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POVZETEK 

Predložena magistrska naloga razkriva predstavlja celovito teoretično in empirično analizo 

ekonomike rafinerij, ki procesirajo zemeljski plin v utekočinjena pogonska goriva, kot so 

dizel, ali A1 (gorivo za letala). S kratico jih označujemo tudi kot GTL rafinerije (gas–to–

liquid). Empirična evalvacija ekonomike take rafinerije se navezuje na potencialen 

infrastrukturen kapacitete, ki jih ima v Sloveniji družba Nafta Lendava. Sledeč tuji referenčni 

literaturi, je ekonomika GTL rafinerij na meji rentabilnosti, pri čemer veliki investicijski 

projekti usmerjeni v izgradnjo rafinerij velikih kapacitet dnevne proizvodnje (500.000 

sodčkov na dan) niso rentabilni, točko preloma pa dosegajo praviloma GTL rafinerije manjših 

kapacitet. Enak rezultat izkazuje tudi naša analiza, ki utemeljuje, da je točka preloma 

dosežena, če borzna cena derivata doseže najmanj 68 USD na sodček (v najboljšem scenariju) 

oziroma najmanj 120 USD na sodček v povprečno pričakovanem scenariju.  

Ključne besede: mikroekonomika, stroškovna funkcija, proizvodna funkcija, GTL rafinerije. 

SUMMARY 

The present master thesis reveals a complete theoretical and empirical analysis of the 

economics of refineries, which processed natural gas in liquefied fuels such as diesel or A1 

(aviation fuel). The initials are referred to as a GTL refinery (gas-to-liquid). An empirical 

evaluation of the economics of such refineries is related to potential infrastructure capacity 

which has in Slovenia, the company Nafta Lendava. Following the foreign reference 

literature, the economics of GTL refineries to break even, while the large investment projects 

aimed at building a large refinery capacity of daily production (500,000 barrels per day) is not 

viable, break-even point reaching a general rule, the smaller GTL refinery capacities. The 

same result also demonstrates our analysis, which argues that the breaking point is reached, if 

the stock price reaches a derivative of at least $ 68 per barrel (in the best case scenario) or a 

minimum of 120 USD per barrel on average expected scenario. 

Key words: microeconomics, cost function, production function, GTL refineries. 

UDK: 665.6/.7:66.012(043.2) 
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1 UVOD 

Področje proučevanja pričujoče magistrske naloge je analiza ekonomike t. i. GTL tehnologije 

(gas-to-liquid technology). To je proces rafiniranja zemeljskega plina v tekoča goriva – kot 

so: bencin (gasoline), dizelsko gorivo (gas oil), gorivo za letala (jet fuel), ali pa v sintetično 

surovo nafto (synthetic crude oil).  

Osrednji motiv za izbiro definiranega področja preučevanja izhaja iz dejstva, da je v 

današnjem svetu več kot 90 % celotne energije, ki se uporablja v transportu (kot pogonsko 

sredstvo) nafta, posledično morajo biti vsako leto aktivirane nove proizvodne kapacitete za 

nafto, več kot 2/3 teh proizvodnih kapacitet bo moralo biti tehnološko prenovljenih do leta 

2030. Vse to predstavlja močan izziv za naftno industrijo in spodbuja iskanje alternativnih 

načinov povečevanja produkcije tekočih goriv.1 

Obstajata dve alternativi, ki sta pritegnile investitorje. Prva je CTL (cioal-to-liquid) in druga 

že omenjena GTL. Obe skupaj pa predstavljata zaenkrat zgolj marginalni prispevek k svetovni 

proizvodnji tekočih goriv.  

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Zemeljski plin je mogoče transformirati v sintetična goriva bodisi neposredno bodisi z 

uporabo t. i. Fischer-Tropsch metode (F.T.).2 F.T. je bila razvita v tridesetih letih dvajsetega 

stoletja, intenzivno pa je bila dograjevana zlasti v zadnjih dvajsetih letih. Ključen razlog za 

postopno stopnjevanje zanimanja investitorjev za GTL tehnologijo je ekonomika (i.e. 

ekonomski vidik izkoriščanja te tehnologije), na kar sta pozitivno vplivala zlasti dva 

dejavnika: 

− nihanje cen surove nafte na bistveno višji ravni in presežek povpraševanja po naftnih 

derivatih nad ponudbo; 

− bistvene tehnične in tehnološke izboljšave izvirne F.T. metode.  

Signifikantne tehnične in tehnološke izboljšave GTL tehnologije so sprožile prve večje 

investicije v to tehnologijo v državah imetnicah primarne surovine – to je, zemeljskega plina. 

Največja GTL rafinerija je tako trenutno v Katarju, ki pa deluje na meji ekonomske 

rentabilnosti (glej Smedley 2012 in Bambang 2013). Meja ekonomske rentabilnosti investicije 

v GTL v državah, kjer so nahajališča primarne surovine je sicer spremenljiva in močno 

odvisna od vrednotenja (pricing) primarne surovine in tudi od velikosti (obsega) izgrajene 

GTL rafinerije.  

