Navodila za Uredbo EU o F-plinih
Visokonapetostni stikalni mehanizmi
Ciljni uporabniki tega informativnega lista

1. Ozadje
To so navodila za organizacije, ki jih zadeva Uredba EU o F-plinih iz leta 2014 (517/2014). Uredba
o F-plinih vzpostavlja nadzor nad uporabo in emisijami fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov),
vključno s fluoriranimi ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplovim
heksafluoridom (SF6).
Na področju stikalnih mehanizmov vpliva Uredba o F-plinih na uporabo žveplovega heksafluorida
(SF6) kot izolacijskega plina v različnih vrstah visokonapetostne opreme. Uredba EU o F-plinih iz
leta 2014 je zamenjala uredbo iz leta 2006, pri čemer utrjuje vse zahteve iz leta 2006 in uvaja vrsto
novih pomembnih ukrepov.
Uredba o F-plinih je pomemben del zakonodaje, ki bo bistveno zmanjšala emisije F-plinov. To so
zelo močni toplogredni plini in njihov vpliv na globalno segrevanje je več tisočkrat večji kot vpliv
CO2 (na kg izpuščenega plina). Vse države članice EU soglašajo, da je treba zmanjšati emisije teh
plinov.
Ta informativni list opisuje zahteve, ki veljajo za visokonapetostne stikalne mehanizme. Na voljo
so še nadaljnja navodila (v informativnem listu 30 najdete celoten seznam in pojmovnik).

Visokonapetostni stikalni mehanizmi: kontrolnik skladnosti za Uredbo EU
o F-plinih
Stikalni mehanizmi, ki vsebujejo SF6 , morajo biti označeni.

Uporabite usposobljene tehnike za določene postopke ravnanja z SF6
Med servisiranjem mora usposobljen tehnik obvezno zajeti SF6 .
Zahteve ob koncu uporabnosti
Obvezno zajemanje SF6 opravi usposobljen tehnik.

NOVO: Obvezno letno poročanje o fluoriranih ogljikovodikih (HFC) in
hidrofluoroolefinih (HFO) v uvoženih izdelkih.

2. Opis področja
Na področju elektroenergetike se uporablja oprema, izolirana z žveplovim heksafluoridom (SF6).
Žveplov heksafluorid (SF6) se največ uporablja v varnostnih stikalih, uporablja pa se tudi v temu
sorodni opremi, kot so stikala, ločilniki, tokovni pretvorniki in napetostni pretvorniki. Pri prenosu in
distribuciji elektrike se uporabljata dve glavni skupini visokonapetostnih stikalnih mehanizmov:
a) Visokonapetostni stikalni mehanizem se običajno uporablja v sistemih za prenos
električne energije pri napetosti med 66 in 400 kV. Oprema, napolnjena z žveplovim
heksafluoridom (SF6), se deli v dve široki skupini, tj. v plinsko izolirane stikalne mehanizme
(GIS) in zračno izolirane stikalne mehanizme. Plinsko izolirana oprema je bistveno manjša
od enakovredne zračno izolirane izvedbe in zato omogoča postavitev bolj zgoščenih
stikališč v mestih in na drugih področjih, kjer omogoča zgoščena postavitev naprav edino
praktično rešitev za elektroenergetsko omrežje. Plinsko izolirane izvedbe lahko vsebujejo več
deset ali več sto kilogramov žveplovega heksafluorida (SF6). Plinsko izoliran stikalni
mehanizem ima običajno več med seboj ločenih izoliranih kovinskih predelkov z zglobnimi
elementi, ki omogočajo inženirjem dostop do sistemov za potrebno vzdrževanje. Stikalni
mehanizmi v zračno izolirani izvedbi so zelo veliki kosi opreme, ki običajno vsebuje desetine
kilogramov žveplovega heksafluorida (SF6). Tudi zračno izolirani stikalni mehanizmi imajo
zglobne sestavne dele, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6).
b) Srednjenapetostni stikalni mehanizem se običajno uporablja v območju od 3,3 do 33 kV.
To so veliko manjši kosi opreme; običajno so hermetično zaprti in lahko obratujejo brez
vzdrževanja krogotoka žveplovega heksafluorida (SF6) ves čas uporabnosti stikalnega
mehanizma. Običajno vsebujejo manj kot 5 kg žveplovega heksafluorida (SF6). Nekatere
srednjenapetostne enote so lahko v plinsko izolirani ( GIS) izvedbi (tj. z zglobnimi razdelki,
ki vsebujejo žveplov heksafluorid).

