.

Nemčija, ki porabi približno 95 milijard 
kubičnih metrov plina na leto, trenutno 
svojih terminalov za UZP nima, zmogljivosti 

Nemčija je v partnerstvu z družbama RWE AG 
in Uniper SE podpisala pogodbe za najem štirih 
plavajočih terminalov za uvoz utekočinjenega 
zemeljskega plina, da bi tako čim prej zmanjšala 
svojo energetsko odvisnost od Rusije.

Ladijski družbi Hoegh LNG in Dynagas bosta zagotovili vsaka 
po dva terminala za UZP. Skupaj bo četverica lahko predelala 
najmanj 20 milijard kubičnih metrov plina na leto, kar pomeni 
približno petino nemških potreb, je v izjavi za javnost, 
poslani po elektronski pošti, zapisalo nemško gospodarsko 

Nemčija z najemom plavajočih terminalov za UZP v 
zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina

 ҄ Prvi od štirih terminalov naj bi bil nared konec leta 2022
 ҄ Uvoz ruskega plina naj bi občutneje zmanjšali do 
sredine leta 2024

Najem plavajočih 
terminalov UZP

energentov, da bi tako ukrepale in izboljšale svojo 
zanesljivost oskrbe s plinom zaradi posledica vojne 
v Ukrajini. Rusija je v preteklih mesecih zaradi spora 
glede plačil v rubljih nepričakovano prekinila dobavo 
plina nekaterim evropskim državam, s čimer je nujnost 
zmanjšanja odvisnosti od ruskih fosilnih goriv postala 
le še bolj očitna.

Nemčija je delež ruskega plina v svojem uvozu od 
začetka napada na Ukrajino že zmanjšala s polovice 
na približno 35 odstotkov, do poletja leta 2024 pa 

Na dolgi rok namerava Nemčija zgraditi tudi več kopenskih 
terminalov za UZP, ki naj bi začeli delovati do leta 2026. 
V družbi Uniper so v začetku maja dejali, da bodo vložili 
približno 65 milijonov evrov v terminal pri Wilhelmshavnu, ki 
se že gradi.

tistih v sosednjih državah, denimo na Nizozemskem, v Franciji, Belgiji in 
na Poljskem, pa ne zadoščajo za oskrbo vse Evrope.

NAČRT NADOMEŠČANJA RUSKEGA PLINA
Nemčija je leta 2021 uvozila 46 milijard kubičnih metrov (bcm) ruskega 
plina. V načrtu, s katerim namerava Berlin nadomestiti te količine, so:

• dobava UZP prek Nizozemske v letu 2022 1 bcm
• plavajoče zmogljivosti za uvoz UZP od konca leta 
   2022 dalje

33 bcm

• dodatna dobava UZP od letošnje zime dalje 7,5 bcm
• terminali za UZP, predvideni z letom 2026 8 bcm

Slika 1: UZP je ena izmed rešitev za zmanjševanja 
odvisnosti od ruskih dobav plina za Evropo

Slika 2: Zabijanje prvih pilotov pomola 
za prihodnji plavajoči UZP terminal, 

Wilhelmshaven, Nemčija

ministrstvo. Kot je dodalo, bosta 
terminale upravljali družbi RWE 
in Uniper.

»Še nikoli ni bilo tako nujno, da 
postavimo svojo oskrbo z energijo 
na trdnejše temelje,« je v izjavi 
dejal nemški gospodarski minister 
Robert Habeck. »Zanesljivo 
oskrbo je mogoče na dolgi rok 
zagotavljati samo vzporedno z 
razvojem infrastrukture za UZP.« 
Med največjimi izvozniki UZP so 
ZDA, Avstralija in Katar.

Evropske države si prizadevajo 
čim hitreje razpršiti svojo dobavo 

Vir: Nemško ministrstvo za gospodarstvo
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dobre možnosti, da nam uspe, kar je v Nemčiji praktično 
nemogoče: da v približno desetih mesecih zgradimo 
terminal za UZP in ga povežemo z nemškim sistemom 
oskrbe s plinom,« je dejal Habeck. 

Arne Delfs, Vanessa Dezem, maj 2022

»Ruska vojna proti Ukrajini je postavila svet, v katerem 
živimo, na glavo,« je v izjavi za javnost dejal glavni izvršni 
direktor družbe Klaus-Dieter Maubach. »To še posebej 
velja za energetiko.«

Nemčija si prizadeva za zakonodajo, ki bo pospešila 
postopke izdajanja dovoljenj za projekte s področja UZP – 
in okoljskim organizacijam otežila morebitno izpodbijanje 
tovrstnih projektov. Gradnja terminala za UZP bi ob 
sedanjih birokratskih ovirah trajala približno pet let. »Imamo 

Slika 4: Shematski prikaz novega plavajočega UZP terminala, 
Wilhelmshaven, Nemčija
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ČISTA MOBILNOST  
Z BIO UZP 

1. UVOD

Cilj eVrOpskega zelenega DOgOVOra je zmanjšati izpUste tOplOgreDnih plinOV (tgp) V 
Evropski uniji za 55 odstotkov do lEta 2030. z urEsničitvijo tE dirEktivE bi Evropa postala 
prva podnEbno nEvtralna cElina. za izpolnitEv cilja jE trEba hitro razogljičiti Evropsko 
gospodarstvo, to pa zahtEva korEnito prEobrazbo našEga EnErgEtskEga sistEma, saj bo 
lE tako mogočE vanj vključEvati naraščajočE dElEžE obnovljivih in nizkoogljičnih virov 
EnErgijE, kot sta biomEtan in vodik. ta procEs bo zajEmal vsE sEktorjE gospodarstva, 
vključno s promEtom, kjEr sE ustvari skoraj čEtrtina vsEh izpustov tgp v Evropi.

Uporaba bio UZP v prometu

energije. Tudi če pogledamo napovedi o proizvodnji 
električne energije v različnih scenarijih, naj bi leta 2050 
v Evropi proizvajali približno 4.500 TWh. Ti podatki 
kažejo, da bi bila lahko elektrifikacija vseh sektorjev velik 
izziv in da je treba dodatno podpirati druge alternative. 
Nekateri sektorji, kot je pomorski promet, so še daleč od 
elektrifikacije.

Štiriindevetdeset odstotkov vseh električnih vozil v Uniji 
je osebnih avtomobilov.

Za razogljičenje težkih tovornih vozil ter plovil 
bomo potrebovali obnovljiva in nizkoemisijska 
tekoča goriva, kot je utekočinjeni biometan (bio 
UZP).

Danes večino vozil poganjajo fosilna 
goriva. Med različnimi rešitvami za 
zmanjšanje izpustov TGP v prometu 
se Evropska unija, kot kaže, močno 
zanaša na uvajanje električne energije 
(iz obnovljivih virov).

Da bomo zadostili povpraševanju vseh 
električnih vozil, bomo ob nadaljnjem 
razvoju elektroenergetskega sektorja 
po Evropi potrebovali ne samo 
razpoložljive polnilnice, temveč tudi 
dovolj obsežno proizvodnjo elektrike. 
Ta slednji vidik bi utegnil biti največja 
omejitev, saj trenutna poraba energije 
v Evropi doseže tudi 10.800 TWh, 
proizvodnje pa je za samo 2.780 TWh. 
Samo v prometu se porabi 3.555 TWh 

od tega, katero surovino uporabimo za proizvodnjo 
biometana. Ker se biometan ne razlikuje od zemeljskega 
plina, ga je mogoče brez velikih investicij uporabljati v 
obstoječi plinski infrastrukturi. Evropa denimo že ima 
obsežno mrežo polnilnic za stisnjeni zemeljski plin (SZP) 
in utekočinjeni zemeljski plin (UZP) ter več delujočih plovil 
na UZP, pri čemer se bio UZP dobavlja bodisi neposredno 
uporabnikom bodisi prek potrdil o izvoru.

Sektor pospešeno raste in do leta 2024 naj bi glede na 
potrjene projekte delovalo že več kot 78 obratov za bio 
UZP. Bio UZP je rešitev, ki je na voljo že danes, in bo z 
zmanjševanjem izpustov CO2 iz težkih tovornih vozil in 
plovil igral pomembno vlogo tudi v prihodnjih desetletjih 
in po letu 2050.

2. tEžki tovorni cEstni promEt

V prihodnjih letih bo za zadovoljitev različnih potreb trga 
in izpolnitev različnih scenarijev v prometu potrebnih 
več rešitev. Električna tovorna vozila bi se lahko v 

Slika 1: Nova polnilnica z bio UZP 
v Torinu (odprta marca 2021)

Slika 2: IVECO je dosegel najdaljšo 
razdaljo prevoženo z bio UZP

Z bio UZP je mogoče doseči takojšnji učinek ter razogljičiti 
težka tovorna vozila in plovila, obenem pa to gorivo 
predstavlja tudi dolgoročno energijsko alternativo. Je 
ogljično nevtralno in celo ogljično negativno – odvisno 
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nekaterih primerih uporabljala za razdalje do 500 km, a 
dolgoročno bomo glede na potrebe prometa na dolge 
razdalje potrebovali še druge alternative. Težki tovorni 
cestni promet je v tehničnem smislu težko elektrificirati, 
saj zahteva zmogljive motorje za premagovanje dolgih 
razdalj ob hkratnem prevažanju težkega tovora. To pomeni 
specifične, visoko učinkovite pogonske sisteme, podprte z 
zadostno količino energije.

3. OkOljske preDnOsti

Kolikor primerjamo celotne izpuste tovornih vozil, 
izračunane za gorivo po metodi »od vira do vozila« (well-
to-wheel oz. WTW), in izpuste, povezane s proizvodnjo 
vozila, ugotovimo, da so skupni izpusti pri konvencionalnih 
dizelskih tovornih vozilih, tistih na UZP in električnih vozilih 
na gorivne celice (FCEV), ki jih poganja sivi vodik, podobni. 
Mobilnost na osnovi plina s kombinacijo UZP in bio UZP 
pomeni za polovico manjše izpuste, kot jih povzročajo 
dizelska vozila in FCEV na sivi vodik. Če uporabljamo 100-
% bio UZP, predvsem kadar se ta proizvaja iz gnojevke, pa 
je lahko bilanca izpustov TGP celo negativna. To pomeni, 
da tovorno vozilo izpustov ne povečuje, temveč jih 
zmanjšuje. Bio UZP lahko obenem izboljša kakovost zraka, 
saj zmanjša izpuste NOx za do 65 odstotkov v primerjavi 
z dizelskimi vozili. 

4. strategija z majhnim tVeganjem

Odločitve za nakup težkih 
tovornih vozil v nasprotju 

s sektorjem osebnih 
vozil, v katerem 

vlogo igrajo tudi 
čustva, nareku-

jejo predvsem 
ekonomski 
dejavniki. 
Če po-
gledamo 
stroške

zmanjševanja izpustov ogljika glede na dizelska vozila, dos-
topni podatki dokazujejo, da je UZP celo bolj konkurenčen 
od tovornih vozil na gorivne celice, ki jih poganja zeleni 
vodik. FCEV so obetavna možnost za razogljičenje pro-
meta na srednji in dolgi rok, v obdobju do leta 2030 pa 
je negotovost glede razpoložljivosti in stroškov tovrstnih 
vozil ter ponudbe goriva zanje še velika. Mobilnost z UZP 
in bio UZP omogoča začetek procesa razogljičenja že v 
bližnji prihodnosti, in to za nizko ceno zmanjševanja ogljik-
ovih izpustov.