                                                           
1 Höök et al. 2013, 1–32.  
2 Seddon, 2006. 
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Oxfordska skupina raziskovalcev, združena pod okriljem družbe Velocys je ena izmed 

raziskovalnih skupin, ki so razvoje F.T. tehnologijo v »pomanjšani obliki«. Gre za modularni 

pristop k izgradnji rafinerije, kjer je osnovni gradnik modular manjše kapacitete, s 

povečevanjem števila le teh pa lahko linearno povečujemo kapaciteto rafinerije kot celote. To 

prinaša določeno fleksibilnost v segmentu ekonomike projekta, saj je mogoče velikost GTL 

rafinerije spreminjati. Ta fleksibilnost pa omogoča implementacijo tovrstne investicije tudi v 

območjih (državah), kjer ni nujno neposrednega nahajališča primarne surovine (zemeljskega 

plina), je pa vzpostavljena ustrezna infrastruktura za njegovo dobavo.  

Opredelitev problema, ki ga utemeljujemo kot osrednje področje proučevanja v predlagani 

magistrski nalogi, je tako argumentirano z obstoječo, razpoložljivo tehnologijo rafiniraja 

zemeljskega plina v tekoča pogonska goriva. Vprašanje (problem proučevanja) pa je, kakšen 

je ekonomski vidik te, trenutno razpoložljive tehnologije.  

S teoretičnega vidika sodi problem proučevanja pod okrilje mikroekonomske teorije po vzoru 

na primer Samuelson in Nordhaus (2002). S teoretičnega vidika je vsebinski okvir problema 

proučevanja znan. Gre za hierarhično sintezo štirih temeljnih konceptov mikroekonomike: (I) 

produkcijska funkcija, (II) stroškovna funkcija, (III) funkcija ponudbe in (IV) funkcija profita.  

Razpoložljiva tehnologija namreč predstavlja mikroekonomsko produkcijsko funkcijo, kot jo 

utemeljuje temeljna mikroekonomska teorije (glej tudi: Sen 2005). Ko imamo znano 

opredelitev produkcijske funkcije, lahko iz nje izpeljemo stroškovno funkcijo (načini in 

metode so v mikroekonomski teoriji znani – glej na primer Novak in Žižmond 2012). Pri 

transformaciji produkcijske funkcije v stroškovno moramo upoštevati tudi učinek t. i. 

tehnične učinkovitosti, kar je s teoretičnega vidika celovito obravnavano v Coeli et all (2005). 

Ko imamo znane specifikacije produkcijske in stroškovne funkcije, se soočimo z opredelitvijo 

funkcije ponudbe in končno s funkcijo dobička. Primerno teoretično zaledje nudi na primer 

Jahle in Rany (2001). 

Primarno teoretično izhodišče v predlagani magistrski nalogi predvidene analize torej 

predstavlja uveljavljena mikroekonomska teorija dokumentirana v knjigah in učbenikih 

srednje ravni zahtevnosti (intermediary microeconomics). Sekundarno teoretično izhodišče pa 

predstavljajo sicer redke študije izvedljivosti za GTL tehnologijo: 

− Patel (2005) je izdelal primerjalno analizo po tehnološkem in ekonomskem kriteriju med 

LNG in GTL tehnologijo.  

− Glebova (2013) je izdelala pregled geneze ekonomike GTL rafinerij s prognozo 

srednjeročnega razvoja. 

− Abquari (2012) je izdelal preliminarno analizo ekonomskih vidikov implementacije GTL 

tehnologije v Indoneziji. 

− Smedly (2012) je izdelal celovit pregled trenutnega stanja na trgu »malih« modularnih 

GTL rafinerij. 
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− Boyesn (2012) je izdelal preliminarno oceno ekonomskih vidikov investicije v GTL 

tehnologije. 

− Höök et al. (2013) so izdelali primerjalno študijo o ekonomiki CTL in GTL.  

1.2 Namen in cilji 

Teoretično zaledje tako po kriteriju primarnih virov (mikroekonomska teorija) kot po kriteriju 

sekundarnih virov (primerljive študije izvedljivosti) nam dajejo dovolj vsebinskega zaledja za 

uresničitev osrednjega namena predlagane magistrske naloge. To je: »Izdelati empirično 

oceno o ekonomičnosti investicije v GTL tehnologijo v primeru Slovenije.«  

Zakaj se namen raziskave navezuje specifično na Slovenijo? Ker ima Slovenija dostop do 

tehnologije (kapitala), nima pa (dovolj) lastne surovine. V luči uresničevanja tega osrednjega 

namena, bomo skozi izdelavo magistrske naloge uresničili hierarhično naslednje parcialne 

cilje: 

− opisan bo tehnološki okvir GTL rafinerij, 

− izdelana bo deskriptivna analiza obstoječih študij izvedljivosti investicij v GTL 

tehnologije, 

− proučeni bodo infrastrukturni in tehnološki vidiki investicije v GTL rafinerijo v Sloveniji, 

− izdelana bo simulacija gibanja dobička pri posameznih kapacitetah GTL rafinerije 

izdelana bo ocena stroškovnih cen za posamezne zahtevan inpute in prodajnih cen za 

dobljene proizvode. 

