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Agenda:

1.Triennium 2018 – 2021

2.SG1 – Gas Storage Database

3.SG2 – Best Practices in UGS Design, Operations and Maintenance

4.SG3 – UGS to Today’s Markets and Environment



Triennium 2018 – 2021 (2022) 



Triennium 2018-2021 (2022)

Study Group 1: Gas Storage Database (Ladislav Barkoci)
Aktualizácia a rozvoj celosvetovej databázy podzemných zásobníkov zemného plynu a zásobníkových 
projektov 

Study Group 2: Best Practices in UGS Design, Operations and Maintenance (Amer ABDEL-HAQ)
Zdieľanie skúseností a najlepších praktík v oblastiach bezpečnosti (sondy, povrchová technológia), 
technických inovácií (dizajn, prevádzka, údržba UGS) ako aj minimalizácie environmentálnych dopadov 

Study Group 3: UGS to Today’s Markets and Environment (John Heer )
Trhové podmienky, ktorým čelia zásobníky, vplyv LNG a obnoviteľných plynov.



Study Group 1 
Gas Storage Database 



Web link and login info

Celosvetová databáza podzemných zásobníkov a zásobníkových projektov je verejne prístupná na adrese:
http://ugs.igu.org

Typy prístupových práv:

Verejný 
Nie sú potrebné žiadne prístupové meno a heslo
Dostupné funkcie – Data View, Charts, Map, Glossary

Špecifický užívateľ
Prístup cez meno používateľa a heslo, generované pre členov IGU Storage Committee
Dostupné funkcie – Data View + Detail, Charts, Map, Glossary + Data Update (for selected UGS facilities)

http://ugs.igu.org/


Data view



Charts



Map



Výstupy a použitie databázy – svetový vývoj
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CIS a špeciálne 
Rusko pomaly rastú

3

Severná Amerika –
stabilizovaný rast



Aktualizácia 2021 – stav podľa pracovného objemu (bcm) 
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Aktualizácia 2021 – France
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Aktualizácia 2021 – Spojené kráľovstvo  



Aktualizácia 2021 – Nemecko



Study Group 2
Best Practices in UGS Design, 
Operations and Maintenance



Kaverny tunelového typu – PZZP Volgograd

• Výhodou je menšia potrebná hrúbka vrstvy soli (60m)
• Vŕtajú sa obyčajne 2 vrty:

• vertikálny vrt – slúži ako cieľová oblasť horizontálneho vrtu, na meranie postupu lúhovania kaverny ako aj na 
odvod soľanky

• hlavný horizontálny vrt – začiatok približne 300 metrov od vertikálneho vrtu
• Dizajn prináša špecifické riziká, ako napríklad:

• poškodenie náradia alebo vystrojenia uvoľnením horniny v horizontálnej časti
• obmedzené ovládanie náradia 
• väčšie množstvo nevyťaženej zostatkovej soľanky (než pri klasickej kaverne)
• udržateľnosť kaverny – horizontálna časť je náchylnejšia na deformácie (než oblúk pri klasickej kaverne) čo 

vedie k potrebe väčšieho množstva podušky



Pilotný project P2G – 1MW CenterPoint Energy Minneapolis/Minnestota

• Vodík je vyrábaný elektrolýzou vody v PEM elektrolyzery 18kg/h spotreba vody cca 8l/min
• Použitie obnoviteľnej energie pre elektrolyzér
• Zelený vodík je mixovaný do distribučného systému v rozsahu 1-5% H2

• Project má za cieľ:
• Ukázať, že je možné použiť vodík ako doplnková bez karbónový plyn
• Získať lepšie skúsenosti s výrobou a distribúciou vodíka

• Meranie
• Odorizácia
• Vplyv na materiály
• Ekonomický model

• Využitím vodíka ako paliva budúcnosti motivovať/udržať mladé talenty

• Detailné inžinierske práce zažali na jeseň 2020



Study Group 3
UGS to Today’s Markets and 
Environment



Budúcnosť plynových zásobníkov

• Dekarbonizovanie Európy pomocou elektriny z obnoviteľných 
zdrojov strojnásobuje požiadavky na flexibilitu:
• energetický systém stratí schopnosť fosílnych palív 

produkovať elektrickú energiu podľa potreby
• elektrina z obnoviteľných zdrojov je volatilná sama o sebe
• elektrifikácia zvýši aj náročnosť udržania rovnováhy a 

stability elektrickej sústavy

• Odpoveďou je skladovanie obnoviteľnej energie v plynnom 
stave (obnoviteľný metán, vodík)

• Najmä v prípade sezónneho skladovania energie je rola 
podzemných zásobníkov plynu do budúcnosti nezastupiteľná



Ďakujem za pozornosť 

vladimir.lorenc@nafta.sk