3. Nakup nove opreme

Prepovedi in postopno zmanjševanje količin fluoriranih ogljikovodikov
V zvezi z uporabo SF6 v visokonapetostnih stikalnih mehanizmih ni nobenih prepovedi.
Končni uporabnike F-plina na drugih področjih bo prizadelo postopno zmanjševanje količin
fluoriranih ogljikovodikov (HFC), ki bodo dani na trg EU. Vendar to velja samo za fluorirane
ogljikovodike (HFC) – nobenega vpliva pa ne bo imelo na trg stikalnih mehanizmov z žveplovim
heksafluoridom (SF6).

Označevanje izdelkov
Nobenih stikalnih mehanizmov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6) ni dovoljeno dati na trg, če
žveplov heksafluorid (SF6) ni naveden z oznako. Na oznaki morajo biti navedene naslednje
informacije:
1) Navedba, da stikalni mehanizem vsebuje F-pline;
2) uveljavljeno industrijsko poimenovanje za ta F-plin ali, če tako poimenovanje ni

na voljo, njegovo kemijsko ime;

3) NOVO: od 1. januarja 2017 tudi količina F-plina, vsebovanega v stikalnem mehanizmu,
izražena v teži in v ekvivalentu CO2, in potencial globalnega segrevanja uporabljenega F-plina.

4. Obratovanje obstoječe opreme

Uredba o F-plinih iz leta 2014 vključuje celo vrsto zahtev, ki vplivajo na uporabo in
vzdrževanje obstoječih stikalnih mehanizmov, ki vsebuje žveplov heksafluorid (SF6). Pravila
so odvisna od vrste in velikosti uporabljenega stikalnega mehanizma. Predpisi, ki vplivajo
na obstoječo opremo, se nanašajo na (a) preprečevanje uhajanja, (b) vodenje evidenc in (c)
uporabo usposobljenih tehnikov. Te zahteve so opisane v nadaljevanju.

Preprečevanje uhajanja in obvezna preverjanja uhajanja
Namerni izpust F-plinov v ozračje je prepovedan in upravljavci vseh stikalnih mehanizmov, ki
uporabljajo žveplov heksafluorid (SF6), morajo sprejeti vse tehnično in gospodarsko izvedljive
ukrepe za čim manjše uhajanje. Kadar je ugotovljeno uhajanje, morajo upravljavci brez
nepotrebnega odlašanja izvesti popravila.

NOVO: Po uredbi iz leta 2006, je bila pravna odgovornost za preprečevanju izpustov F-plinov
naložena samo upravljavcu (običajno lastniku) opreme. V uredbi iz leta 2014 je podobna pravna
odgovornost naložena tudi tretjim, ki po pogodbi izvajajo namestitev, vzdrževanje, preverjanje
uhajanja ali zajemanje žveplovega heksafluorida (SF6) v imenu upravljavcev.

NOVO: Stikalni mehanizem je zdaj vključen v seznam področij uporabe F-plina, za katera so
zahtevani obvezni preizkusi uhajanja. Uredba določa, da so preizkusi uhajanja zahtevani za stikalni
mehanizem, ki vsebuje več kot 6 kg žveplovega heksafluorida (SF6). Vendar pa uredba navaja tudi
dva posebna primera odstopanja od te zahteve za stikalne mehanizme. Pravila za preverjanje
uhajanja ne veljajo, če stikalni mehanizem, ki vsebuje več kot 6 kg žveplovega heksafluorida (SF6),
izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
a) ima testirano stopnjo uhajanja manj kot 0,1 % na leto, kot je navedeno v tehničnih
specifikacijah proizvajalca in je ustrezno označen;
b) je opremljen z napravo za spremljanje tlaka ali gostote.
Prvo odstopanje bi lahko veljalo za novo hermetično zaprti opremo, toda le redki obstoječi sistemi
so ustrezno označeni. Toda velikostni prag izključuje praktično vse hermetično zaprte sisteme, ki