1.3 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

Naša osrednja hipoteza v predlagani magistrski nalogi trdi: 

»Investicija v GTL rafinerijo v Sloveniji je ekonomsko upravičena.« Zaledje za utemeljevanje 

postavljene hipoteze smo predstavili že uvodoma. Argumenti so naslednji: 

− GTL rafinerije delujejo ekonomično v državah, kjer je na razpolago primarna surovina. 

− Najsodobnejše GTL rafinerije so visoko učinkovite. 

− Mogoče je postopno povečevanje kapacitet GTL rafinerije s sestavljanjem manjših 

modularjev, kar zahteva nižji začetni vložek investicije.  

Iz tako opredeljene hipoteze izpeljujemo naslednji raziskovalni vprašanji: 

− Katera je optimalna kapaciteta GTL rafinerije v Sloveniji, ki zagotavlja najvišjo stopnjo 

donosa na investiran kapital?  

− Katera je primerna cenovna formula vrednotenja (pricing) vhodne surovine (zemeljskega 

plina), da zagotovimo kriteriju stabilnosti ekonomičnosti investicije? 
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1.4 Metode raziskovanja 

Uresničevanje postavljenih parcialnih ciljev naloge bo temeljilo na uporabi deskriptivnih in 

analitičnih metod raziskovanja. Upoštevajoč v točki 3 opredeljene cilje, bomo predvideno 

uporabili metode, opisane v nadaljevanju. 

Za opis tehnološkega okvirja GTL rafinerij bomo uporabili deskriptivne metode – 

povzemanje iz različnih predstavitvenih materialov na spletnih straneh proizvajalcev GTL 

tehnologij. 

Deskriptivno analizo obstoječih študij izvedljivosti investicij v GTL tehnologije bomo izvedli 

z uporabo kompilacije in komparacije izbranih študij izvedljivosti različnih avtorjev. 

Proučitev infrastrukturnih vidikov investicije v GTL rafinerijo v Sloveniji bo prav tako 

uresničena z uporabo deskriptivnih metod. Ta cilj nadaljuje spoznanja iz prvega cilja, kjer 

bomo predstavili tehnologijo. V sklopu tega (tretjega) cilja pa bomo opisno iskali odgovore na 

vprašanja, ali v Sloveniji razpolagamo s posameznim segmentom infrastrukture za GTL 

rafinerijo ali ne. Identifikacija razpoložljive infrastrukture bo uresničena s proučevanjem 

raznih (internetnih virov) in morebitni osebni komunikaciji s ključnimi deležniki (ministrstvo 

za infrastrukturo).  

Proučitev tehnoloških vidikov implementacije GTL rafinerije v Sloveniji bo temeljila prav 

tako na uporabi deskriptivne analize, saj gre za iskanje odgovora na vprašanje, katere 

geografske regije nudijo najboljšo dostopnost do infrastruktur v Sloveniji za izgradnjo take 

rafinerije. 

Izdelava ocene razpoložljivosti zahtevanih inputov (količina primarne surovine, drugi 

energenti, delovna sila in znanje, finančni viri in drugi inputi) za uspešno postavitev GTL 

rafinerije v Sloveniji bo prav tako temeljila na uporabi deskriptivnih metod (opisovanje stanja 

na temelju pregleda internetnih virov in morebitna osebna komunikacija ključnih deležnikov). 

Za izdelavo ocene stroškovnih cen za posamezne zahtevan inpute in prodajnih cen za dobljene 

proizvode bomo uporabili splet deskriptivnih metod (pregledali bomo cene iz sorodnih študij), 

kot tudi splet analitičnih metod, kot so koeficienti dinamike cen, relativni deleži. 

Simulacija gibanja dobička pri posameznih kapacitetah GTL rafinerije bo temeljila na uporabi 

analitičnih metod. Uresničili bomo tako diskretno kot zvezno analizo funkcijske povezave 

med dobičkonosnostjo investicije v GTL rafinerijo na eni strani (odvisna spremenljivka), in 

kapaciteto GTL rafinerije (pojasnjevalna spremenljivka) na drugi strani. 
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1.5 Omejitve 

S perspektivne predložene dispozicije je naša osrednja predpostavka ta, da bo mogoče zbrati 

vse zahtevane podatke (vrednosti parametrov), ki jih potrebujemo za opredelitev stroškov 

investicije in pričakovanih prihodkov, kar nam v razliki prinaša oceno o ekonomskem donosu 

investicije v GTL rafinerijo. 

