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Vsebina predstavitve

• Motivacija in ozadje študije ter glavni cilji

• Obseg študije, funkcionalna enota in robni pogoji

• Okoljski kazalci in emisije

• Rezultati
• Okoljski odtis zemeljskega plina

• Proizvodnja in distribucija plina ter vpliv podjetja na okoljski odtis proizvoda

• Primerjava z ostalimi fosilnimi energenti v fazi uporabe

• Okoljski odtis proizvodnje električne energije

• Primer: uporaba CNG v avtomobilih srednjega velikostnega razreda
• Primerjava s povprečnim bencinskim, dizelskim in električnim avtomobilom v fazi proizvodnje in 

uporabe

• Zaključki

• Možnosti za izboljšave - napotki
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Motivacija in ozadje študije ter glavni cilji
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• nismo želeli:
• le sklicevanja na literaturo
• iskanja primerov iz drugih držav

• želeli smo:
• upoštevati mednarodno priznano metodologijo
• upoštevati realne podatke za slovenski prostor
• izdelati numerični model
• analizirati rezultate
• najti možnosti za izboljšave

študija življenjskih ciklov 
(Life Cycle Assesment - LCA)

skrb za okolje posameznikov kot tudi celotne družbe ADRIAPLIN d.o.o. 

stalno visoke zahteve in podpora s strani ENI

certificiranje za sisteme ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015
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pozitivni vplivi

negativni vplivi

Vplivi zemeljskega plina v celotnem življenjskem ciklu:

Potrebna večja skrb!
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Vplivi na okolje:



Obseg študije in 
funkcionalna enota
Definicija LCA in robnih pogojev



Študija življenjskih 
ciklov
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Definirana v okviru 
standardov ISO14040 in 
ISO14044

Uporaba programskega okolja
Gabi Thinkstep

Uporaba generičnih baz 
podatkov, ki ustrezajo v 
časovni (2018) in geografski 
skali (Slovenia) – gabi ts in 
ecoinvent

Študija je uporabljena za 
poročanje podjetja glede na 
standard ISO14001

Funkcionalna enota 1 kWh Končna raba: 
toplota, 

elektrika, 
industrijska para 

Proizvodnja in transport 
zemeljskega plina: 

lokacija, tehnologija, 
izgube in vključeni procesi

EoL faza ni 
vključena v 

študijo!
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Okoljski kazalci in 
emisije v okolje
Metodologija vrednotenja vplivov na okolje CML 2001 



Emisije in okoljski kazalci
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CML2001 okoljski kazalci
Globalni
• Izčrpavanje virov(ADP elements) [kg Sb eq.]
• Izčrpavanje foilnih goriv (ADP fossil) [MJ]
• Globalno segrevanje (GWP) [kg CO2 eq.]
• Tanjšanje ozonske plasti (ODP) [kg R11 eq.]

Regionalni
• Zakisljevanje (AP) [kg SO2 eq.]
• Ekotoksičnost svežih voda (FAETP) [kg DCB eq.] 
• Ekotoksičnost morskih voda (MAETP) [kg DCB eq.]

Lokalni
• Toksičnost za ljudi (HTP inf.) [kg DCB eq.]
• Toksičnost za zemljino (TETP inf.) [kg DCB eq.]
• Evtrofikacija (EP) [kg Phosphate eq.]
• Nastajanje foto kemičnega ozona (POCP) [kg Ethene eq.]

Emisije kot rezultat okoljskih bilanc
• CO2

• SOX

• NOX

• PM2.5 delci … pretvorimo v
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Rezultati
Faza proizvodnje in faza uporabe zemeljskega plina



Proizvodna faza in distribucija zemeljskega plina 
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Rezultati za 1 kWh primarne energije

Zemeljski plin – rumena površina

Vključena faza proizvodnje in transporta

• Zelo nizki regionalni in lokalni vplivi
• Zakisljevanje 49 % nižje od dizla in 65 % nižje od bencina

• Eko-toksičnost sveže in morske vode je od 82 % do 98% nižje kot 
pri dizlu in bencinu

• Visoko globalno segrevanje zaradi puščanja 
(visoka vsebnost CH4, ki ima 25x CO2 ekv.)

• Visoka toksičnost za ljudi– uporaba toksičnih 
kemikalij v fazi predelave v rafineriji
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Proizvodna faza in distribucija zemeljskega plina 
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EMISIJE v okolje v fazi proizvodnje in distribucije zemeljskega plina

zemeljski plin dizel bencin CH4 (iz bioplina)

CO2 [g/kWh] 20,5 29,7 48,5 61,1

NOx [g/kWh] 0,0456 0,105 0,11 0,127

SOx [g/kWh] 0,0416 0,0879 0,12 0,286

Delci (PM2.5) [g/kWh] 0,00134 0,002695 0,00404 0,068

CO2 = 20,5 
g/kWh

GWP = 47,75 
gCO2 

ekv./kWh

?

