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2018 - 2021 Triennium Work Report
- Make Gas Grid Smarter
- Supporting the Hydrogen Economy
- Expanding the Innovation Ecosystem

Pracovná skupina 1: Make Gas Grid Smarter
- Ako spraviť plynárenskú sieť inteligentnou?
- Načo sú nám Smart Gas Grids?
- Smart Grid Management
- Riadenie siete s rôznymi zdrojmi plynu
- vodík, biometán, ...
- Monitoring a riadenie kvality plynu
- Data management

Pracovná skupina 1: Make Gas Grid Smarter
- Ako spraviť plynárenskú sieť inteligentnou?
- Načo sú nám Smart Gas Grids?
- Smart Interaction with end-customers
- Smart metering
- Senzory pre bezpečnú dodávku plynu
- Informácie o dodávanej kvalite plynu
(korektná fakturácia)

Pracovná skupina 1: Make Gas Grid Smarter
- Ako spraviť plynárenskú sieť inteligentnou?
- Načo sú nám Smart Gas Grids?
- Smart Operations
-

Technológie pri budovaní novej siete
Technológie pri prevádzkovaní siete
Vyhľadávanie únikov
Drony, satelity...

IoT pre diaľkový monitoring:
 Zosuvy pôdy, posuny plynovodu
 Ochranný prúd PKO
 Kvalita odorizácie
 Meranie tlakov, prietokov v sieti
o úzke miesta siete (kapacita)
o neoprávnené odbery / úniky
o v budúcnosti vyhodnocovanie
kvality distribuovanej zmesi

Pracovná skupina 2: Supporting the Hydrogen Economy
Rola prevádzkovateľa distribučnej siete:
• Uľahčiť decentralizovanú a miestnu výrobu vodíka vrátane
vyhradených vodíkových sietí.
• Vykonať posúdenie plynárenskej infraštruktúry a koncových
zariadení a v niektorých prípadoch prispôsobenie alebo
nahradenie ich prvkov.
• Spolupracovať s obchodnými a bezpečnostnými
regulátormi na prispôsobení odvetvia tak, aby umožňoval
distribúciu vodíka v sieti.
• Spoluvytvárať technické pravidlá o rôznych aspektoch toho,
aký technologický postup a investície sú potrebné (napr.
minimálna hladina vodíka, s ktorou by si mali spotrebiče
poradiť).
• Dohodnúť a plniť ciele na dekarbonizáciu plynárenstva.

Pracovná skupina 2: Supporting the Hydrogen Economy
Kľúčové poznatky
- Potreba plyn. PDS spolupracovať s výrobcami el. z OZE a el.
PDS
- Cieľ: identifikovať optimálne miesta v sieti, kde je možné
umiestniť výrobu/vstrekovanie vodíka, najlepšie spoločným
umiestnením s výrobou energie.

- Výzvy: regulačné prekážky, nedostatok politík, úloha subjektov
na trhu, úplne nová spolupráca medzi operátormi sietí, výroba
plynu - PtG, dopyt po H2 v teple a doprave atď.
- PDS musia preukázať finančnú a technickú podporu
demonštračným a pilotným projektom.
- Certifikácia zelenej H2 prostredníctvom záruk pôvodu (GO) je
rozhodujúca pre pripojenie výrobcov k spotrebiteľom.
- Uľahčenie výroby a dopravy vodíka do čerpacích staníc v rámci
vyrovnania dopytu po produkcii vodíka.

Pracovná skupina 2: Supporting the Hydrogen Economy
Existujúce siete by mali byť flexibilné na primiešavanie H2:
• Dokumentácia každej časti siete PDS a vypracovanie podrobného hodnotenia všetkých aktív z hľadiska
materiálu, integrity, výkonu atď.
• Stanovenie najvyšších vhodných koncentrácií H2 v každej časti siete.
• Tvorba vhodných noriem a postupov na primiešavanie, prevádzku a údržbu siete so zvyšujúcou sa koncentráciou
H2 až do 100%.
• Zaistenie integrity siete a bezpečnej distribúcie zmesí.
• Meranie kvality plynu a energie.
• Konverzia regionálnych potrubí a miestnych sietí zemného plynu (ostrovy) na 100% vodík.
• Podpora koncových užívateľov siete pre využívanie zmesí ZP a H2 do 20% a so 100% vodíkom.

Pracovná skupina 2: Supporting the Hydrogen Economy
Gas Advocacy pre koncových užívateľov a občianske komunity:
Vodíkové hospodárstvo potrebuje silných zástancov,
aby predstavili dekarbonizované plyny zainteresovaným stranám a širokej verejnosti ako:
•
•
•
•
•

Zelené riešenie (riešenie problémov so znečistením)
Bezpečné riešenie (žiadne nebezpečenstvo pre distribúciu ani pre použitie)
Cenovo dostupné riešenie (minimum dodatočných nákladov)
Spoľahlivé riešenie (korektné meranie a informovanie)
Riešenie priaznivé pre klímu (trendové, moderné a inteligentné)

Ďakujem za pozornosť
peter.demec@spp-distribucia.sk