Ključna omejitev je, da predlagana analiza ne velja v splošnem, ampak je omejena na 

razpoložljivo infrastrukturo in druge vire (znanje, dostop do financiranja) v Sloveniji. 
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2 GTL TEHNOLOGIJA 

Kratica GTL označuje postopek »gast-to-liquids«, ki je postopek za pretvorbo zemeljskega 

plina v sintetično olje, ki se nato lahko nadalje predela v gorivo in druge proizvode na osnovi 

ogljikovodikov. V najpreprostejšem smislu proces GTL razbije molekule zemeljskega plina in 

jih ponovno sestavi v daljše verižne molekule, podobne tistim, ki vsebujejo surovo nafto. 

GTL proces kemično pretvori molekule zemeljskega plina (metana) v druge sestavine. Po 

pretvorbi so te tekočine stabilne in ostanejo v tekočem stanju. GTL je podoben LNG v tem, da 

je cilje obeh procesov konverzija zalog izoliranega zemeljskega plina v nekaj, kar se lahko 

učinkovito dobavi na trg.  

Začetki GTL tehnologije sežejo v začetek 20. stoletja – Sebatier in Senderens sta leta 1902 

odkrila, da se CO lahko hidrogenira preko Co, Fe in Ni katalizatorjev v metan. Leta 1923 sta 

Fisher in Tropsch poročala o proizvodnji ogljikovodikov preko alkaliziranega železa – 

postopek je znan kot Fisher-Tropsch metoda (FT). Ugotovila sta, da je z uporabo katalizatorja 

pod pravimi pogoji temperature in tlaka, zmes ogljikovega monoksida in vodika - znana kot 

sintetični plin – mogoče pretvoriti v voščene parafine. Pri FT postopku so lahko surovine 

bodisi trdna snov (premog), tekočine (rafinerijski ostanki) ali plin. Vendar pa se danes GTL 

večinoma nanaša na pretvorbo plina v tekočino, ki se odraža v izjemno čisti sintetični surovi 

nafti, ki je skoraj brez onesnaževalcev, kot so: žveplo, aromati in kovine. To sintetično surovo 

nafto je mogoče rafinirati v produkte, kot so dizelska goriva, vosek in drugi tekoči naftni 

proizvodi. 

Proces razvoja GTL tehnologije za pretvorbo zemeljskega plina v sintetična goriva in 

kemijske zaloge je postal intenzivnejši ponovno v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Ta 

razvoj so v začetku poganjale gospodarske sankcije in embargi, aktivnosti so se izvajale v 

deželah, ki niso bile sposobne zadovoljiti notranjih tržnih potreb po gorivu in so uvažale ter 

rafinirale surovo nafto. Ključni sili sta bili Nemčija, ki je začela v 1920-ih letih in Južna 

Afrika od 1950. leta dalje. Med drugo svetovno vojno je proizvodnja FT na osnovi premoga 

igrala pomembno vlogo, ki je zadovoljevala potrebe transporta po gorivu med nemško vojno 

zaradi nezadostnega dostopa do virov surove nafte. Ta proizvodnja je bila prekinjena, ko se je 

vojna končala. 

Z geografskega vidika, so področja, ki jih zanimajo projekti GTL tista, v katerih plin 

predstavlja kritični vir za gospodarski razvoj, kot je na Daljnem vzhodu (Indonezija in 

Avstralija), Perzijski zaliv (Iran in Katar), Afrika (Egipt in Nigerija), Latinska Amerika 

(Trinidad in Venezuela), Severna Amerika (Aljaska). Projekti GTL se pogosto izvajajo v 

obstoječih industrijskih območjih (José v Venezueli in Point Lisas v Trinidadu) ali v sinergiji 

z LNG tovarnami za utekočinjeni zemeljski plin (Shell v Indoneziji in v Egiptu). To omogoča 

tehnologijo, ki kljub izboljšavam še vedno ostaja »kapitalsko intenzivna«, obvladovanje 

naložb in optimizacijo stroškov. 
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1950–1990: Južna Afrika SASOL razvije F-T komercialno (v kombinaciji z uplinjanjem 

premoga) za spreminjanje premoga v HC – skupna kapaciteta 4.000.000 MT/leto v treh 

tovarnah 

1980 – sedaj: Shell uporabi F.T. za spreminjanje zemeljskega plina in voska v Bintulu, 

Malezija. Nedavno je Shell povečal kapaciteto voska na pribl. 500.000 MT/letno skupaj z 

nafto, plinom itd. 

1980 – sedaj: številni novi proizvajalci na tem področju (ExxonMobil, BP, Conoco), številni 

načrtovani in najavljeni projekti (vključno z demonstracijskimi projekti); Qatar in Nigerija sta 

začela načrtovati in proizvajati GTL obrate svetovnega formata. 

