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• Činnosť výboru od začiatku triénia 2018
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• Záver



Predseda výboru: Hisataka Yakabe (Japonsko)
Podpredseda výboru: Gerard Martinus (Holandsko)

• Výbor riadi politikou IGU a úzko spolupracuje s ostatnými

• Je zameraný na zber informácií o rôznych technológiách súvisiacich s celým reťazcom zemného plynu

• Podpora Medzinárodnej plynárenskej únie pri organizácii International Gas Research Conference
(IGRC)

Základné informácie o výbore pre výskum, vývoj a inovácie



Zameranie študijných skupín v rámci výboru

• Prvá študijná skupina sa zameriava na technológie v sektore zemného plynu - prieskum, ťažba, LNG, skladovanie
a tranzit.

• Druhá študijná skupina najmä so zameraním na distribúciu a využitie zemného plynu.

• Tretia študijná skupina zahŕňa prierezové technológie pre podporou vývoja inovatívnych systémov na zlepšenie
dostupnosti, účinnosť a environmentálnych vlastnosti zemného plynu.

Všetky skupiny úzko spolupracujú s ostatnými príslušnými výbormi, ako sú výbory pre stratégiu, udržateľnosť a využitie zemného
plynu.

Základné informácie o výbore pre výskum, vývoj a inovácie



Študijná skupina 1: Zemný plyn vstupujúci na nové trhy - hrozby a príležitosti

• Prispôsobenie plynových technológií novým trhom
• Inovácia mobilných a stacionárnych aplikácií LNG a CNG,
• Zníženie emisií metánu a Nox

Študijná skupina 2: Zemný plyn na zmierňovanie zmeny klímy – smerovanie nových technológií

• Zníženie uhlíkovej stopy existujúcich  systémov v smere upstream a midstream,
• Adaptácie biologického metánu a vodíka do súčasných technológií,
• Využitie výhod plynárenského systému - flexibilita, systémová a cenová dostupnosť

Študijná skupina 3: Inovačné systémy v plynárenskom priemysle

• Digitalizácia ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti v celom hodnotovom reťazci plynu od prieskumu až po inteligentné používanie 
plynu,

• Nové spôsoby podnikania a spolupráce v rámci odvetvia, ale i externými zainteresovanými stranami

Hlavné témy práce a úlohy výboru po WGC 2018



Nové spôsoby podnikania a spolupráce v rámci odvetvia, ale i externými zainteresovanými stranami

Základné informácie o výbore pre výskum, vývoj a inovácie



Najvýznamnejšou aktivitou výboru bola organizácia

International Gas Research Conference (IGRC),

ktorá sa uskutočnila v Ománe 24. -26. februára 2020

• Príprava organizácie IGRC na stretnutiach výboru

o Vancouver apríli 2019

o Groningen november 2019

• Prezentovaných viac ako 80 prezentácií a pripravených workshopov

• Vybrané z 341 zaslaných abstraktov

• Vybraná bola i prezentácia I. Discantiniho na tému Transforming waste heat into renewable heat

(slovenská mutácia textu prezentácie bola uverejnená v Slovgase 1/2020)

Činnosť výboru od začiatku triénia 2018



Zdroj: 3rd Meeting of the R&D and Innovation Committee – presentation of chair

Činnosť výboru od začiatku triénia 2018



• Vývoj LNG technológie a zariadení malej veľkosti

• Technológie podporujúce zavádzanie výroby decentralizovanej elektriny z obnoviteľných zdrojov

(palivové články, hybridné vykurovanie, micro-CHP)

• Vývoj technológií smerom k nulovým emisiám pri využívaniu zemného plynu (technológie

zachytávania CO2 alebo jeho využívania pri výrobe syntetického metánu)

• Digitalizácia (umelá inteligencia, internet vecí, robotika, virtuálna realita... )

Hlavné témy výboru R&D and Innovation pre  WGC 2022



Inovačné projekty NAFTA a.s. - uskladňovanie CO2

Cieľ projektu - preskúmanie možnosti uskladňovania CO2 z výroby vodíka pri
parnom reformingu zemného plynu

Prvá fáza projektu pozostáva zo štúdie v rozsahu:

• Preverenie vhodnosti ložiska (nielen z hľadiska geológie, ale aj legislatívy)

• Overenie požiadaviek na integritu sond

• Návrh sušenia CO2 (CO2 je v kombinácii s vodou vysoko korozívny)

• Návrh kompresie (výber vhodného typu kompresorov, tlakové pomery ... )

• Návrh povrchovej technológie (plynovody, prípojky...)



Natural gas venting of five
compressors

Suction pipe headher

Dry gas seal venting

Inovačné projekty NAFTA a.s. - Zachytávanie emisií ZP

Zachytávanie emisií zemného plynu pri prevádzke kompresorových jednotiek



Záver

Spolupráca s najrôznejšími organizáciami pri riešení inovácií je 

nevyhnutná pre udržanie súčasného postavenia plynárenstva v 

budúcnosti.



„Všetko, čo mohlo byť vynájdené, už vynájdené bolo.“

Charles Duell,   

v roku 1899 vedúci amerického patentového úradu

Všetky predchádzajúce pokroky sa budú javiť úplne bezvýznamné v 
porovnaní s pokrokmi, ktorých bude svedkom dvadsiate storočie. Takmer 
si prajem, aby som mohol znova prežiť svoj život a vidieť zázraky, ktoré sú 
na prahu tohto storočia.

Charles Duell,   
v roku 1902 vedúci amerického patentového úradu



Ďakujem za pozornosť 

stanislav.rehak@nafta.sk