CO2 = 20,5 g CO2 eq.
CH4 = 27,1 g CO2 eq.
HFCs = 0,0000065 g CO2 eq.
N2O = 0,112 g CO2 eq.
NF3 = 6,93E-8 g CO2 eq.
PFC = 0,000334 g CO2 eq.
SKUPAJ = 47,75 g CO2 eq.

deležg CO2-ekv./kWh g CO2/kWh
Emisije v fazi črpanja 1,6% 0,764 0,328
Emisije transporta in lastne rabe (do mestnih vrat) 10,91% 5,209 2,236
Emisije v distribuciji ADRIAPLIN d.o.o 0,5% 0,239 0,1025
SKUPAJ 12,8% 6,10 2,62
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Faza uporabe zemeljskega plina
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• Tehnološka para, toplota in električna energija
• Različni izkoristki – tehnologija (para 85%, toplota ~100%, 

elektrika 30%-45%)

• Zemeljski plin je v povprečju najboljši 
energijski nosilec kar se tiče okoljskih kazalcev 
v fazi uporabe.

• Najslabši scenarij je kurilno olje

• Zanimivo: bioplin je okoljsko slabši kot 
zemeljski plin – je pa obnovljiv!

RELATIVNA PRIMERJAVA OKOLJSKIH KAZALCEV ZA PROIZVODNJO EL. ENERGIJE NA 1 kWh

EMISIJE V OKOLICO MED FAZO UPORABO
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bioplin kurilno olje zemeljski plin

ADP elements [kg Sb eq.] 100,0% 11,8% 6,8%

ADP fossil [MJ] 6,2% 100,0% 45,6%

GWP 100 years [kg CO2 eq.] 13,8% 100,0% 35,3%

ODP, steady state [kg R11 eq.] 50,9% 100,0% 0,0%

AP [kg SO2 eq.] 37,8% 100,0% 2,5%

MAETP inf. [kg DCB eq.] 25,1% 100,0% 0,2%

FAETP inf. [kg DCB eq.] 5,6% 100,0% 1,4%

HTP inf. [kg DCB eq.] 2,9% 100,0% 6,5%

POCP [kg Ethene eq.] 26,1% 100,0% 12,5%

EP [kg Phosphate eq.] 100,0% 38,9% 4,8%

Električna energija bioplin kurilno olje Zemeljski plin

CO2 [g/kWh] 73,48 1388,12 432,93

NOx [g/kWh] 1,73 2,50 0,33

SOx [g/kWh] 0,91 8,24 0,10

Dust (PM2.5) [g/kWh] 0,0305 0,1011 0,0048



Faza uporabe zemeljskega plina – CO2 emisije/kWh
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elektrika toplota para
Faza uporabe - proizvodnja električne energije, gCO2/kWh 432,93 223 262

Proizvodnja končne energije (plinska turbina - zgorevanje)
412,43 202,5 241,5

95,26% 90,81% 92,18%

Lastna raba in emisije med transportom
2,62 2,62 2,62

0,61% 1,17% 1,00%

Črpanje in procesiranje na rafineriji
17,88 17,88 17,88

4,13% 8,02% 6,82%
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• Največji vpliv končna pretvorba v tehničnem procesu

• Vpliv distribucije okoli 1 %



Električna energija
Primer LCA analize portfelija podjetja



Robni pogoji in omejitve LCA električne energije

15 Analiza okoljskih vplivov zemeljskega plina s študijo življenjskih ciklov

• Funkcionalna enota: 1 kWh električne 
energije pri odjemalcu

• Upoštevanih 11 tehnologij proizvodnje el. 
energije v Sloveniji

• Obseg študije: od vrtine do odjemalca

g/kWh pm2.5 CO2 SOX  NOX 

Basic portfolio 0,0198 579 0,653 0,969 

 
• Emisije in okoljski kazalci so izračunani 

• Ampak kako narediti „add value“ analizo – SCENARIJSKE ANALIZE!
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Scenarijska analiza
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• Dodatni teoretični scenariji
• Hidro