Trenutno obstaja v svetu nekaj GTL obratov komercialne razsežnosti. Vsak izmed njih je bil 

vzpostavljena v devetdesetih letih 20. stoletja. Pravzaprav večina, če ne ravno vse GTL 

naprave do danes ne bi bile zgrajene, če ne bi prejele vladnih subvencij ali če jih ne bi podprla 

politika. Danes se sinteza FT smatra kot ustaljena tehnologija in dve podjetji sta že 

komercializirali svoji FT tehnologiji: Shell (prva tovarna v Maleziji ) in Sasol (več tovarn v 

Južni Afriki ), uporabljata se zemeljski plin in premog, kot surovina za proizvodnjo 

sintetičnega plina.  

Philips Conoco je zgradil demo obrat za proizvodnjo 400 sodčkov na dan v kraju Ponoca 

City, Oklahoma in je dobil dovoljenje sredi leta 2003. Načrtuje komercialni GTL obrat s 

podjetjem Qatar Petroleum (QP). 

British Petrol je pred kratkim začel z demo obratom za proizvodnjo 300 sodčkov na dan v 

kraju Nikiski na Aljaski. 

Shell upravlja komercialni obrat za proizvodnjo 150.000 sodčkov na dan v kraju Bintulu, 

Malezija in je pred kratkim podpisal pogodbo s QP za velik kompleks z integriranim GTL 

procesom za obseg 140.000 sodčkov-na-dan. 

Sasol skupaj s QP gradi tovarno za proizvodnjo 34.000 sodčkov na dan v kraju Ras Laffan v 

Katarju. Vzpostavil je tudi FT tehnološko partnerstvo z norveškim podjetjem Statoil za 

vrednotenje ekonomske konverzije spremljajočega plina v sintetično surovo nafto na mestu 

proizvodnje, s čimer se izogne potrebi po sežiganju ali ponovnemu iniciranju spremljajočega 

plina. QP in Sasol-Chevron ocenjujeta razširitev tovarne na obseg 100.000 sodčkov na dan. 

Razvija tudi obrate za predelavo plina v nafto, ki so pritrjeni na plavajoči platformi in se lahko 

namestijo nad manjša nahajališča plinskih zalog v morju. 

Exxon Mobil vodi demo obrat s proizvodnjo 200 sodčkov na dan v kraju Baton Rouge 

(Louisiana) in skupaj s QP načrtuje komercialno proizvodnjo s kapaciteto 100.000 sodčkov na 

dan. 
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Marathon Oil skupaj s podjetjem Synthroleum gradi demo obrat za 100 sodčkov na dan v 

kraju Catoosa, Tulsa (Oklahoma). Marathon tudi načrtuje izgradnjo velikega svetovnega 

obrata s QP. 

Medtem ko je trenutna proizvodnja tekočih goriv iz GTL tovarn relativno nizka, pa nekatere 

projekcije nakazujejo, da bi lahko GTL proizvodnja dosegla 1–2 milijona sodčkov na dan do 

leta 2015. Ta napoved izhaja tudi iz prepoznanega potenciala GTL tehnologije in s tem 

povezano povečano prizadevanje raziskovalnih institucij, univerz in predvsem podjetij 

usmerjena v iskanje nižanja stroškov kapitala za vzpostavitev predelovalnih obratov, ki 

omogočajo ekonomsko upravičenost. Verjetno bo večina takšnih GTL projektov ostala dalj 

časa v fazi načrtovanja zaradi stroškov in ekonomske upravičenosti. Le nekaj jih bodo 

vzpostavili v bližnji prihodnosti. Večjo razširjenost FT tehnologije lahko pospešita dva 

dejavnika: 

− zmožnost zmanjšanja stroškov realizacije in implementacije GTL tovarn, 

− sposobnost industrije, da političnim sogovornikom »proda« okoljske prednosti, ki jih 

nudijo GTL tehnologije. 

2.1 GTL proces 

Proces transformacije zemeljskega plina v tekoče gorivo obsega štiri faze. Prva faza je pred-

obdelava primarne surovine, druga faza je proizvodnja sintetičnega plina, tretja faza je 

konverzija sintetičnega plina in četrta faza je Fisher-Tropsch (FT) postopek.  

2.1.1 Pred obdelava surovine 

Primarna surovina je zemeljski plin. Čeprav se ta sestoji predvsem iz ogljikovodikov, so 

prisotni tudi drugi plini, kot so: dušik, vodik in ogljikov dioksid, sulfid in helij, kot tudi vodna 

para. Medtem ko nekatere izmed njih odstranijo v proizvodnih obratih nafte in plina, plin, ki 

nastane pri v konverzijskem obrat zahteva nadaljnje čiščenje preden ga je mogoče pretvoriti. 