se uporabljajo za srednjenapetostne stikalne mehanizme, ker ti večinoma vsebujejo manj kot 6 kg
žveplovega heksafluorida (SF6).
Drugo odstopanje izključuje večino večjih plinsko izoliranih stikalnih mehanizmov (GIS), saj so ti
običajno opremljeni bodisi napravo za spremljanje tlaka bodisi z napravo za spremljanje gostote.
Če se ni mogoče sklicevati na nobeno od teh odstopanj, je treba stikalne mehanizme, izolirane z
žveplovim heksafluoridom (SF6), redno preverjati na uhajanja. Za vse stikalne mehanizme, ki niso
izvzeti na podlagi navedenih odstopanj, je zahtevano preizkušanje uhajanja tako pogosto, kot je
prikazano v Preglednici 1.
Preglednica 1: Pogostnost preizkušanja uhajanja (če za stikalne mehanizme ne veljajo
odstopanja)
Količina SF6

Ni
samodejnega
odkrivanja uhajanja

Opremljeno
s
samodejnim
odkrivanjem uhajanja

0,22 do 2,2 kg

Vsakih 12 mesecev

/

2,2 do 22 kg

Vsakih 6 mesecev

Vsakih 12 mesecev

Nad 22 kg

Vsake 3 mesece

Vsakih 6 mesecev

Če je uhajanje ugotovljeno med obveznim preverjanjem uhajanja, ga je treba popraviti brez
nepotrebnega odlašanja in v mesecu dni ponoviti preizkus uhajanja, da se zagotovi, da je bilo
popravilo uspešno.

Obvezno samodejno odkrivanje uhajanja
NOVO: Za nove stikalne mehanizme, nameščene po 1. januarju 2017, ki vsebuje 500 ton CO2e ali
več, velja obvezna zahteva za namestitev sistema za samodejno odkrivanje uhajanja. Za sisteme
z žveplovim heksafluoridom (SF6) to pomeni stikalne mehanizme, ki vsebujejo več ko 22 kg SF6.
Sistem za samodejno odkrivanje uhajanja je opredeljen kot “umerjena mehanska, električna ali
elektronska naprava za odkrivanje uhajanja F-plinov, ki ob zaznavi uhajanja opozori upravljavca ali
podjetje za servisiranje na kakršno koli uhajanje”.
Sisteme za samodejno odkrivanje uhajanja, ki se uporabljajo za stikalne mehanizme z žveplovim
heksafluoridom (SF6), je treba preveriti najmanj enkrat vsakih 6 let, da se zagotovi njihovo pravilno
delovanje.

Vodenje evidenc
NOVO: Upravljavci stikalnih mehanizmov z žveplovim heksafluoridom (SF6) morajo voditi evidenco
za vsak kos opreme, za katero je zahtevano obvezno preverjanje uhajanja (tj. za vse, ki niso izvzeti
na podlagi prej navedenih odstopanj). V evidencah, ki jih je treba voditi, so navedeni:
a) količina in vrsta uporabljenih fluoriranih toplogrednih plinov;
b) količine fluoriranih toplogrednih plinov, dodanih med namestitvijo, vzdrževanjem ali ob
popravljanju uhajanja;
c) podatek, ali so bili uporabljeni F-plini reciklirani ali predelani (vključno z imenom in
naslovom podjetja za recikliranje ali predelavo, po potrebi pa tudi s številko spričevala);
d) količina zajetih fluoriranih toplogrednih plinov;
e) podatki podjetja, ki je namestilo, servisiralo ali razgradilo opremo, po potrebi tudi s
številko njegovega spričevala;
f)

datumi in izidi vseh obveznih preverjanj uhajanja;

g) za razgrajeno opremo pa še ukrepi za zajetje in odstranitev F-plinov.
Upravljavec obrata mora hraniti evidence vsaj pet let. Pogodbeni izvajalec, ki zbira evidence v
imenu upravljavca, jih mora hraniti vsaj pet let. Evidence morajo biti na zahtevo na voljo
pristojnemu organu Vlade Združenega kraljestva (tj. Agenciji za okolje) ali Komisiji.