5.  UVeljaViteV na trgU

Ni presenetljivo, da se trg tovornih vozil na UZP v Evropi 
hitro razvija. Leta 2020 je po evropskih cestah vozilo več 
kot 15.000 tovornih vozil na UZP in število pospešeno 
narašča. V omenjenem letu je bilo na novo registriranih 
5.000 tovrstnih vozil (pri čemer trg poganjajo Francija, 
Nemčija, Italija in Poljska), s stalno rastjo prodaje in 
nenehnim povečevanjem ponudbe modelov pa se 
dinamika na evropskem trgu tovornih vozil na UZP še 
povečuje. 

Viri

1. Fuelling clean mobility with bio-LNG, Market 
developments and policy implications of using bio-LNG in 
transport, NGVA februar 2022.

2. Studio delle emissioni di gas serra e di biossido di azoto 
in atmosfera dal comparto dei trasporti con alimentazione 
a gasolio, a metano e a biometano liquefatto”. Marec 
2021. Avtorji: Patrizio Tratzi, Marco Torre, Valerio Paolini, 
Francesco Petracchini.

3. Frontier Economics – CO2 Emission abatement costs 
of gas mobility and other road transport options. Poročilo 
za NGVA Europe; april 2021.

Slika 3: 
Združenje 
NGVA 

Europe 
napoveduje 

do leta 2030 v 
Evropi najmanj 25 

odstotkov evropskega 
trga tovornih vozil na UZP.

40-tonski električni tovornjak bi za razdaljo, 
večjo od 1.000 km, ob uporabi najboljše 
razpoložljive tehnologije potreboval 6,4-tonsko 
baterijo, enako razdaljo pa je mogoče premagati 
s približno 280 kg (620 litri) bio UZP.

Združenje NGVA Europe pričakuje, da bo do 
leta 2030 na evropskih cestah 280.000 tovornih 
vozil na UZP, kar pomeni najmanj 25 odstotkov 
evropskega trga tovornih vozil.

Težka tovorna vozila na UZP po evropskih cestah vozijo 
že nekaj let in jih lahko poganja tudi bio UZP. 
V Evropi je sektor bio UZP že izvedel 
obsežne investicije v gradnjo polnilnic 
in obratov za utekočinjanje ter 
nakup težkih tovornih vozil, 
povpraševanje pa po vsej 
Evropi narašča.

Glavni evropski 
proizvajalci to-

vornih vozil 
(IVECO, Scania in 
Volvo) so v svojo 

dolgoročno 
tržno po-

nudbo vključili 
tako SZP kot 

tovornjake na 
UZP, ki jih lahko 

poganja bio 
UZP. Poleg tega 
na vozila na UZP 

prehaja čedalje 
več evropskih 

prevoznikov blaga, 
ladijskih družb, proiz-

vajalcev vozil in pod-
jetij, kot je Amazon, pri 

čemer jih podpirajo naložbe 
evropskih podjetij v obrate za 

utekočinjanje biometana. Slika 4: IVECO je dosegel najdaljšo 
razdaljo prevoženo z bio UZP
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HITER ZAGON IN PREDNOST PRED 
KONKURENCO - PRIHODNOST 
PLINSKIH ELEKTRARN Martin Buschmeier, direktor družbe Trianel

Slika 2: Thomas Kleinwächter, direktor Trianelove plinsko-
parne elektrarne Hamm-Uentrop: »Dolgoročna pogodba o 

zagotavljanju storitev nam prinaša visoko stopnjo zaupanja v 
to, da bo poskrbljeno tudi za nepredvidene podrobnosti.«

Slika 3: Turbinska dvorana Trianelove enogredne 
plinsko-parne elektrarne Hamm-Uentrop.

Slika 1: Plinsko-parna elektrarna, ki jo v okraju Hamm-Uentrop na 
severozahodu Nemčije upravlja družba Trianel.

TEŽJE RAZMERE NA TRGU

Podjetje Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & 
Co. KG je v lasti lokalne mreže 27 deležnikov. 
Upravlja dve enogredni napravi na ključ podjetja 
Siemens Energy s plinskima turbinama SGT5-
4000F, parnima turbinama SST5-3000 in 
generatorjema SGen5-2000H. Elektrarna, 
zasnovana za 8.000 obratovalnih ur na leto, je leta 
2013 zaradi spreminjajočih se razmer na trgu pri 
polni obremenitvi obratovala približno polovico 
vseh ur, kot jih je bila sicer sposobna prispevati. 
Za ohranitev poslovanja je bila ključna njena 
zmožnost zagotavljanja sistemskih storitev, kot sta 
sekundarna in terciarna regulacija frekvence.

ki upoštevajo vse sestavne dele elektrarne, predvsem 
medsebojni vpliv plinske turbine in parnega krožnega 
procesa. Če je to dobro urejeno, lahko upravljavec še 
naprej ustvarja dobiček.«

NADGRADNJE ELEKTRARNE PODJETJU TRIANEL ZAGOTAVLJAJO PRIHODNOST 

Rhea Wessel 

Za upravljavce plinsko-parnih elektrarn v Nemčiji, 
tudi elektrarne Hamm-Uentrop na severozahodu 
države, pozen prihod na zabavo lahko pomeni, da 
zabave zanje sploh ni.

Za prihodnje upravljanje plinskih elektrarn je prilagodljivost obratovanja pomembnejša 
kot kadarkoli prej, saj se delež obnovljivih virov v proizvodnji energije povečuje, 
obenem pa se stopnjuje pritisk po zmanjšanju izpustov. Družba Siemens Energy zato v 
Trianelovi elektrarni Hamm-Uentrop uvaja vrsto nadgradenj v delovanju pri toplem in 
vročem zagonu ter hitri zaustavitvi. Elektrarna tako lahko varčuje z gorivom, zmanjša 
izpuste in ohrani tok prihodkov.

Ker zakonodaja daje prednost obnovljivim 
virom in njihovi občasni prekomerni proizvodnji, 
elektrarna lahko izgubi priložnost za sodelovanje 
na trgu, če ob njegovem odprtju ni prva v vrsti. 
Upravljavcu omenjene elektrarne, družbi Trianel, 
je zato hiter zagon in s tem prednost pred 
konkurenco v interesu, saj lahko tako sodeluje 
na trgu in dlje ustvarja prihodke. To je tudi glavni 
razlog, da je Trianel trenutno sredi večletnega 
procesa nadgradenj, s katerimi bo povečal 
prilagodljivost elektrarne. 

Kot je povedal direktor družbe Martin Buschmeier, 
so elektrarno ob začetku obratovanja leta 2007 
zjutraj zagnali, zvečer običajno zaustavili in le 
občasno pustili obratovati čez noč. »To se je 
spremenilo,« pravi Buschmeier. »Zdaj moramo 
hitro vstopati na trg, hitro izstopati z njega ter 
se izogibati obratovanju v urah, ki pomenijo 
nizek ali celo negativen prihodek. Prilagodljivost 
je pomembnejša kot vse drugo in zdaj smo z 
možnostjo hitre zaustavitve in sprotnega vročega 
zagona pridobili prednost.«

»Zdaj moramo hitro vstopati na trg, 
hitro izstopati z njega ter se izogibati 
obratovanju v terminih, ki pomenijo nizek 
ali celo negativen prihodek.«

Odtlej so se razmere na trgu za Trianel le še zaostrile. 
Njegovo poslovanje otežujejo nizek dobiček, pogosto 
obratovanje pri delni obremenitvi, kar pomeni manjšo 
učinkovitost in večje izpuste, ter nihanje cen na energetski 
borzi. Poleg tega se mora spopadati s pogostejšimi 
spremembami urnika obratovanja, prisilnim nočnim 
obratovanjem ter velikim številom zahtev za kratkotrajno 
spremembo obremenitve, ki prihajajo v zadnjem trenutku.

Trianel je že leta 2011 zaprosil za pomoč, da bi 
lahko na trgu ostajal dlje in se vračal hitreje, zato 
je Siemens (kot matična družba neodvisnega 
odcepljenega podjetja Siemens Energy, ki je nastalo 
septembra 2020) pospešil razvojno dejavnost za 
povečanje gradienta obremenitve plinske turbine s 
13 megavatov na minuto na višje vrednosti. Toda 
kot pojasnjuje Matthias Nickl, produktni vodja 
za storitve prilagodljivosti v elektroenergetiki 
pri Siemens Energy: »Potencial za povečanje 
prilagodljivosti obratovanja plinsko-parne 
elektrarne je močno odvisen od celovitih rešitev, 
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Kot naslednji korak v podjetju načrtujejo 
nadgradnjo strojne opreme v sklopu 
naprednega paketa za povečanje učinkovitosti 
turbine (ATEP), s katero se bo izboljšalo 
delovanje elektrarne, obenem pa zmanjšali 
izpusti. Nova izvedba sestavnih delov za tok 
vročega plina, v katerih bo uporabljena nova 
tehnologija turbin, bo povečala operativno 
učinkovitost, s čimer se bodo občutno zmanjšali 
ogljikovi izpusti. »Naše izkušnje kažejo, da je to 
dober način za povečanje skupne zmogljivosti 

Pogodba obenem spodbuja inovacije, pravi Martin Bucher, 
dolgoletni vodja projektov pri Siemens Energy. »Ker že 
tako dolgo tako tesno sodelujemo, med nami nenehno 
poteka dialog o izboljšavah, pri čemer je pobudnik včasih 
Trianel, drugič Siemens Energy. Oboji željno odkrivamo 
nove vidike, ki jih je mogoče izboljšati.«

Kleinwächter dodaja:

ZMANJŠEVANJE IZPUSTOV Z NADGRADNJAMI

Trianel, ki je že zelo zgodaj začel uvajati nove tehnologije, 
tudi ker je bil sposoben hitro sprejemati odločitve, je 
z izboljšavami v elektrarni Hamm-Uentrop začel leta 
2018. Najprej je uvedel računalniško podprt sprotni 
vroči zagon, tako imenovani »Hot Start on the Fly«, ki 
omogoča vzporedni zagon plinske in parne turbine ter s 
tem zmanjša aktivacijski čas za do 20 minut. Leta 2021 je 
Trianel z dvema dodatnima nadgradnjama, sprotnim toplim 
zagonom (»Warm Start on the Fly«) in hitro zaustavitvijo 
(»Fast Plant Shut Down«), razpolovil čas, potreben za topli 
zagon in zaustavitev.

Slika 4: Siemens Energy v plinsko-parni 
elektrarni Hamm-Uentrop uvaja vrsto 

nadgradenj.

Slika 5: Turbinska dvorana Trianelove 
enogredne plinsko-parne elektrarne v okraju 

Hamm-Uentrop.

Slika 6: Od leve proti desni: Thomas Kleinwächter in 
Martin Buschmeier, oba Trianel, se z Matthiasom Nicklom iz 
Siemens Energy in novinarko Rheo Wessel v kontrolni sobi 
elektrarne Hamm-Uentrop pogovarjata o tržnem okolju, s 

kakršnim se trenutno spopadata.

elektrarne,« poudari Buschmeier in se pri tem ozre v čas, 
ko so sprejeli odločitev za izvedbo sklopa izboljšav. »Našli 
smo pravo ravnovesje med dotrajanostjo elektrarne in 
prilagodljivostjo obratovanja.« 

DOLGOROČNA POGODBA O ZAGOTAVLJANJU 
STORITEV 
Trianelove nadgradnje se izvajajo v sklopu dolgoročne 
pogodbe o zagotavljanju storitev, ki jo je podjetje sklenilo 
z družbo Siemens Energy. Trianel je po pogodbi deležen 
prilagojenih storitev, namenjenih zmanjševanju tehničnih in 
operativnih tveganj ter nadaljnjemu ustvarjanju prihodkov. 
Za direktorja elektrarne Thomasa Kleinwächterja 

pogodba pomeni dodatno raven varnosti: 
»Nemogoče je zapisati vsako podrobnost 
dnevnega poslovanja,« pojasni. »Pogodba 
nam prinaša visoko stopnjo zaupanja v to, 
da bo poskrbljeno tudi za nepredvidene 
podrobnosti.«

Dolgoročna pogodba je bila prilagojena 
specifičnim potrebam in proračunu Trianela, 
ki zaradi tega v spreminjajočih se razmerah 
na trgu lažje ohranja prilagodljivost, saj mu 
pogodba med drugim omogoča prednostni 
dostop do rezervnih delov in podpore 
strokovnjakov družbe Siemens Energy.  