Glavne sestavine, ki jih je treba odstraniti so tiste, ki vsebujejo žveplo, saj lahko zastrupljajo 

uporabljene katalizatorje. Ostali se lahko obdelujejo s procesom konverzije: 

Uporabljata se dve različni vrsti pred-obdelave, odvisno od količine plina, ki ga obdelujemo. 

Pri manjših količinah, se plin očistiti z uporabo bodisi tekočih ali trdnih lovilcev, ki se ali 

injicirajo v plin (tekoči lovilci) ali plin prehaja skozi posodo, ki vsebuje lovilce (tekoči ali 

trdni lovilci). Uporabljeni lovilci se nato zberejo in odstranijo.  

Pri večjih količinah, se uporabljajo sistemi aminskega pranja. Plin teče navzgor skozi steber 

opremljen z nizom posod in prelivnih pregrad. Tekoči amin teče navzdol, zbira se v vsaki 
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posodi in se nato preliva navzdol skozi steber. Plinski mehurčki s tekočino v posodah, ki 

zagotavlja dober stik in žveplove spojine se raztopijo v tekočini.  

2.1.2 Proizvodnja sintetičnega plina 

Proizvodnja sintetičnega plin je kemijska reakcija, v kateri so molekule ogljikovodikov v 

zemeljskem plinu razčlenjene in so jim odvzeti vodikovi atomi. Kisik se uvede bodisi s paro, 

kot je zrak ali s čistim plinom, ki je substituiran. Nastane zmes ogljikovega monoksida in 

vodika. Razvijeta se oba, katalitični in nekatalični postopek. 

Obstajajo tri osnovne vrste reformatorjev in vsi industrijski obrati uporablja bodisi variante ali 

kombinacije. To so: parno metanske reformatorje, avtotermalne reformatorje in delno 

oksidacijski reaktor. 

V parno-metanski reformaciji zemeljski plin in para prehajata preko katalizatorja, ki je 

običajno nikelj in se nahaja v ceveh v kurišču. Toplota za reakcijo se generira s sežiganjem 

nekaterih substratov plina. To je najpogosteje uporabljena tehnologija za proizvodnjo 

sinteznega plina, ki se uporablja v industriji običajnih kemikalij za proizvodnjo metanola in 

drugih kemikalij. V kombinaciji z drugo stopnjo, se tudi uporablja za proizvodnjo amonijaka. 

Ne zahteva ločenega dovajanja zraka ali kisika, čeprav je treba paro dovajati. Pred 

reformacijo je potrebna predhodna obdelava za odstranitev žveplovih ogljikovodikov, ki so 

strupeni za nikljeve katalizatorje. V reformaciji zemeljskega plina ta proces poteka preko 

adsorpcije na delih cinkovih oksidov ali na aktivnem ogljiku; tekoči ogljikovodiki gredo skozi 

vodno razžvepljevanje. V komercialnem pogledu je razmerje hlapi/ogljik med 2 in 3. Višje 

vrednosti pare vodijo do višje stopnje konverzije, zmanjšanja tveganj termičnega krekinga in 

nastanka koksa. Zahvaljujoč visokim temperaturam procesa, nastane velika količina toplote v 

vročem plinu na izstopu iz reformerja in v zgorevalnih plinih. Ta količina se lahko uporabi za 

predgrevanje surovin in za paro, ki jo potrebuje reformer. Drugi toplotni ostanki so na voljo 

za predgrevanje zgorevalnega zraka in ustvarjanje pare za druge namene. Sintetični plin ima 

na izstopu iz katalitičnih reformatorjev ogljikov monoksid v razmerju 3:1, ki pa se zniža na 

2:1 v materialih z manj vodika, kot je lahka nafta. 

V običajnem avto-termalnem reaktorju se plin sežge s kisikom in paro in nato preide skozi 

plast niklja, ki se nahaja v isti posodi. Reakcija zgorevanja je zelo hitra in proizvaja zelo 

visoke temperature. Proizvaja sintezni plin, primeren za večino procesov konverzije. Vendar 

zahteve za kisikovo surovino pomenijo, da je treba imeti obrat za ločevanje zraka.  

Reaktorji na zrak, ki uporabljajo zrak namesto kisika so bili prav tako razviti in pri njih ni 

treba imeti obrata za ločevanje zraka. Vendar pa proizvajajo sintezni plin razredčen z 

dušikom, ki zahteva posebno obdelavo za konverzijo, kar tudi pomeni, da je za to potrebna 

večja oprema.  
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Delna oksidacija je neposredna reakcija med kisikom in plinom ogljikovodika. Ta ne porablja 

pare in ne potrebuje katalizatorja. Deluje tudi pri zelo visokih temperaturah, zaradi česar je 

zelo učinkovit, vendar potrebuje kisik. Ogljikova kislina povzroča zgoraj opisano reformno 

reakcijo z dioksidom. Delni reaktorji (delna oksidacija) so bolj kompaktni kot parni 

reformatorji, ker nimajo izmenjevalnika toplote. Njihova učinkovitost je relativno visoka (70–

80 %). Izkoristek celotnega sistema je slabši, vendar zaradi višjih stopenj temperature in 

slabše rekuperacijo toplote. 