5. Uporaba usposobljenih tehnikov
Določene postopke ravnanja z žveplovim heksafluoridom (SF6) v stikalnih mehanizmih morajo izvajati
ustrezno usposobljeni tehniki, ki imajo spričevalo za ravnanje z F-plini. To zlasti velja za namestitev
naprav, servisiranje, vzdrževanje, popravila ali razgradnjo in na splošno za zajemanje žveplovega
heksafluorida (SF6). Podrobnosti vseh zahtev za usposabljanje in izdajanje spričeval najdete v
Informativnem listu 24.

6. Zahteve ob koncu uporabnosti
Vsi stikalni mehanizmi, ki vsebuje žveplov heksafluorid (SF6) in se ob koncu uporabnosti odstranijo,
morajo skozi proces zajemanja žveplovega fluorida (SF6). Zajemanje mora izvajati tehnik s spričevalom.
Vse zajete F-pline se lahko:
a) pošlje na uničenje s sežigom v objektu za ravnanje z odpadki z izdanim dovoljenjem,
b) pošlje v specializiran obrat, kjer lahko ponovno obdelajo star žveplov heksafluorid (SF6) v
tekočino z lastnostmi, ki so enake čistemu žveplovemu heksafluoridu (SF6), in ustvarijo
'predelan žveplov heksafluorid';
c) spusti skozi proces osnovnega prečiščevanja, da se dobi 'recikliran žveplov heksafluorid'.

7. Nakup in dobava osnovnega žveplovega heksafluorida (SF6)
NOVO: Uredba o F-plinih iz leta 2014 nalaga novo obveznost družbam, ki prodajajo osnovne
F-pline (npr. jeklenke žveplovega heksafluorida), da morajo:
a) zagotoviti, da prodajajo F-pline samo družbam, ki imajo pravilno izdano spričevalo za F-plin,
b) voditi evidenco za vsakega kupca, v kateri so navedene ustrezne številke spričeval in količine
prodanih F-plinov.
Podrobnosti o tem, kako naj se trgovci na veliko lotijo te zahteve, so navedene v Informativnem
listu 19 “Pregled kupcev”.
Te zahteve se morajo zavedati tudi družbe, ki kupujejo F-pline za postavitev naprav, servisiranje in
vzdrževanje. Dobavitelji bodo verjetno zahtevali 'zagotovilno pismo', ki vključuje:


izjave, ki potrjujejo, da kupci razumejo Uredbo o F-plinih i n pomembnost čim večjega
zmanjšanja emisij,



zagotovilo, da bo kupec za ravnanje s plinom uporabljal samo usposobljene osebe s
spričevalom pri vseh dejavnostih, za katere je to zahtevano po uredbi,



podrobnosti o izdaji spričeval za zaposlene, ki so opravili ustrezno usposabljanje in
pridobili spričevala po Uredbi o F-plinih,



Če je primerno, tudi datume poteka veljavnosti za spričevala osebja.

8. Poročanje o uvozih
NOVO: O vseh visokonapetostnih stikalnih mehanizmih, ki vsebuje žveplov heksafluorid (SF6) in so
uvoženi iz držav zunaj EU, je treba enkrat letno poročati Komisiji. Prvo poročilo zajema koledarsko

leto 2014 in ga je treba predložiti Komisiji do 31. marca 2015. Poročila za prihodnja koledarska leta
je treba pripraviti do 31. marca naslednjega leta.

Podrobnosti o pomembnih zahtevah poročanja so navedene v Informativnem listu 20.

Ta dokument je dovoljeno brezplačno uporabljati in razpošiljati. Vsebuje najboljše trenutno razpoložljive informacije in bo
posodobljen takoj, ko bodo na voljo dodatne ali drugačne informacije. Dokument ne poskuša dajati dokončnega mnenja o
pravnih zahtevah; taka mnenja lahko dajo samo sodišča. Ob kakršni koli negotovosti se vedno sklicujte na besedilo Uredbe in
pridobite strokovni pravni nasvet.
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