V SMERI VODIKA

Nemčija je sredi svojega energetskega prehoda. Jedrske 
elektrarne je že skoraj v celoti opustila, začela pa je 
opuščati tudi premog. Temu je sredi leta 2020 sledilo 
sprejetje nacionalne strategije za čisti vodik, katere namen 
je podpreti nemško industrijo pri prevzemanju vodilne 
vloge v razvoju in izvozu vodikovih tehnologij.

Upravljavci plinskih elektrarn, tudi Trianel, zdaj razmišljajo o 
vključevanju sintetičnih goriv na osnovi čistega vodika med 
svoje vire. Po Buschmeierjevih besedah podjetje preučuje 
možnosti delovanja elektrarne z 10- do 20-odstotnim 
deležem vodika v mešanici goriv. »Vodik bo naslednji velik 
izziv,« pravi direktor. »In ta lahko za plinske elektrarne 
pomeni preobrat.«

»Kmalu bomo morali to elektrarno na zemeljski 
plin predelati tako, da bo delovala tako na 
zemeljski plin kot vodik. Siemens Energy bo 
pri modifikaciji, ki bo omogočila souporabo 
vodika, eden naših ključnih partnerjev.«

Vir: 
1. Rhea Wessel je nagrajena neodvisna novinarka, ki živi v Frankfurtu. Objavlja 
v revijah in časnikih Time, The Wall Street Journal in The New York Times. 
2. Siemens Energy Magazine, 2022
Foto: Frank Peterschröder
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Slika 1: Bela knjiga družbe Honeywell - Elster Slika 2: Turbinski plinomer Elster TRZ2

Slika 3: Rezultati testiranj

TURBINSKI PLINOMER ELSTER TRZ2
TEHNOLOŠKE NOVOSTI

Merjenje plinov prihodnosti 
Preizkus Honeywellovih 
turbinskih plinomerov
1. UVOD

Zmanjšanje izpustov CO2 je eden najpomembnejših ciljev Evropske unije in na evropski 
ravni so bili uvedeni številni ukrepi, ki bodo v prihodnjih nekaj letih spremenili panogo.

Raba vodika v kombinaciji z zemeljskim plinom – ali celo kot njegov popoln nadomestek 
– je na področju fosilnih plinov že nekaj časa predmet intenzivnih analiz.

K izpolnitvi omenjenega cilja lahko v prihodnje prispeva predvsem raba zelenega vodika, 
torej goriva, ki ga pridobimo, če električno energijo za elektrolizo proizvedemo iz 
obnovljivih virov, kot sta veter ali sonce. Toda zelene električne energije trenutno ni 
dovolj, da bi z njo zadostili vsem potrebam po energiji.

2. PRVA FAZA PREOBRAZBE

Na poti do preobrazbe sistema se govori o zemeljskem 
plinu z 10-odstotno primesjo vodika ali v bolj oddaljeni 
prihodnosti z 20-odstotno primesjo vodika. Zato morajo biti 
uporabniki ob načrtovanju investicij prepričani, da so vse 
komponente primerne za poznejšo rabo vodika.

Na primeru industrijskih plinomerov želimo pokazati, da 
se analize precej razlikujejo – in so v nekaterih primerih 
še v teku. Za Honeywell je prva skrb varnost proizvoda. V 
nedavno opravljeni varnostni oceni sta bili pregledani tako 
ustreznost vseh delov, ki so izpostavljeni tlaku – denimo 
ohišje –, kot protieksplozijska zaščita. V varnostno oceno 
so bili poleg novih merilnih instrumentov vključeni tudi 
drugi, že obstoječi proizvodi s tega področja. Rezultati so 
zelo spodbudni: vse mehanske merilne naprave je mogoče 
označiti za »pripravljene na H2«. Natančen seznam vseh 
proizvodov s področja plina proizvajalca Honeywell-Elster je 
vključen v belo knjigo z naslovom »Injection of hydrogen to 
the natural gas network – Suitability of Elster Gas metering 
technology & Mercury EVCs« (Vtiskavanje vodika v omrežje 
za zemeljski plin – Ustreznost Elsterjevih merilnih tehnologij 
za plin in elektronskih korektorjev volumna Mercury). 

V naslednjem koraku so bile ocenjene meroslovne lastnosti. 
Vsi proizvajalci se pri tem soočajo z istim izzivom: merila 
za meroslovno odobritev proizvodov, torej certificiranje 
po direktivi o merilnih instrumentih (MID), še vedno 
niso bila prilagojena. Največja težava je v tem pogledu 
nezadostna razpoložljivost ustreznih preizkuševalnih 
naprav. Organi, pristojni za odobritve, pa tudi proizvajalci 
preprosto nimajo dovolj testnih zmogljivosti za srednje do 
velike pretoke, da bi lahko pregledali meroslovne lastnosti 
rotacijskih, turbinskih in ultrazvočnih plinomerov. Zaradi 
trenutno zelo omejene baze podatkov je trenutno težko 
smiselno opredeliti zahteve za plinomere po standardih 
EN.

3. PROJEKT PREIZKUŠANJA

Glede na vse to je zelo razveseljivo, 
da je mednarodno akreditirana 
družba DNV leta 2020 v Groningenu 
na Nizozemskem začela projekt, 
v katerega so bili vključeni tako 
proizvajalci merilnih instrumentov 
kot distributerji plina. DNV je 
obstoječo preizkuševalno napravo 
prilagodilo za delovanje z mešanico 
zemeljskega plina in vodika oz. 
zemeljskega plina in CO2 ob pretoku 
do 1000 m3/h. Kalibracija kontrolnih 
plinomerov je potekala v tesnem 
sodelovanju z nemškim Nacionalnim 
inštitutom za meroslovje (PTB).

Honeywell je v testiranjih, ki so 
potekala spomladi leta 2021, 
sodeloval s turbinskim plinomerom TRZ2 G 650 DN 150 
ANSI 300. Kot prvi preizkusni medij je bil uporabljen 
zemeljski plin brez H2 pri tlaku 16 in 32 barov, nadaljnji 
preizkusi pa so bili opravljeni z mešanicami zemeljskega 
plina in naraščajočega deleža vodika, ki je segel do 30 

odstotkov. Enak program je bil opravljen še s primesjo 
CO2. V obeh nizih meritev je pri merjenju s Honeywellovim 
turbinskim plinomerom TRZ2 G 650 DN 150 pri » plinskih 
mešanicah« prišlo do zelo majhnih odstopanj. Obenem 
je bila potrjena zelo dobra ponovljivost, ki je bila znotraj 
merilne negotovosti sistema.

Za primer prikazujemo rezultate preizkusov s primesmi 
vodika. Začetni preizkus je bil izveden s plinom s polja 
Groningen. Nato mu je bil v več korakih dodan vodik in v 
vsakem koraku opravljen nov preizkus. Na grafu se jasno 
vidijo zelo majhna odstopanja. Primerljivo dobre rezultate 
je dalo tudi testiranje s primesmi CO2.

4. POVZETEK IN OBETI

Turbinski plinomeri TRZ2 so povsem primerni za merjenje 
mešanic zemeljskega plina in vodika oziroma zemeljskega 
plina in CO2. Po prejetju končnega poročila o preizkusu 
s strani DNV bo Honeywell pri nemškem Nacionalnem 
inštitutu za meroslovje pridobil certifikat za Honeywellove 
turbinske plinomere.

Vir: Michael Franz, Honeywell Profiles: Honeywell turbine 
gas meters achieve very good test results
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and practical verification is to be carried out. In the case 
of functional testing with PLEXOR, only a metrological 
verification is carried out.

HanseGas has been using the PLEXOR inspection system 
for Condition-Based Maintenance (CBM) since 2001. 
The results of this project are to be used to inform other 
network operators about the possibilities of reducing 
emissions at gas pressure regulating stations and thus to 
make existing knowledge and developments available to 
the public. 

2.1 Maintenance of gas pressure regulating 
stations: functional testing

The specifications for the functional testing of gas pressure 
regulating stations (GPRS) are described in DVGW 
Code of Practice G 495 "Gas systems - operation and 

to static, time-oriented cycles, or as condition-based 
maintenance (CBM), in which the maximum maintenance 
intervals can be extended depending on the condition 
of the components. Condition-based functional testing 
requires the implementation and ongoing maintenance 
of an assessment system of the asset inventory of a gas 
network operator. The applicable maximum periods of the 
functional test according to predetermined maintenance 
as well as CBM are shown in Table 1. The determination 
of the assessment factor (AF) is described informatively in 
G 495 in Appendix C. The AF can be a maximum of 2, so 
that the intervals of the functional test can be a maximum 
of twice as long as specified in the table. The extension of 
the intervals between functional tests is also a possibility 
to reduce methane emissions by means of maintenance 
measures on GPRS’s.

Table 1: Applicable maximum periods for the functional test 
according to G 495 [7, p. 25-26].1 INTRODUCTION

The environmental friendliness of 
(natural) gas as an energy carrier is 
repeatedly questioned by some parties, 
both nationally and internationally, 
and the climate debate, which has 
been growing for years, has brought 
new importance to the topic. Above 
all, the European Commission's Green 
Deal, which aims to achieve climate 

neutrality for the EU by 2050, has greatly increased 
attention to the issue of methane emissions.

In addition, the European Commission published the EU 
Methane Strategy in October 2020. Its goal is to reduce 
EU methane emissions by 35-37% by 2030 compared to 
2005 levels.

The determination and verification of methane emissions 
is to be improved, and their reporting be mandatory, based 
on the Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0 
Framework). Although various sectors are included, the 
energy sector in particular is seen as having the potential 
to reduce methane emissions in a cost-effective manner. 
The first legislative proposals are expected in December 
2021.

Methane emissions from the gas distribution network are 
already at a very low level today, at 0.15 % of the gas 
volume distributed in Germany. However, gas distribution 
has the highest methane emissions in the German natural 
gas value chain (approx. 85.7 kt in 2017). 
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The main reasons for this are the large number of pipeline 
kilometres and facilities, the heterogeneity and the 
complexity of the network and the limited possibilities for 
preventive detection of wear. Therefore, the consideration 
of methane emissions is becoming increasingly important 
for distribution system operators (DSOs).

REDUCTION OF METHANE 
EMISSION DURING FUNCTIONAL 
INSPECTION OF GAS PRESSURE 

REGULATING STATIONS 

Reduction of methane emissions has already 
been practised by German DSOs for many years. 
In the past, the focus was mainly on the safety 
aspect, but nowadays environmental protection 
considerations are gaining in importance.

In the ME-Red DSO project, in addition to numerous 
possibilities for reducing methane emissions from gas 
pipelines, several measures were also presented with 
which methane emissions can be reduced at installations 
and measuring points in the gas distribution network. 
Another possibility is to use the PLEXOR inspection 
system from Wigersma & Sikkema (W&S) to carry out 
functional inspections on gas pressure regulating stations.