2.1.3 Konverzija sintetičnega plina 

Ko je sintetični plin proizveden, je naslednji korak pretvorba ogljikovega monoksida in 

vodika v želene produkte. Proizvod je na splošno odvisen od uporabljenega katalizatorja, tipa 

reaktorja in pogojev delovanja. Tipični katalizatorji vključujejo železo in kobalt. Prav tako 

preučujejo nikelj. Reakcija poteka preko rasti verig ogljikovodikov. Če je rast verig omejena, 

potem prevladujejo lažji ogljikovodiki. Če je rast verig visoka, potem se formirajo težji, 

voskasti ogljikovodiki. Rast verig je povezana z reakcijskim časom. Železo je bil eden od 

prvih uporabljenih katalizatorjev. Proizvaja ogljikovodike nižje molekularne teže. Kobalt je 

dražji in ga je treba podpreti z inertnim materialom, kot aluminijev ali silicijev dioksid. 

Proizvajajo izdelke z višjo molekulsko maso, zahtevajo manj nadgradnje. Reaktorji, ki se 

uporabljajo za takšno konverzijo vključujejo avtotermalni reaktor, opisan zgoraj, cevasti 

reaktor s fiksno plastjo, reaktor z mehurčki v gošči (blatu) in reaktor z lebdečo plastjo. 

Cevasti reaktorju s trdno plastjo (podlago), znan tudi kot reaktor Argo tipa, uporablja 

katalizator v vertikalnih cevi. Sintetični plin teče navzdol skozi cevi. Toplota se odstrani skozi 

cev stene za proizvodnjo pare. Regulacija temperature je ključnega pomena, saj visoka 

temperatura omogoča dobro konverzijo, vendar, če je previsoka zastruplja katalizator.  

Goščavo-mehurčkasti reaktor vsebuje blato /goščo iz tekočega voska s katalizatorjem 

razpršenim v njem. Sintetični plin ustvari mehurčke preko takšne mešanice, kjer se konvertira. 

Toplota se izloči iz gošče preko hladilne tuljave, ki ustvarja paro. Gošča se dobro premeša, 

kar pomeni, da deluje na reaktorju približno konstantna temperatura. To omogoča višje 

povprečne delovne temperature aplikacij in reakcijske hitrosti, proces pa je lažje nadzorovati. 

Reaktor z lebdečo plastjo je podoben reaktorju z goščo mehurčkov, razen da ne vsebuje 

nobene tekočine. Plin vpihavamo skozi trdne katalizatorske delce, kar povzroča, da se 

dvignejo in ločijo, in izboljšuje mešanje. Ko se to zgodi z vsemi delci, le-ti postanejo lebdeči. 

Delovna temperatura je skoraj konstantna in proces je mogoče hitro obvladati. V tem primeru 

tekočin ni treba odstraniti iz surovega toka produkta. 

Po prenehanju vseh reaktorjev, se lahki ogljikovodikovi proizvodi skupaj z nekonvertiranim 

plinom pošljejo v kondenzator. Težke proizvode nato odstranimo skupaj s trdnim 
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katalizatorjem, Nekonvertirani plin se reciklira nazaj v vhod reaktorja, pri čemer primarni 

proizvod ostane. 

2.1.4 Fischer-Tropsch sinteza 

Pri FT sintezi ena molekula CO reagira z dvema molekulama H2 da formira predvsem 

parafinske ravne verige ogljikovodikov (CxH 2x), z manjšimi količinami razvejanih in 

nenasičenih ogljikovodikov (npr. 2-metil parafini in a-olefini), in primarni alkoholi. Značilni 

delovni pogoji za sintezo FT so temperature 200–250 °C in pritiski med 25 in 60 barov. V 

eksotermni FT reakciji se okoli 20 % kemične energije sprosti kot toplota.  

Več vrst katalizatorje lahko uporabimo za sintezo Fischer-Tropsch. Najpomembnejši temeljijo 

na železu (Fe) in kobaltu (Co). Kobaltovi katalizatorji imajo prednost višjega menjalnega 

razmerja in daljše življenjske dobe (več kot pet let). Co katalizatorji so na splošno bolj 

reaktivni za hidrogeniranje in proizvajajo manj nenasičenih ogljikovodikov (olefina) in 

alkoholov v primerjavi z železnimi katalizatorji. 

Železovi katalizatorji imajo višjo toleranco za žveplo, so cenejši, in proizvajajo več olefinskih 

proizvodov in alkohola. Življenjska doba katalizatorjev Fe je kratka in montaža v obratih je 

generalno omejena na osem tednov. 

