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 Predstavenie spoločnosti
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 Projekty NAFTA v skladovania energie



Predstavenie 
spoločnosti



 NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi 

skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného 

plynu a prieskumu a ťažby uhľovodíkov

 Okrem Slovenska je aktívna v Českej republike, Nemecku, 

Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

 Poskytuje rozvoj a technicko-konzultačné služby 

pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 

TWh. 

 Ponúka široké portfólio tradičných sezónnych a inovatívnych 

skladovacích produktov s medzinárodným nastavením

 V prieskume a ťažbe uhľovodíkov má spoločnosť na 

Slovensku viac ako storočnú históriu a pôsobí najmä v 

oblasti Viedenskej panvy a Východoslovenskej nížiny

 V spolupráci s partnermi realizuje NAFTA aj prieskumné 

projekty v ďalších lokalitách na Slovensku aj v zahraničí 

 Poskytuje služby v oblasti podzemných opráv sond, vrtby a 

výskumu sond s certifikáciou ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018 a podľa normy SCCP.

 Zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z 

obnoviteľných zdrojov

NAFTA INTRODUCTION

RELIABILITY &FLEXIBILITY

Storage capacity

KNOW-HOW & EXPERIENCE

105+ years E&P

45+ years UGS

ENVIRONMENTAL 

& INNOVATIVE

Energy storage 

cooperation
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Prečo H2 ?



H2 – PREČO ?

| 25.02.20217

Parížska klimatická dohoda 2015 – zníženie emisií CO2 do roka 2050

Masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov energie

Obnoviteľné zdroje energie – nestabilné, ťažko predvídateľné 

Potreba skladovanie energie
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 Zabezpečenie bezpečnosti 

dodávok energie 

 Skladovateľnosť

 Sektorové prepojenie –

priemysel, doprava, energetika

 Integrácia obnoviteľných resp. 

nízkouhlíkových zdrojov 

elektrickej energie

EU H2 stratégia

Energeticky náročné sektory

Zásobníky ZP –

nevyhnutná súčasť 

energetickej 

transformácie



POTENCIÁL EXISTUJÚCICH ZÁSOBNÍKOV

| 25.02.20218

Potenciál existujúcich zásobníkov ZP

Zabezpečenie dodávok 
energií

Dlhodobé aj krátkodobé 
skladovanie energie

Možnosť veľkokapacitného 
skladovania energie

Poskytovane flexibility

Existujúca infraštruktúra

Skladovacia kapacita EU je 109 bcm1)

Ak 10% H2 – 33 TWh obnoviteľnej energie 

by mohlo byť uskladnené

EU RES inštalovaná kapacita je 262 GW2), 

čiže 33 TWh pri 10% H2 v zásobníku znamená, 

že do 125 hodín celkovej inštalovanej 

kapacity RES je možné uskladniť

1) Informácie z https://www.igu.org/
2) Informácie z IRENA dostupné 10.10.2018, pre rok2017 (Veterná a solárna energia)

 Skladovacia kapacita NAFTA

 V prípade 2% H2 na základe 

výhrevnosti možno uskladniť 

cca 214 GWh

https://www.igu.org/
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Projekty NAFTA v oblasti 
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AKTIVITY NAFTY V OBLASTI SKLADOVANIA ENERGIE

| 25.02.202110

2014

Sun Storage

Minulosť Súčasnosť Budúcnosť

2020

Projekt so 

SAV

2020

UGS

Veľké Kapušany

2021

BIO-UGS

2019

Štúdia PtG

2021

Projekt 

HyStories

2021

Štúdie PtG

20212020

Geotermálna 

energia

2022-2030

H2-I

Posúdenie 

vplyvu 2% 

H2



VPLYV 2% H2 NA PZZP NAFTA

| 25.02.202111

Na základe know how získaného v predchádzajúcich projektoch, boli  

identifikované 4 kľúčové oblasti vplyvu vodíka: 

• Ložisko

• Sondy

• Povrchová technológia

• Obchodná a regulačná oblasť

Posúdenie vplyvu skladovania zmesi zemného plynu a H2 do 2% obj.. Iniciatíva 

vychádza z rakúskej normy, ktorá umožňuje aby zemný plyn obsahoval do 4% 

obj. H2.