In this project, the reduction of methane emissions when 
using the PLEXOR inspection system will be investigated. 
For this purpose, the emissions are measured during the 
functional inspection at a HanseGas facility. The emissions 
are measured for three different procedures during the 
test. The aim of this project is to determine the methane 
emissions of a functional inspection at a GPRS with and 
without the use of the PLEXOR system, as well as with an 
optimised procedure for the functional test. Theoretical 

maintenance". This serves as the basis for the operation 
and maintenance (OM) of gas systems. The functional 
test is part of the monitoring of the system, which is 
part of maintenance. The purpose of the functional test 
is to check the operability and the existing deviations of 
the gas installation or its components and assemblies. 
This requires functional interventions in the system, 
components, or assemblies.

In G 495, Table 3 [7, p. 35ff] lists the work of the 
maintenance measures. The methane-emitting steps in 
the functional test are the tests of the tripping pressures 
and tightness of the SSV and SRV, as well as of the 
operating pressure, closing pressure and tightness of the 
gas pressure regulators.

In Germany, the functional testing of gas systems is carried 
out either as predetermined maintenance according 

2.2 pleXor inspection systeM

2.2 pleXor inspection systeM 

The portable test device essentially consists of two precise 
electronic pressure gauges and external software which 
controls the sequence of the functional test automatically. 
The inspection system is connected to the system via 
hoses and permanently installed system couplings.

In addition to the couplings for different pressure ranges, 
a special 3-way coupling has been designed which is 
mounted directly in the sensing line of the SSV. This 
coupling enables direct pressurisation of the SSV via the 
sensing line. This eliminates the time-consuming and 
emission-intensive filling and depressurising of the outlet 
volume. Figure 1 shows the connection of the PLEXOR 
system via hoses to the gas control line (GCL).
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The pressure and volume for checking the response values 
of the safety devices (SSV and SRV) is determined from 
the input pressure of the gas control line.

The use of the PLEXOR system results in a reduction 
of methane emissions, as only the most necessary 
methane emissions occur due to the automated testing 
procedure and no operator-dependent emissions occur. 

The discharge volumes are also lower: 
since the pressure is applied directly 
to the sensing line of the SSV, smaller 
volumes must be released.

A standardised analysis of the 
functional tests over several cycles is 
possible, which also enables CBM. 

2.3 procedure of the functional 
inspection for the MeasureMent

For the measurement of the methane 
emissions during the functional 
inspection, the test was carried out 
in three different sequences on the 
measurement day. 2.3.2 functional inspection With established pleXor 

procedure: "pleXor 2005" procedure

The "PLEXOR 2005" procedure corresponds to the FI 
procedure that has been used at HanseGas since approx. 
2005. It corresponds 
(slightly modified) to the 
procedure of the German 
network operators who 
already use the PLEXOR 
inspection system for 
FI. Table 3 describes the 
procedure and identifies 
the steps that cause 
methane emissions.

Steps 1-5 correspond 
to the "needle valve" 
scheme. When testing 
the tripping pressure of 
the SSV (steps 6-8), there 
is no need to equalise 
the pressure by releasing 
natural gas to atmosphere 
from the outlet volume to 
re-engage the SSV, as the 
tripping pressure has been applied directly to the SSV's 
sensing line and is fed into the outlet volume which is at 
CP. Once the SSV is triggered, the CP is restored and the 
SSV can be re-engaged without pressure compensation. 
The same applies to the check of the lower SSV tripping 
pressure (steps 9-10). Here, the pressure reduction in 

Figure 1: PLEXOR test device and connection to the gas 
control line

Table 2: Flow chart of a traditional functional inspection 
("needle valve" scheme)

Table 3: Flow chart of a functional inspection with the 
PLEXOR system (scheme "PLEXOR 2005"). Note: The steps 

in which emissions are saved compared to the "needle 
valve" scheme are printed in bold

The test procedure follows valid standards and regulations. 
In addition to the set values and closing pressures, PLEXOR 
also tests the internal tightness of the SSV and closing 
valves and can quantify leaks. Once defined, the test 
steps are always carried out with the same procedure and 
time intervals. This makes it possible to obtain operator-
independent measurement data, which can then be 
compared with measurement data from earlier functional 
tests to analyse the condition of the components.

1.) Traditional functional inspection with needle valve, 
without using the PLEXOR system ("needle valve")

2.) Functional inspection with PLEXOR system, with 
standard procedure ("PLEXOR 2005")

3.) Functional inspection with PLEXOR system, with 
optimised flow chart ("PLEXOR 2005+Optimisation")

The steps performed in each flow chart are listed below 
and the steps causing methane emission are identified. The 
activation pressure of the SBV is not checked, as it is no 
longer installed in the test plant. HanseGas has removed 
almost all leakage gas SBVs in its network, among other 
things to avoid unnecessary methane emissions from 
blowing off SBVs as well as continuous emissions from 
leaks.

2.3.1 traditional functional inspection: "needle valve" 
scheMe

The "needle valve" procedure corresponds to the procedure 
that was used at HanseGas prior to the widespread use of 
the PLEXOR system. It corresponds (slightly modified) to 
the sequence of the German network operators. Table 2 
describes the procedure and identifies the which cause 
methane emissions are identified.

The PLEXOR inspection system from the Dutch 
company Wigersma & Sikkema (W&S) is used 
to test components in gas pressure control 
systems. 

the SSV measuring line takes place via the PLEXOR vent 
hose. As soon as the SSV has tripped, the CP is restored 

and the SSV can be re-
engaged without pressure 
compensation. At the 
end of a functional test 
with the PLEXOR system, 
the pressure inside the 
PLEXOR inspection 
system must, for safety 
reasons, be vented to 
the atmosphere. This is 
done when the inspection 
system is switched 
off at the end of the 
measurement day.

2.3.3 functional inspection With optiMised pleXor 
procedure: pleXor 2005+optiMisation" scheMe

The "PLEXOR 2005+Optimisation" procedure corresponds 
to the procedure developed by HanseGas in 2021 with 

The maximum possible outlet pressure is approx. 13 bar. 
There is also a PN100 version of the PLEXOR inspection 
system available, which can be used without an upstream 
external pressure regulator EVDR 16.

In this project, the PN16 version of the PLEXOR inspection 
system was used.
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Table 4: Flow chart of a functional inspection with 
the optimised PLEXOR system (scheme "PLEXOR 

2005+Optimisation" scheme). Note: The steps in which 
emissions are saved compared to the "PLEXOR 2005" 

scheme are printed in bold

Table 5: Setpoint values of the gas pressure regulator and SSV

Table 6: Exemplary emission factors (EF) for blowing out GDR(M)A, per emptied line

the aim of reducing methane emissions even further. Table 
4 describes the process and identifies the steps that cause 
methane emissions. The main adjustment is made by the 
connection between the Working Gas Control Line (GCL) 
and the Standby GCL. This allows for the set-point of 
the regulator to be checked by venting the working GCL 
into the standby GCL, instead of into the atmosphere. It 
should be mentioned that this test procedure only works 
if natural gas can be fed into the grid. The FI according to 
this procedure must therefore be carried out in a period 
of the year in which natural gas can be fed into the grid. 

Furthermore, the test time for the set point has been 
shortened, so that this relaxation now causes emissions 
in half as long a period. In addition, there is no longer a 
check of the lower tripping pressure of the SSV, as the 
comprehensive equipment of the house pressure regulators 
with a gas shortage protection, as no unobserved gas 
leakage can take place due to the set-up of the house 
pressure regulators with a minimum gas protection. 
Moreover, not all gas pressure regulators in the GCLs had 
a lower shut-off protection due to their design. Therefore, 
this test is not carried out.

stand-by line) DN50/150, which feed into the LP network, 
and two gas control lines in the with MP station. The 
photos in Figure 2 and Figure 3 show the layout of the 
GCLs on which the measurements were carried out.
The emissions were measured using an Elster BK-G4 M 
diaphragm gas meter. One diaphragm gas meter each 
was installed in the expansion line of the regulator outlet 

section and in the vent hose of 
the PLEXOR test device. The 
measuring range of the meter 
is: 0.04-6 m³/h (0.7-100 l/
min) and the reading accuracy 
is 0.2 l. Although emissions 
are technically present in 
some sub-steps, they were 
not registered by the gas 
meter due to the low volume 
flow. To simplify matters, the 
reading accuracy was used 
as the determination limit for 
these measured values and 
conservatively included in full 
in the summation.

To be able to estimate the accuracy of the measured values, the measurements were carried out as double determinations, 
i.e., two values were obtained for each test and the mean value was calculated.
The measured volumes in the operating conditions were converted to standard conditions (0 °C, 1.013 mbar). For the 
determination of the methane emissions from the natural gas emissions, a methane content of 93% by volume was used.

Venting of the PLEXOR inspection system (see section 2.3.2) was carried out at the end of the measurement day and 
the emissions were measured as described. On the measurement day, the system was vented only once for twelve FIs 
with the PLEXOR system. However, since it is assumed that in practice the functional inspection is only carried out once 
for the standby and working line, the emissions of the PLEXOR venting are added to each complete FI for working GCL 
and standby GCL.

3. THEORETICAL ESTIMATION OF METHANE EMISSIONS

In addition to the measurements, the emissions from the FI of the GPRS are to be theoretically estimated, with the aim 
of verifying the applicability of various calculation approaches and measured values. For this purpose, the emissions are 
determined based on exemplary emission factors (EF) determined in the MEEM project [8]. The EFs calculated in the 
project in 2018 were used in 2020 in an unpublished project using the same calculation method for other station sizes 
to represent other pressure and nominal diameters. Table 5 shows the EF of eight exemplary gas pressure regulating 
stations in Germany in various nominal diameters and pressures. The EFs were calculated for each emptied gas line 
based on the internal pipe volumes and overpressures in the pipelines, assuming that there is no pressure reduction 
before venting and thus a conservative value was determined.

2.4 MEASUREMENT PROCEDURE 
The measurement took place on 28.09.2021 from 8:30 
a.m. to 4:00 p.m. at a gas pressure regulator station in 
Bad Sülze, Mecklenburg-Western Pomerania. The DP16 
bar station consists of two gas control lines (working and 

Figure 3: MP gas  
control lines

Figure 2: MP gas  
control lines

The EF for "Medium GDR(M)A" with nominal diameters 
DN80/150 is used for the LP gas control lines, since it is 
formally a DP16 bar system, but the inlet pressure is only 
7 bar. For the emission of the two LP gas control lines, 
methane emissions of 450 l (standardised) are calculated. 
The MP gas control lines are categorised as "large GDR(M)
A" DP16 bar. This results in emissions of 591 l (normalised) 
for both gas control lines.

 The station to be tested is a GPRS of pressure 
stage DP16 bar with nominal inlet diameter 
DN50. The LP gas GCLs are dimensioned with 
DN150 at the outlet, the MP gas control lines 
with DN100.
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Table 7: Table 7: Approaches for calculating the discharge 
volumes of the emission-relevant steps of the FI.

Table 8: Table 8: Theoretically determined methane 
emissions for the GPRS considered in this project                

in [l CH4 (normalised)].

Another possibility for the calculated estimation of 
emissions is the individual consideration of the discharged 
volumes for the GPRS under consideration. For this 
purpose, the approaches listed in Table 6 are used for the 
functional inspection steps described in Section 2.3.1.

For the functional inspection with the "needle valve" 
procedure, with the above-mentioned approaches 
methane emissions of 651 l (standardised) for the LP 
gas control lines and 780 l (standardised) for the MP gas 
control lines are calculated. The theoretically determined 
emissions are compared in Table 7. These values are 
compared and evaluated with the measured values.