• Jedrski

• OVE

• Zemeljski plin

• Ohranitev deleža jedrske na 32,5 %

• Povečanje deleža v razmerju
• ZP iz 0 % na 10 %

• RES iz 18,25% na 60 %

17/9/2019



• GWP je nižji za 12% v scenariju povečanja deleža zemeljskega plina

• Scenarij ZP ima manjši okoljski vpliv kot bazičen scenarij

• Ali je tehnično/ekonomsko izvedljivo? RES Zem. plin

G
L

O
B

A
L

ADP elem. [kg Sb eq.] 82% 1%

ADP fossil [MJ] -82% -7%

GWP [kg CO2 eq.] -83% -12%

GWP, excl bio carbon [kg CO2 eq.] -83% -12%

ODP [kg R11 eq.] 1% 0%

R
E

G
IO

N
A

L

AP [kg SO2 eq.] -81% -18%

FAETP inf. [kg DCB eq.] -13% -2%

MAETP inf. [kg DCB eq.] -50% -17%

L
O

C
A

L

EP [kg Phosphate eq.] -81% -17%

HTP inf. [kg DCB eq.] -34% 0%

POCP [kg Ethene eq.] -79% -12%

TETP inf. [kg DCB eq.] -72% -20%

Rezultati scenarija „zemeljski plin“
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Globalno segrevanje
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Case study
Stisnjen zemeljski plin v avtomobilih srednjega 
razreda – svetovno povprečje



Robni pogoji študije
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• Faza proizvodnje in uporabe do 150.000 km

• Funkcionalna enota: 1 kos vozila srednjega razreda standarda EURO 5

• Upoštevanje realnega voznega cikla (primestna, mestna, avtocestna vožnja) iz 
katerega rezultira realna poraba

• Upoštevanje glavnega vzdrževanja

• Baterija traja celih 150000 km

• Globalna energijska mešanica za elektriko s 65 % elektrike iz fosilnih goriv

• Brez upoštevanja zaključka življenjskega cikla (reuse, recycle, incineration, landfill)

Vozilo tip Masa, [Kg]
Bencinsko/CNG 1245
Dizelsko 1335
Električno brez baterije 1249
Li-ion baterija 318
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Faza proizvodnje + uporabe 150000 km
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CO2 [g]/km Električno vozilo Dizelsko vozilo CNG vozilo Bencinsko vozilo
Izračun relalni vozni cikel 144 231 205 274
Proizvajalc, VW 0 118 95 119



Faza proizvodnje + uporabe 150000 km
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Zaključki
Poudarki in priporočila



Zaključki
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• Zemeljski plin je okoljsko gledano odličen v fazi uporabe.

• Kar se tiče okoljskih kazalcev ima Zemeljski v fazi uporabe najnižje vrednosti.

• Za prebivalca Slovenije je okoljsko gledano odličen vir energije – ima zelo nizke 
lokalne in regionalne okoljske kazalce.

• Z več proizvedene energije iz zemeljskega plina bi lahko izboljšali okoljske kazalce 

(z večjo vpeljavo RES bi sicer dosegli več – kdaj in za kakšno ceno?)

• Z vpeljavo vozil na CNG znotraj podjetja in širše bi znatno zmanjšali obremenitev 
okolja (velik pozitivni učinek v urbanih okoljih)



Možnosti za izboljšave - napotki
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Faza proizvodnje/pridobivanja in transporta do Slovenije
• nimamo direktnega vpliva

• teoretično:                zakup plina iz vrtin s čistejšo tehnologijo
• praktično:                  fizikalnih predpostavk toka tekočine se ne da spremeniti



Možnosti za izboljšave - napotki
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Faza proizvodnje/pridobivanja in transporta do Slovenije
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• teoretično:                zakup plina iz vrtin s čistejšo tehnologijo
• praktično:                  fizikalnih predpostavk toka tekočine se ne da spremeniti

Faza transporta znotraj Slovenije
• preprečevanje puščanja (praznjenje odsekov, tesnjenje spojev, brezhibnost naprav, difuzija skozi stene,…)
• gradnja – minimizacija posegov (zemlja, voda, ljudje) in skrbno ravnanje z odpadki (preprečitev, zbiranje, ločevanje)
• uporaba materialov in opreme – neproblematična degradacija, po koncu uporabe (reuse, recycle,…)
• okoljsko sprejemljivejše delovanje podpornih sistemov in služb (uporaba avtomobilov, brezpapirno poslovanje, 

ugašanje luči, zbiranje odpadkov,…)
• vključitev power-to-gas
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• okoljsko sprejemljivejše delovanje podpornih sistemov in služb (uporaba avtomobilov, brezpapirno poslovanje, 

ugašanje luči, zbiranje odpadkov,…)
• vključitev power-to-gas

Faza končne uporabe
• nimamo direktnega vpliva
• posredno izobražujmo in spodbujajmo končne uporabnike

• kotli in tehnološki procesi
• proizvodnja elektrike
• vozila na CNG in LNG
• …



Hvala za pozornost
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