VPLYV 2% H2 NA PZZP NAFTA

| 25.02.202112

Vytvorený checklist pre hĺbkový ako aj rýchly screening jednotlivých štruktúr z 

pohľadu vhodnosti

• Integrita ložiska z pohľadu H2

• Vplyv H2 na horniny, mikrobiálne reakcie atď.

• Dostupnosť meraní, modelov, analýz

• Dostatok sond pre monitorovanie ložiska

• Zmena skladovacej kapacity ložiska

Vytvorený checklist pre hĺbkový ako aj rýchly screening jednotlivých sond z 

pohľadu z pohľadu posúdenia vplyvu H2:

• Dizajn sondy

• Stav sondy

• Konštrukčné materiály použité na sonde



VPLYV 2% H2 NA PZZP NAFTA

| 25.02.202113

Vytvorený checklist posúdenie vplyvu H2 na povrchovú technológiu:

• Turbíny

• Kompresory

• Sušenie plynu

• Konštrukčné materiály

• Obchodné merania a ďalšie meracie zariadenia

Otvorené otázky

• Zatiaľ neexistujúci trh pre H2

• Neexistujúca legislatíva pre vodíkovú infraštruktúru

• Pre realizáciu infraštruktúrnych projektov

• Technická legislatíva

• Neexistujúca spoločná EU norma štandard kvality plynu (obsah H2)

• Rozdiely medzi jednotlivými krajinami



VPLYV 2% H2 NA PZZP NAFTA

| 25.02.202114

• Zdroje na financovanie výskumu

• Nájdenie vhodných partnerov

• Zapájanie sa do konzorcií

• 2% limit H2 je technicky realizovateľný

• Potrebná realizácia ďalšieho výskumu

• Insitu testovanie



ŠTÚDIA PRE PILOTNÝ PROJEKT SKLADOVANIA H2

| 25.02.202115

Technicko - ekonomické riešenie pre vybudovanie pilotnej testovacej prevádzky 

pre výrobu H2 z elektrickej energie technológiou PtG s následným uskladnením

v existujúcom ložisku v zmesi so zemným plynom.

• Štúdia v procese realizácie

• Hľadáme výzvy pre financovanie projektu



PROJEKT H2-I

| 25.02.202116

• Identifikácia vhodných štruktúr pre skladovanie H2 na SR

• Na základe laboratórnej R&D fázy projektu definovanie max. možnej 

koncentrácie H2, ktorú by bolo možné skladovať

• Pilotný test pre potvrdenie komplexného laboratórneho výskumu a 

vytvorených modelov

R&D

Pilot 

test

Hodnotenie
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R&D

• Laboratórny 

výskum

• Feasibility

štúdia

Pilot test

• Vybudovanie 

a prevádzka 

PtG

• Výskum na 

reálnom 

ložisku

Analýza 

výsledkov
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ZÁVER

| 25.02.202118

1

2

3

Podporujeme a aktívne sa pripravujeme na postupnú

dekarbonizáciu a podporu obnoviteľných plynov.

Potreba vytvorenia spoločnej EU legislatívy, vrátane

technických štandardov kvality plynu (% H2)

Vypísanie výziev s konkrétnymi hodnotiacimi kritériami pre

podporu výskumu vodíkových projektov s jednoznačne

definovanými výstupmi



Kontakt

NAFTA a.s.

Votrubova 1

841 01 Bratislava

Slovensko

www.nafta.sk

Roman Zavada
roman.zavada@nafta.sk

ĎAKUJEM VÁM ZA 
POZORNOSŤ