4 MEASUREMENT RESULTS AND 
INTERPRETATION

4.1 MeasureMent data

The emissions during venting of the PLEXOR inspection 
system amounts to 4 l in operating conditions. Since the 
pressure is not known, an average overpressure of 500 
mbar was used to convert the vented volume to standard 
conditions. The methane emissions in the standard 
condition thus amount to approx. 5 l per venting and 
as described in section 2.4, are added up to a complete 
functional inspection (working line and standby line).

 When measuring 
the setpoint (step 2), 
the vent is opened 
a little manually. 
How far and the 
exact duration is 
highly dependent 
on the operator. 
The measured 
values show that, 
although the 
same procedures 
are carried out in 

all three schemes, the measured values of the exhaust 
emissions differ greatly from one another.

For a better comparison of the three schemes, the further 
evaluation will therefore be based on the mean values 
from the emissions produced during the FI in the "needle 
valve" scheme as well as "PLEXOR 2005". In the "PLEXOR 
2005+Optimisation" scheme, the measuring time was 
shortened (see section 2.3.3), so the measured value in 
this scheme is not included in the averaging.

Table 11 shows the 
emissions of the FI added 
up over the reserve and 
working GCL according to 
the three flow diagrams. 
The mean values of the 

measured values for the setpoint test were taken for the 
schemes "needle valve" and "PLEXOR 2005" and were 
used to provide better comparability.

Figure 4 shows the results graphically. The methane 
emissions of the functional inspection in the MP GPRS 
are, as can be expected, higher than in the LP GPRS. The 
methane emissions in the medium pressure range were 
about twice as high as in the low-pressure range. The 
set-point pressure check was responsible for most of 
the emissions in the "needle valve" and "PLEXOR 2005" 
schemes (between 65 % and 90 %).

Table 9 and Table 10 present the results of the 
methane emissions in the low- and medium-
pressure GPRSs.

Table 9: Table 9: Table of m
easured values of the m

ethane 
em

ission quantities in the LP G
PRS in [l (norm

alised)].
Table 10: Table 10: Table of m

easured values of m
ethane 

em
ission quantities in the M

P G
PRS in [l (norm

alised)].

64 65

Poletje 2022
revijaplin

Poletje 2022
revijaplin



REDUCTION OF METHANE EMISSION  
DURING FUNCTIONAL INSPECTION OF GAS 
PRESSURE REGULATING STATIONS

Table 12: Table 12: Comparison of the theoretically 
determined and measured methane emissions for the plant 

considered in this project considered in this project in [l 
(normalised) CH4]

release volumes is the recording in gas bags, which are 
calibrated after the functional test on a gas meter with the 
help of a pump or on the basis of geometric determination. 
When evaluating the measurement results, it should also 
be borne in mind that diaphragm meters are only approved 
for calibration up to 100 mbar (pressure-resistant up to 
500 mbar). Furthermore, recording the outgoing volume 
as a mass flow in a mass flow meter/controller (MFC) is a 
more cost-intensive but more accurate alternative.

The accuracy of the measured values is influenced at least 
as much by the procedure during the switching operations 
of the FI. For instance, the measured discharge volumes 
when testing the setpoint and closing pressure are strongly 
dependent on the opening angle of the ball valve in the 
venting line and on the person performing the test. This 
becomes apparent in the strong fluctuation of the double 
determinations among each other (in places > 100 %), 
but also in the discharge emissions when determining the 
setpoint and closing pressure across all three test schemes 
(deviation also partly > 100 %). In the scheme PLEXOR 
2005+optimisation, gas flows out for only half as long, but 
otherwise the switching operations are comparable in all 
schemes.

Also, in comparison with the theoretical determination 
of the discharge volumes based on the pipe geometries 
(which in turn is also associated with uncertainties and 
estimates), it can be concluded that a measurement error 
of measurement error of 100 % can be assumed and is not 
too conservatively estimated.

5 CONCLUSION AND OUTLOOK

More and more network operators and equipment 
manufacturers are becoming aware of the relevance of 
methane emissions in terms of environmental protection. 
HanseGas is playing a pioneering role in this respect and 
has been striving for many years to implement measures 
to reduce its operational methane emissions, e.g. by flaring 
the emissions during pipeline measurements or applying 
condition-based maintenance with extended inspection 

intervals. In the search for ways to reduce emissions at 
GPRSs during functional inspections and maintenance, 
HanseGas, together with the manufacturer of the PLEXOR 
inspection system, Wigersma & Sikkema, has developed 
an optimised test procedure for its functional inspection 
(referred to as "PLEXOR 2005+Optimisation"). This is 
characterised, among other things, by the fact that the 
methane emissions, which occur due to the release to the 
atmosphere required for the setpoint test, are fed from 
the working GCL into the standby GCL.

In this project, the methane emission reduction 
was to be proven theoretically and metrologically 
by comparing three different inspection 
procedures. It was found that the procedure 
"PLEXOR 2005+Optimisation" significantly 
reduces the methane emissions generated 
during the functional inspection, approx. 89 - 92 
% compared to the traditional FI. 

The measured discharge volumes with the PLEXOR 
inspection system are 21 - 26 % lower than with the 
FI according to the traditional inspection scheme 
without the PLEXOR system. Due to the inaccuracy in 
the measurement methodology and the unavoidable 
deviations in the repeated performance of the inspection 
by manual operation of (especially when testing the 
setpoint pressure), the measurement results can only serve 
as a rough qualitative qualification. For the verification 
of the results, each measured value was obtained as a 
double determination and the results were subjected to a 
plausibility check with the aid of theoretically determined 

values. A more detailed 
investigation with another 
measurement method 
could provide further 
information about the 
facts, as well as confirm 
the results quantitatively. 

The project also offers a comparison of theoretical 
values, some of which are publicly available, or values 
calculated according to common approaches with real 

Table 11: Table 11: Summary of methane emissions during 
FI according to the three discharge schemes in the low-

pressure and medium-pressure gas control lines (emissions 
of the FD test are averaged over all measured values of the 

"needle valve" and "PLEXOR 2005" test schemes)

Figure 4: Figure 4: Methane emissions of the functional 
inspection with three different procedures

The optimised test scheme "PLEXOR 2005+Optimisation" 
has by far the lowest methane emissions in both pressure 
levels (around 12 l (normalised) in LP and 43 l (normalised) 
in MP). The use of the PLEXOR inspection system in 
the "PLEXOR 2005" scheme results in 20 % (in LP) and 
26 % (MP) less methane emissions compared to the 
traditional approach in the "needle valve" scheme. For the 
adapted inspection procedure in the scheme "PLEXOR 
2005+Optimisation", an emission reduction of 92 % in the 
LP and 89 % in the MD was determined.

4.2 ERROR DISCUSSION

Measuring the exhaust volumes with a diaphragm gas 
meter is a simple and inexpensive method for measuring 

such emissions. However, 
it has limitations that need 
to be discussed to evaluate 
the measurement values in 
terms of their accuracy. 
 
Like all gas volume meters, 
the diaphragm meter 
measures the volumes in 
the operating conditions. 
To be able to establish 

comparability of measured values among each other, a 
conversion to a defined gas condition must be carried 
out (here to standard conditions). The pressure at which 
the gas flows out has the greatest influence on this 
measurement. However, this pressure is not the same 
over the entire outflow period but decreases over time. 
Especially at higher pressures, the relative error can be 
100 % and more. For further measurement projects of this 
kind, it would be conceivable to install a chocking valve 
upstream of the meter so that the gas flows through the 
meter at reduced pressure and a constant volume flow. 
An alternative to the use of a diaphragm meter for small 
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measured values. It is shown that the theoretical values 
for the two GPRSs considered are comparable in their 
order of magnitude with the values determined by 
measurement. This statement has already been confirmed 
by another distribution grid operator who also carried out 
measurements during maintenance measures a few years 
ago. However, if the accuracy requirements for these rather 
roughly calculated or metrologically determined values 
become greater, there is a need for further investigation 
to determine the methane emissions from maintenance 
measures more accurately.

There is also a need for further investigation, 
especially at high pressure. The determination 
of measured values will also become even more 
relevant in the future regarding the reporting of 
methane emissions to the "Oil and Gas Methane 
Partnership" (OGMP) for the required selectivity 
of the different assets and emission types as 
well as for the verification of the theoretically 
determined emissions.

For the reduction of methane emissions, the following 
aspects could be demonstrated in terms of the project 
objectives: 

1.) The use of the PLEXOR system can reduce 
methane emissions due to the automated, 
operator-independent process, the lower 
discharge volumes during the SSV test, and the 
standardised analysis, which allows statements to 
be made about the wear process of the equipment.

2.) The individual operator-dependent part of the 
inspection procedures and the determination of 
times for the individual steps of the functional 
inspection can lead to a further reduction of 
methane emission.

3.) By connecting the working GCL and the 
standby GCL, the working GCL can be vented 
into the standby GCL. This avoids venting to the 
atmosphere and the associated emissions are 
avoided. However, if there is no standby GCL, this 
measure is not feasible.

Furthermore, methane emission reduction from 
GPRS’s can be achieved by:

1.) Extending the inspection intervals, in 
accordance with the CBM's proposal under G 495, 
which reduces maintenance-related emissions due 
to the lower frequency of the measures.

2.) The removal of SRVs that are not necessary. 
This avoids the discharge of unnecessary methane 
emissions.

REDUCTION OF METHANE 
EMISSION DURING 
FUNCTIONAL INSPECTION 
OF GAS PRESSURE 
REGULATING STATIONS

A full copy of the report on this test is avalable via  
following link: https://wigersma-sikkema.com/wp-content/
uploads/2021/11/211118_English_Version.pdf
Contact: Jan Sietsma
: jsi@wigersma-sikkema.com; : +31 6 2253 5853

IMP PROMONT d.o.o.
Pot k sejmišču 30 a
1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA
T: 059 07 39 60, F: 01 53 73 726
E: info@imp-pro-mont.si 
www.imp-pro-mont.si

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

Pravi partner za zahtevne 
tehnologije! 

Gradimo ideje.

Zagotavljamo rešitve.

Uresničujemo cilje.

Mi povezujemo!

Zanesljiv partner pri realizaciji vaših idej!
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TEHNOLOŠKE NOVOSTI

Manjkajoči kibernetsko varen člen
RTU za plinska omrežja 
ControlEdge MI

Honeywell je pred kratkim dopolnil bogat asortiman svojih 
produktov za področje sistemov distribucije in prenosa 

plina. Gre za tako imenovane daljinsko vodene krmilne enote 
(RTU). Produkt je poimenovan ControlEdge MI. Ta je ob 
nastanku imel vsega nekaj vhodov, sedaj pa se je na podlagi 
povratnih informacij uporabnikov ter panožnih trendov razvil, 
da lahko danes uspešno izpolnjuje potrebe na področju 
kompleksnejše avtomatizacije.

Razvoj naprave ControlEdge MI je potekal 
na podlagi ključnih trendov in povratnih 
informacij uporabnikov:

• »Na daljavo« je nova normalnost: 
videokonference, delo od doma in 
spletni seminarji so za administracijo 
postali nekaj običajnega. Daljinsko 
upravljanje pa je postalo nova 
normalnost za vse, ki opravljajo 
storitve na terenu. Za uspešno 
daljinsko upravljanje je ključnega 
pomena stabilna povezana 
platforma.

• Varnost je še vedno na prvem mestu. 
Tako za omrežja, katerih delovanje 
ureja stroga zakonodaja, kot za 
naprave, kot so regulacijske postaje, 
kjer je priporočljiv stalen nadzor in 
naprave, ki operaterjem omogočajo 
vodenje (zapiranje, regulacijo).

•  Masovni podatki in industrijski 
internet stvari so korenito spremenili 
način obravnave podatkov v velikih 
podjetjih. Odločevalci so postali Slika 1: Redundantni RTU Honeywell ControlEdge™ MI

Preglednica 1:  Naprave proizvajalca Honeywell za različne potrebe plinske tehnike

zahtevnejši, saj želijo stalen pregled nad delovanjem 
naprav ter parametre delovanja sistema.

•  Kibernetska varnost: vdori so v zadnjih letih dokazali, 
kako ranljive so lahko tradicionalne rešitve in koliko 
škode ti vdori lahko povzročijo. Na vse večjem udaru 
so tudi infrastrukturni sistemi in družbe.

•  Učinkovitost je pri naložbah vedno bolj pomemben 
dejavnik Po večletnem obdobju nizkih cen za BTU 
zdaj podjetja praviloma želijo povečati izkoristek.

Ti izzivi, pa tudi številni drugi, so bili pred očmi razvijalcev 
naprave ControlEdge MI. Rešitev je odgovor na potrebo 

po sodobni avtomatizaciji plinskega omrežja: gre za 
kompakten vsestranski krmilnik za avtomatizacijo in 
daljinsko krmiljenje, ki deluje po načelu »priključi in 
uporabi«, a je hkrati modularen, zmogljiv in nadgradljiv. 

V kombinaciji z izboljšano konfiguracijo in upravljavsko 
izkušnjo, ki ju nudi programska rešitev PowerSpring 
R300.1, naprava pri avtomatizaciji in krmiljenju zadovoljuje 
potrebe najzahtevnejših kupcev.  

Za večjo razpoložljivost naprave so zaslužne redundančne 
funkcije, njena visoka ocena za kibernetsko varnost – 
varnost 2. stopnje – pa pomeni, da je krmilnik zasnovan 
za delovanje v težkih razmerah. Naprava, ki se prodaja na 

Elektronski zapisovalnik 
podatkov o tlaku ERX 
350

ERX 350 + modem 
CloudLink 4G

MI Wireless – celovit 
nadzor tlaka

ControlEdge MI

Raba Neomrežno spremljanje 
tlaka v izbrani točki 
distribucijskega omrežja za 
plin.
Dobro orodje za raziskovanje 
evidenc po zabeležbi.
Zmožnost zapisovanja 
pri visoki frekvenci po 
odpravljanju napak.

Omrežno/neomrežno 
spremljanje tlaka v izbrani 
točki distribucijskega 
omrežja za plin.
Običajno beleži urne 
podatke o plinu ter v 
sistem pošilja dnevno 
revizijsko sled in ob 
alarmiranju poročila glede 
na izjemo (RBX).

Omrežno spremljanje 
regulacijske postaje za plin.
Stalna dostopnost.

Celovito spremljanje in 
nadzor regulacijske postaje 
za plin.

Vhodi/izhodi Do 2 vhoda za tlak.
Temperatura.
Do 3 digitalni vhodi 
(alarmiranje ob vstopu, 
vdoru vode)

Do 2 vhoda za tlak.
Temperatura.
Do 3 digitalni vhodi 
(alarmiranje ob vstopu, 
vdoru vode)

Do 3 vhodi za tlak.
Temperatura.
Do 3 digitalni vhodi 
(alarmira nje ob vstopu, 
vdoru vode)

8 do 24 analognih vhodov,
2 do 6 analognih izhodov,
10 do 30 digitalnih 
vhodov,
6 do 18 digitalnih izhodov,
2 do 6 pulznih vhodov.
Redundančni krmilnik.

Komunikacija Zahteva »ročni« računalniški 
prenos na lokaciji.
Brez možnosti integracije s 
sistemom SCADA,

Naprava komunicira 
samo ob alarmiranju in 
napovedanih stikih, sicer 
pa je nedosegljiva.

Komunikacijska povezava 
za omrežno spremljanje je 
lahko vzpostavljena ves čas.

Komunikacijska povezava 
za omrežno spremljanje 
je lahko vzpostavljena ves 
čas.

Napajanje Alkalne ali litijeve baterije. Litijeve baterije. Omrežno napajanje ali 
solarni paneli

Omrežno napajanje ali 
solarni paneli
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Vir: Alberic Avisse, Honeywell Profiles: Controledge MI 
RTU for gas grid, The missing cyber secure piece

ključ, v ohišju varnostnega razreda 1, skupine 2 združuje 
ožičeno oddaljeno terminalno enoto z napajanjem, 8-inčni 
vmesnik (HMI) visoke ločljivosti za lokalno konfiguracijo 
ter usmerjevalnik za daljinsko komunikacijo.

Večnamenska naprava ControlEdge MI je na voljo v omejeni 
seriji petih modelov, med katerimi sta redundančna 
različica, ki omogoča daljinsko nadgradnjo, ter različica z 
napajanjem na sončno energijo, povezati pa jo je mogoče 
z instrumenti za brezžično komunikacijo, skladnimi s 
standardoma ISA100 ali Hart. 

Napravo, ki temelji na enem najzmogljivejših procesorjev v 
panogi, je mogoče uporabljati tudi kot korektor, ki ustreza 
standardom združenj AGA in API.

ControlEdge MI je standardizirana rešitev, ki je pripravljena 
za takojšnjo uporabo in ustreza svojemu namenu v 
sedanjem kompleksnem in razpršenem okolju. Z učinkovitim 
upravljanjem opreme na daljavo izboljša upravljanje 
zmogljivosti, obračunavanje in neoporečnost naprav. 
Omogoča varno in zanesljivo spremljanje, ugotavljanje in 
obvladovanje stanja ob hkratnem povečanju učinkovitosti 
delovanja sistemov.

Tehnološke 
novosti

Slika 2: Naprave za merjenje, regulacijo, nadzor kakovosti, 
zaznavanje plina ter spremljanje stanja v plinskem omrežju

Ex
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podnebnimi cilji in zavezami EU, ne da bi izrinjale naložbe 
v obnovljive vire energije.

Dopolnilni delegirani akt o taksonomiji na področju 
podnebja vključuje stroge zahteve za upravičenost 
dejavnosti. V primeru dejavnosti, povezanih z zemeljskim 
plinom, bi moral na primer objekt v celoti preiti na 
obnovljive ali nizkoogljične pline do 31. decembra 2035. To 
lahko pomaga pospešiti prehod z virov energije z visokimi 
izpusti, kot je premog, na obnovljive ali nizkoogljične pline.
Taksonomija EU je zanesljivo in pregledno orodje za 
podjetja in vlagatelje, ki temelji na znanosti. Ustvarja 

GIZ-DZP

ZEMELJSKI PLIN 
prehodno označen kot »zeleni vir« 

Klasifikacija v obliki taksonomije ne določa, ali bo določena 
tehnologija del mešanice energijskih virov države članice ali 
ne, države in investitorje le usmerja pri izboru tehnologij. Cilj 
je pospešiti prehod z uporabo vseh možnih rešitev, ki nam 
bodo pomagale doseči naše podnebne cilje. Komisija ob 
upoštevanju znanstvenih mnenj in trenutnega tehnološkega 
napredka meni, da lahko zemeljski plin in jedrska energija 
olajšata prehod v prihodnost, ki bo temeljila predvsem na 
obnovljivih virih energije. Izbrane plinske in jedrske dejavnosti 
so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji EU ter nam 
bodo omogočile pospešitev prehoda z dejavnosti, ki bolj 
onesnažujejo okolje, kot je izkoriščanje premoga, na podnebno 
nevtralno prihodnost, ki bo temeljila predvsem na obnovljivih 
virih energije.

Komisija s tem dopolnilnim delegiranim aktom na področju 
podnebja nekatere jedrske in plinske dejavnosti vključuje v 
drugo kategorijo dejavnosti, tj. prehodne dejavnosti, ki so 
zajete v členu 10(2) uredbe o taksonomiji. To so dejavnosti, 
ki jih še ni mogoče nadomestiti s tehnološko in ekonomsko 
izvedljivimi nizkoogljičnimi alternativami, vendar prispevajo 
k blažitvi podnebnih sprememb. Pod strogimi pogoji, ki so 
zapisani v aktu, imajo lahko potencialno pomembno vlogo 
pri prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s 

Evropska komisija je v mesecu 
februarju predstavila dopolnilni 
delegirani akt o podnebju za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje, ki dopolnjuje uredbo o 
taksonomiji in zajema nekatere 
plinske in jedrske dejavnosti. Kolegij 
komisarjev je dosegel politični 
dogovor o besedilu, ki bo uradno 
sprejeto, ko bodo na voljo prevodi v 
vse jezike EU.

Srednjeevropsko plinsko vozlišče (CEGH) je v Avstriji zagnalo platformo CEGH GreenGas 
za trgovanje z zelenimi plini, kot sta biometan in vodik. Predvidena je postopna širitev v 
Srednjo in Vzhodno Evropo. Platforma bo sprva omogočala trgovanje z bioplinom. Takoj ko 
bo na trgu na voljo zeleni vodik, bo tudi ta vključen v platformo CEGH GreenGas.

Da bi EU do leta 2050 postala podnebno nevtralna, 
je potrebnih veliko zasebnih naložb. Taksonomija EU 
mobilizira zasebne naložbe in jih usmerja v dejavnosti, 
ki so potrebne za doseganje podnebne nevtralnosti 
v naslednjih 30 letih. Sedanja mešanica energetskih 
virov v Evropi se med državami članicami razlikuje. V 
nekaterih delih Evrope še vedno prevladuje premog z 
visokimi izpusti ogljika. Taksonomija določa energetske 
dejavnosti, ki državam članicam omogočajo prehod z 
zelo različnih izhodišč k podnebni nevtralnosti.

skupen jezik, ki ga lahko 
vlagatelji uporabljajo pri 
vlaganju v projekte in 
gospodarske dejavnosti 
z znatnim pozitivnim 
vplivom na podnebje in 
okolje. Poleg opredelitve 
energetskih dejavnosti, 
ki omogočajo prehod k 
podnebni nevtralnosti, 
bo taksonomija uvedla 
tudi obveznosti razkritja za podjetja in udeležence na 
finančnem trgu.

Platforma CEGH GreenGas za trgovanje z 
biometanom in vodikom
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Zeleni plini, kot sta 
biometan in zeleni 
vodik, bodo pomembno 
prispevali k razogljičenju 
energetskega sistema. 
Zeleni plini omogočajo, 
da se obstoječa plinska 
infrastruktura lahko 
uporablja za trajnostno 
oskrbo z energijo. V 
omrežje zemeljskega 

plina v Avstriji se trenutno injicira približno 0,1 TWh 
biometana – predelanega bioplina. Do leta 2030 bo 
količina zelenih plinov predvidoma dosegla 5 TWh. Da bi 
zeleni plini učinkovito prispevali k razogljičenju, pa je treba 
v Avstriji vzpostaviti delujoč trg.

Platforma CEGH GreenGas bo prva platforma, ki bo 
s sprostitvijo trgovanja z zelenimi plini prispevala k 
razogljičenju trga s plinom in bo delovala kot stičišče 
ponudbe in povpraševanja za biometan, pozneje pa tudi 
za zeleni vodik (ko bo ta na voljo na trgu).

Platforma omogoča nakup ali prodajo jamstev o izvoru 
biometana ter biometana z jamstvi o izvoru ali brez njih. 
Poleg oglasne deske bodo na platformi potekale tudi 
dražbe. To pomeni, da bodo dobavitelji in kupci prvič lahko 
delovali na skupnem trgu, kar bo močno poenostavilo 
sklepanje in obdelavo trgovskih poslov.

O CEGH
Srednjeevropsko plinsko vozlišče CEGH (Central 
European Gas Hub AG) na Dunaju v Avstriji je 
vodilno vozlišče za trgovanje s plinom v Srednji 
in Vzhodni Evropi. CEGH kot operater virtualne 
točke odpira mednarodnim trgovcem s plinom 
vrata za trgovanje na vstopnem/izstopnem 
območju avstrijskega trga. V letu 2020 je plinsko 
vozlišče CEGH ustvarilo skupni obseg trgovanja z 
zemeljskim plinom v višini 827 TWh na trgu VTP 
in 165 TWh na borzi plina. Zahvaljujoč izjemnemu 
razvoju je CEGH vodilno plinsko vozlišče v Srednji 
in Vzhodni Evropi.

Platforma CEGH GreenGas se bo postopoma razširila 
na trgovanje z zelenimi plini v drugih srednje- in 
vzhodnoevropskih državah, kar bo omogočilo razvoj 
mednarodnega in čezmejnega trgovanja.

Za dosego evropskih podnebnih ciljev bo treba dolgoročno 
vzpostaviti likvidno evropsko borzo zelenih plinov. CEGH 
podpira svojega partnerja EEX – največjo evropsko 
energetsko borzo – pri viziji likvidnega borznega trgovanja 
z zelenimi plini in jamstvi o izvoru na borzi EEX.
Platforma CEGH GreenGas je vzpostavljena v dveh jezikih 
(nemščina in angleščina) in je brezplačna. Dostopna je na 
povezavi: www.cegh.at/greengas/.

Zdruzenje za Plin in plinske 
tehnologije pri ZSIS, SIPLIN
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promocija na dogodkih 
v organizaciji Združenja

BREZPLAČNO
sodelovanje na portalu 

kadrov

BREZPLAČNA
udeležba na delavnicah 

in izobraževalnih 
seminarjih (vsaj 1x letno)

BREZPLAČNO
začetno projektno 

svetovanje in izdelava 
mnenj

BREZPLAČNO
sodelovanje v delovnih 

skupinah za mednarodno 
izmenjavo

BREZPLAČNO
sodelovanje v skupinah 
za napredne projekte in 

inovacije

BREZPLAČNO
spremljanje zakonodaje, 
veljavne in tiste v pripravi

BREZPLAČNO
seznanjanje in pozivi 

članom o možnostih za 
sodelovanje

SPREMLJAJTE NAS IN VČLANITE SE:

USERS: ZSIS - SIPLIN
Združenje za plin in plinske 
tehnologije pri ZSIS

globe-asia: Karlovška cesta 3
1000, Ljubljana, Slovenija

Phone: +386 1 425 47 57  /  041 678 267

globe: www.siplin.si

ENVELOPE: info@siplin.si

ENVELOPE: info@zveza-zsis.si



Določene težave v dobavni verigi na segmentu elektronike 
in posameznih komponent pa so se začele pojavljati že 
konec prejšnjega leta kot posledica Covid krize in na njih 
začetek vojne v Ukrajini zaenkrat še ni dodatno vplival.

2. Kar dolgotrajno obdobje Covid-19, ki je za nami in ga 
je takoj zasenčila ukrajinska kriza, bo prav tako dolgoročno 
vplivalo na naše delo in življenje. Obdobje, ki je med 
drugim  demonstriralo pomembnost lokacijske bližine in 
razpoložljivosti podjetij za izvajanje storitev in dobavo 
opreme. Kakšne prilagoditve ste zaradi Covid-19 izvedli v 
vašem podjetju? Kakšne so vaše izkušnje iz tega obdobja 
in ali ste se iz teh izkušenj tudi kaj posebnega naučili?

V zadnjih dveh letih smo se vezano na Covid-19 prilagajali 
ukrepom, definiranim s strani vlade, poleg tega pa še 
usmeritvam koncerna Max Weishaupt, katerega sestavni del 
je naše podjetje. Najbolj me veseli, da smo v času epidemije 
ves čas poslovali in tako zagotovili našim strankam dobavo 
opreme, rezervne dele in servisne storitve.

Zelo hitro smo uvedli delo od doma in na ta način 
zagotovili konstantno prisotnost vsaj polovice zaposlenih v 
podjetju.  

Izkušnje iz časa Covida-19 so nam tudi pokazale, da lahko 
v bodoče razmišljamo tudi o alternativnem načinu prodaje 
(npr. hibridna prodaja).     

3. In če se sedaj v mislih vrnemo v »normalno« življenje, 
bo za naše bralce zagotovo zelo zanimiv odgovor 
na vprašanje, kakšna je zgodovina matične družbe 
Weishaupt. Kaj je predstavljalo njeno ključno gonilo in 
kaj je predstavljalo njen zaščitni znak (zanesljivost)? Ali 
imate v okviru skupine družb kakšno posebno in vsem 
skupno rdečo nit ali skupni moto? Kako mednarodno 
deluje celotna skupina in kje prepoznavate vaše ključne 
prednosti in mogoče tudi posebnosti?

Začetek proizvodnje gorilnikov v koncernu Max 
Weishaupt sega v l.1952, ko je ustanovitelj podjetja Max 
Weishaupt kupil licenco za proizvodnjo oljnih gorilnikov 
Monarch. 

Koncern Max Weishaupt zaposluje 3750 sodelavcev, 
vendar je kljub temu v 100 % lastništvu družine Weishaupt. 
S strani lastnikov koncerna je ves čas poudarjeno, da smo 
kljub velikosti družinsko podjetje, katerega največji potencial 
smo njegovi zaposleni.

Osnovno načelo ustanovitelja je bilo, da je vsak izdelek 
toliko dober, kot je dober njegov servis. Ta misel je močno 
vplivala na organizacijo postprodajnih aktivnosti v vseh 29 

Dejstvo je, da je  vojna v Ukrajini opozorila 
na relativno veliko odvisnost Evropske 
unije, še bolj pa Slovenije od oskrbe z 

ruskim zemeljskim plinom.

G. IGOR HERMAN

INTERVJU  Z 
D IREKTORJEM  

DRUZBE 
WE ISHAUPT,  D.O.O.

1. Spoštovani gospod Herman, naš intervju začenjamo 
s trenutno najaktualnejšo temo in najverjetneje najbolj 
pogostim vprašanjem v teh razmerah in sicer, kako nastale 
razmere zaradi agresije Rusije na sosednjo Ukrajino 
vplivajo tudi na dejavnost vašega podjetja. Evropsko 
gospodarstvo namreč vedno bolj prepoznava širino in 
negativne posledice nastale krize. Kako vi to opažate pri 
svojih strankah, podjetjih, s katerimi sodelujete in na trgu? 
Ali se to že čuti tudi v dobavnih verigah in proizvodnji 
v vašem matičnem podjetju Weishaupt? Ali ste v tej 
povezavi morali izvesti že kakšne prilagoditve?

Direktna posledica, ki jo opažamo v našem podjetju je, 
da trenutno večji industrijski porabniki zemeljskega plina 
iščejo ponudbe za kombinirane gorilnike zemeljski plin/
ekstra lahko olje ali pa zemeljski plin/UNP. Istočasno se 
je pri končnih strankah močno povečalo povpraševanje 
po vgradnji toplotnih črpalk, kar je vplivalo na dodatno 
podaljšanje dobavnih rokov.

Kratek življenjepis
Rojen 11. septembra 1959. Diplomiral na Fakulteti 

za strojništvo Univerze v Ljubljani, smer energetika. 
V letih 1984-1991 je bil zaposlen v Tovarni kotlov v 
podjetju EMO, najprej kot konstruktor kotlov, nato 
pa kot vodja inženiringa, kjer so njegove delovne 
naloge zajemale projektiranje, konstruiranje, prodajo 
in izvedbo celotnih kotlovnic. Od leta 1992 do 2008 
je delal v podjetju Weishaupt kot vodja prodaje in pri 
tem sodeloval pri oblikovanju prodajne organizacije 
v vseh državah v regiji. Od leta 2008 do 2014 je bil 
direktor podjetja Herz, ki se ukvarja s proizvodnjo 
navojnih krogelnih ventilov in sanitarnih armatur.

Od leta 2014 dalje je ponovno zaposlen v koncernu 
Max Weishaupt GmbH kot direktor hčerinskih podjetij 
v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.

78 79

Poletje 2022
revijaplin

Poletje 2022
revijaplin



Tržni delež podjetja Weishaupt na segmentu industrijskih 
gorilnikov moči do 32 MW je relativno visok. Priznati pa 
moram, da se je povpraševanje po gorilnikih v zadnjih 
nekaj letih zmanjšalo, kar ima za posledico, da se vse bolj 
usmerjamo tudi na segment plinskih ogrevalnih sistemov in 
toplotnih črpalk.

Kar se tiče posebnosti slovenskih uporabnikov v 
primerjavi z zahodnoevropskimi, pa želim poudariti, da so 
naši investitorji zelo dobro seznanjeni s ponudbo na tržišču 
predvsem z vidika tehničnih karakteristik  izdelkov. 

6. Evropa se intenzivno pripravlja na zeleni prehod. 
Temelj predstavlja vrsta usmeritev Evropske komisije in 
odločitve evropskih držav za zeleni prehod in podnebno 
nevtralnost do leta 2050. Vse to napoveduje koreniti 
prehod in prestrukturiranje. Zagotovo je pričakovati, da bo 
to vplivalo tudi na odločitve uporabnikov vaših tehnologij 
in proizvodov. Kako vi zaznavate te postopne spremembe 
in kako se te kažejo pri vaših strankah in kupcih? Ali se 
temu prilagaja tudi proizvodni program podjetja? Ali 
obstajajo že kakšne razlike v njihovih zahtevah in željah? 
Na kakšen način postopate? Za katere vaše proizvode 
je največji interes in s čim ga povezujete? Ali so postale 
stranke bolj zahtevne in od vas pričakujejo tudi strokovno 
svetovanje?

Koncern Max Weishaupt je v Evropi in širše še vedno 
najbolj poznan po gorilnikih, ki kot energent uporabljajo tako 
tekoča kot plinasta fosilna in alternativna goriva. Zadnjih 
nekaj desetletij je osnovna naloga razvoja ponuditi tržišču 
izdelke, ki predhodno navedena  goriva izgorevajo čimbolj 
učinkovito in s čim nižjimi emisijami. Prepričani smo, da se 
bodo gorilniki v določenih segmentih industrije še vedno 
uporabljali in koristili kot energent zemeljski plin.

ustreznih strokovnih kadrov za vse, kar je potrebno izvesti 
in postoriti na področju energetike. Na kaj se pripravljate 
pri vas? Kje vidite, da se bo zgodil ključni preboj, popolna 
elektrifikacija ali še vedno razpršenost možnosti in 
uvajanje novih tehnologij? Kje v tem vi prepoznavate 
vlogo plina in kje so vaše ključne priložnosti?

izpostavah v Nemčiji in 20 hčerinskih podjetjih širom po 
svetu. Predhodno navedeno bi želel potrditi z naslednjim 
dejstvom.

Podjetje Weishaupt Slovenija je zadolženo za teoretična 
in praktična izobraževanja serviserjev in instalaterjev v 
Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, 
Kosovu in v Črni gori.

Priznati moram, da delujem v sektorju energetike od 
začetka svoje poslovne poti. Začel sem z delom v Tovarni 
kotlov Emo, kjer smo že v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja izdelovali velike vročevodne in parne kotle, ki so 
bili opremljeni s plinskimi in kombiniranimi gorilniki. Zaradi 
močno razvite lesno predelovalne industrije na tržiščih 
bivše Jugoslavije smo bili močno prisotni tudi na segmentu 
večjih kotlov na biomaso.

Kot vodja ekipe z enaintridesetimi zaposlenimi se jasno 
največ ukvarjam z vodenjem in usmerjanjem dela sodelavcev. 
Glede na izkušnje iz preteklosti pa se pri večjih industrijskih 
postrojenjih, predvsem parnih kotlih, z veseljem vključim z 
nasveti sodelavcem v ponudbeni in izvedbeni fazi projektov.    

5. Če se sedaj orientiramo na Slovenijo in vaše podjetje, 
nas zanima, kakšni so bili začetki družbe Weishaupt v 
Sloveniji? Katera področja so bila prva in so predstavljala 
zagon in kako se je obseg dela in področje s časom širil 
in bogatil? Ali lahko ugotovimo, da so različna obdobja 
zaznamovala različna končna trošila za uporabnike? 
Kakšne so posebnosti slovenskih uporabnikov v primerjavi 
z zahodnoevropskimi? Kako je po vaši oceni razvita 
slovenska industrija in kako široka potrošnja? Na kateri 
sektor se bolj specializirate?

Podjetje Weishaupt Slovenija je bilo ustanovljeno 
konec leta 1991. Že ob ustanovitvi podjetja je bilo s 
strani ustanovitelja jasno definirano, da bo podjetje 
v Sloveniji zadolženo tudi za pokrivanje ostalih tržišč 
nekdanje Jugoslavije. Na osnovi te odločitve so bila s strani 
hčerinskega podjetja v Celju kasneje registrirana podjetja še 
v Zagrebu, Beogradu in Sarajevu. 

Na tržišču Slovenije smo bili v začetku najbolj prepoznavni 
po plinskih, oljnih in kombiniranih gorilnikih. Zaradi ostrejših 
predpisanih vrednosti emisij dušikovh oksidov smo se od 
l.1992 do približno l. 2004 največ ukvarjali z dobavami 
gorilnikov za nova kotlovska postrojenja in z zamenjavami 
gorilnikov na obstoječih postrojenjih z močmi do 20 MW.

Po l. 2001 pa smo začeli tudi s prodajo plinskih 
kondenzacijskih in oljnih kotlov ter solarnih sistemov za 
individualne potrošnike.

Precej veliko prelomnico v razvoju podjetja je predstavljala 
odločitev, da prodajni program razširimo s prodajo toplotnih 
črpalk, ki jih je začel koncern uvajati v program l. 2004.

Na osnovi te odločitve smo danes z našimi 
izdelki prisotni tako v večjih javnih objektih 

kot v objektih individualnih investitorjev.

Jasno je, da je cilj prehoda v nizkoogljično 
družbo tudi v našem koncernu povezan 

z intenzivnim razvojem gorilnikov in 
ogrevalnih sistemov, ki bodo uporabljali 

alternativne energente in toplotnimi 
črpalkami.

Dejstvo je, da kakovostna prodajna in 
postprodajna storitev zahteva vedno višji 
nivo tehničnega znanja. Srečujemo se s 

pomanjkanjem ustreznih kadrov, ki jih je v 
Sloveniji za področje energetike premalo.

V obdobju pred Covidom smo v našem 
šolskem centru v Celju letno izobraževali na 
različnih seminarjih do 230 udeležencev in 
poudariti želim, da postopoma nadaljujemo 

s temi aktivnosti tudi že letos.

 4. Družba Weishaupt je zagotovo eno največjih 
evropskih imen z dokazano visoko zanesljivostjo in 
učinkovitostjo svojih proizvodov. Za vse to je bila potrebna 
večdesetletna tradicija in prehojena pot z veliko uspehi. 
Kakšni pa so bili vaši začetki vaše osebne profesionalne 
kariere? Kdaj ste se Vi prvič srečali s področjem dela, 
na katerem sedaj vodite podjetje Weishaupt? Kako 
uporabljate vaše dosedanje bogate izkušnje in znanje za 
uspešno vodenje podjetja in čemu namenjate največji 
poudarek? Kako pričakujete, da se bodo zadeve razvijale 
v prihodnje?

7. In če pogledamo v prihodnost. Kakšna je strategija 
prihodnjega razvoja podjetja Weishaupt? Kako to vidite 
za vaše podjetje v Sloveniji? Generalno se v zadnjih 
letih vse bolj izpostavlja, da bo v Sloveniji primanjkovalo 

Moja ocena je, da vseh potreb kratkoročno in tudi 
srednjeročno ne bomo mogli nadomestiti s popolno 
elektrifikacijo. Hitri prehod tudi ekonomsko ne bo vzdržen, 
kar pomeni, da se trenutno še vedno splača zamenjati 
dotrajano plinsko postrojenje z novim in na ta način bistveno 
znižati emisije toplogrednih plinov. To velja predvsem za 
industrijo in sisteme daljinskega ogrevanja. Pri končnih 
potrošnikih pa je potrebno čim bolj pospeševati vgradnjo 
toplotnih črpalk.

8.  Naj vas povprašamo še o vašem pogledu na 
prihodnost panoge, v kateri deluje vaše podjetje. Lahko 
rečemo, da so posledice dveh kriz v preteklih mesecih 
prizadele predvsem energetski sektor, najprej izredno 
povišanje cen energentov pred nekaj meseci in sedaj še 
grožnje in tveganja morebitnih prekinitev ruskih dobav 
plina za Evropo. Ali menite, da so napori Evrope za večjo 
neodvisnost proizvodnih virov in lastna proizvodnja prava 
pot? Ali bi večji prehod na zeleni vodik, ki bi ga proizvajali 
sami ali mešanica vodika in zemeljskega plina predstavljala 
za vaše proizvode kakšne težave? Kaj vi menite o 
prihodnosti panoge? 

V zadnjih dveh letih smo se srečali z dvema pojavoma, ki 
postavljata pod vprašanje upravičenost globalizacije. 

Prvi je pojav Covida-19, ki je povzročil težave pri oskrbi s 
polizdelki s tržišč s cenejšo delovno silo.  

Drug pojav pa je enormno povišanje cen energentov, ki 
se je dodatno zaostril še z vojno v Ukrajini.
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9.   In naj vas nazadnje povprašamo še najpomembnejše 
in sicer, na kaj ste v svoji karieri in pri vašem dosedanjem 
delu najbolj ponosni. Česa si želite za čas, ki je pred nami 
in bo zagotovo zelo zahteven?

Jasno pa je, da gre razvoj v smer naprav, ki 
bodo kot energent lahko uporabljale 100 
% vodik, kar predvideva tudi standard ZP 

3100. 

Vesel in ponosen sem, da sem že 
vrsto let sestavni del ekipe koncerna 
Max Weishaupt Gmbh. Ponosen sem 
tudi na dejstvo, da je koncern ekipi iz 
Slovenije zaupal vodenje hčerinskih 
družb v Sarajevu, Beogradu in Zagrebu.
Zavedam pa se dejstva, da bodo 
spremembe v prihodnje še hitrejše, 
kot so bile v preteklosti.  
V preteklosti smo se v zadnjem 
obdobju ukvarjali predvsem z dodatnim 
uvajanjem elektronike v naše izdelke, v 
prihodnje pa se bo pojavila še potreba 
po razširitvi in zamenjavi energentov. 

Prepričan sem, da je uporaba zelenega 
vodika prihodnost, tako z vidika razvojnih 
potencialov industrije v Evropi in svetu kot 

z vidika prehoda v brezogljično družbo.

Večina naših plinskih kondenzacijskih kotlov moči do 620 
kW lahko že danes kot energent koristi mešanico zemeljskega 
plina in vodika v razmerju ( 80 %/20 %). Poudariti želim, da 
bodo do konca letošnjega leta vsi naši plinski gorilniki do 
kapacitete 1,8 MW imeli  možnost koriščenja plina in vodika 
v razmerju (80%/20%). 

INTERVJU G. IGOR HERMAN

Weishaupt d.o.o. | Teharje 1 | SI-3000 Celje | T.(03) 425 72 50, 425 72 60 
| F.(03) 425 72 80 | info@weishaupt.si | www.weishaupt.si

To je zanesljivost

gorilniki in ogrevalni sistemi
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Weishaupt plinski kondenzacijski 
kotel WTC-GB 470/620-A

Weishaupt d.o.o.     |     Teharje 1     |     3000 Celje     |     info@weishaupt.si     |     www.weishaupt.si

Z novim plinskim kondenzacijskim kotlom 
Thermo Condens WTC-GB 470/620-A 
strokovnjak za ogrevalno tehniko Weishaupt 
nadgrajuje svoj program talnih plinskih 
kondenzacijskih kotlov z dosedanjih 300 kW 
največje moči na 470 oz. 620 kW.

Novi kondenzacijski kotel ponuja nastavljivo 
toplotno moč od 60 do 470/620 kW 
(pri 50/30 °C) in je opremljen z Weishauptovim 
plinskim gorilnikom Premix LowNOx WG40 
PLN U s preverjenim digitalnim upravljanjem 
zgorevanja W-FM 25. S kaskado štirih naprav 
WTC-GB 620 je mogoče pokriti toplotne 
potrebe do kar 2,5 MW.

Pokličite nas in skupaj bomo poiskali optimalno rešitev za potrebe Vas in Vašega objekta.

http://www.weishaupt.si


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.

PLIN PLIN 

JE NAŠA JE NAŠA 

PRIHODNOSTPRIHODNOST
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 V družbi se že posvečamo 
uvajanju trajnostnih uvajanju trajnostnih 

tehnologij in pripravi na tehnologij in pripravi na 
prihodnje delovanje prihodnje delovanje 
prenosnega sistema z prenosnega sistema z 

obnovljivimi plini, obnovljivimi plini, 
vključno z vključno z 

zelenim vodikom.zelenim vodikom.
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Vaillant Slovenija
Dolenjska cesta 242b

1000 Ljubljana, Slovenija
www.vaillant.siwww.beretta.si

www.alwagi.si

TPJ, d.o.o., Jesenice
Cesta 1. maja 42
4270 Jesenice 

t: +386(0)4 5833 326
 
tpj@tpj.si
http://www.tpj.si

Revija PLIN - zemeljski plin
Že 6 leto z vami in za vas

PLIN
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Nova strokovna
Zbirka predpisov 
Plin 2022

Napovednik
Revija plin  
NOVI PLINI - Jesen 2022

Zbirka vključuje tiskano verzijo v mehki 
vezavi in elektronsko verzijo na spominski 

kartici.  

Za vsa prednaročila  
do 17. julija 2022 na info@siplin.si  

vam nudimo ceno  
173,75 EUR + DDV ter DARILO,  

usnjen rokovnik SIPLIN z zamenljivim 
vložkom, za vsak naročen komplet.

NE ZAMUDITE NAROČILA TRETJE 
ZBIRKE PLIN 2022 + POSEBNO DARILO.

+



Stopite na plin.
Dobesedno.
Audi A5 Sportback g-tron

Podatki o porabi in emisijah za Audi A5 Sportback g-tron:

Poraba goriva (m3/100 km), kombiniran način vožnje: 6,7. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 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 A5 Sportback g-tron  

v prodajni salon Porsche Verovškova. Z veseljem vam bomo 

razkrili vse prednosti inovativnega pogona na zemeljski plin.
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