FT reakcija porablja vodik in ogljikove monoksid v molskem razmerju H2/CO = 2. Kadar je 

razmerje v dovodnem plinu nižje, se lahko prilagodi z reakcijo premika voda-plin (WGS) 

reakcija. Na železovi osnovi FT katalizatorji kažejo velike WGS aktivnosti in razmerje 

H2/CO se prilagodi v sinteznem reaktorju. V primeru katalizatorja na osnovi kobalta je treba 

razmerje prilagoditi pred FT sintezo. 

Polimerizacija, kot je Fischer-Tropsch verižna reakcija rasti v paleti proizvodov, vsebuje 

lahke ogljikovodike (C1 in C2), utekočinjeni naftni plin (C3-C4), nafto (C5-C11), diesel 

C20), in frakcije voska (> C20). Teoretična dolžina verige distribucije se lahko opiše z enačbo 

Anderson-Schulz-Flory (ASF). V praksi pa pride pogosto do odmika od idealne ASF 

distribucije, zlasti z ozirom na nižje donose ogljikovodikov. C1 donosi so višji od 

napovedanih ponavadi, medtem ko so C2 (kot tudi C3 in C4) donosi nižji.  

Katalizatorji, ki se uporabljajo v sintezi FT so resnično zelo občutljivi na majhne količine 

nečistoče. V tržnem delovanju se katalizatorji nadomestijo ali regenerirajo po določenem 

operativnem obdobju. Opredelitev čiščenja plina temelji na gospodarskih vidikih: naložbe v 

čiščenje plina v primerjavi z upadom proizvodnje zaradi zastrupitve katalizatorja. Zato ni 

nobenih 'trdnih' podatkov o mejnih vrednostih za nečistoče v FT polnilnem plinu. Za vsak 

obrat so lahko drugačne sprejemljive ravni.  
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2.2 Proizvodi  

GTL produkti so brez barve, vonja, niso strupeni in so bio-razgradljiv produkt, ki občutno 

zmanjšuje emisije vozil in hkrati nudi boljši izkoristek – boljše izgorevanje. Najbolj 

pomembni tržni produkti so: dizel, voski in FTD. 

Dizel nima žvepla, ima visoko cetansko vrednost in nizko gostoto. Vse te značilnosti ga 

uvrščajo med najbolj ustrezno za nadaljnje dizelske zahteve. 

Nafta nima žvepla in je sestavljena iz ravne verige molekul, ki so idealne za petrokemični 

kreking. 

Voski: težki parafini ali voski, nimajo žvepla in so idealna osnova za premium mazila in 

druge posebne proizvode. 

Fischer-Tropsch dizel (FTD) je sintetičnno gorivo proizvedeno iz konverzije zemeljskega 

plina v dizelsko gorivo. Glede na njegov izvor iz plina ima novo dizelsko gorivo energijsko 

gostoto, ki je primerljiva s konvencionalnim dizlom, vendar ima višje cetansko število, ki 

dovoljuje superiorno zmogljivost. Nizka vsebnost žvepla vodi do občutnih zmanjšanj 

določenih snovi, ki se proizvajajo med izgorevanjem in nizka aromatska vsebina zmanjšuje 

toksičnost določene snovi. 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti FT dizla 

Prednosti FT dizel Slabosti FT dizel 

• FT dizel ne vsebuje žvepla ali aromatov. 
Pričakovano je, da to vodi do manjših V 
pravilno uglašenem motorju 

• Odsotnost žvepla pomeni, da oksidacijski 
katalizatorji in filtri za delce delujejo z 
maksimalnim izkoristkom. 

• Obstoječa dizel infrastruktura se lahko 
uporablja, nespremenjena za FT dizel. 

• Dizel je eno izmed najvarnejših motornih 
goriv. 

• FT obrat ne proizvaja nobenih nezaželenih 
stranskih produktov, kot npr. težka nafta ali 
koks. 

• Če FT obrat uporablja vir kisika, proizvaja čisti 
CO2, ki zagotavlja možnost za zbiranje in 
skladiščenje CO2. 

• EU obravnava dizelske izpuste kot toksične. 

• Zaradi dodatne obdelane energije, FT dizel 
proizvede več toplogrednih plinov kot kateri 
koli od konvencionalnih ali alternativnih goriv. 

Vir: Seddon 2006 

S stališča proizvodnje, so okoljski vplivi enaki kot vplivi dizelskega goriva, s prednostjo 

nižjih izpušnih zračnih emisij in večjo varnostjo virov zaradi manjše odvisnosti od uvožene 
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nafte. FTD tovarna ne proizvaja neželenih stranskih produktov, kot rafinerija, ki proizvaja 

težko kurilno olje in koks.  

2.3 Proizvajalci GTL tehnologije  

Obseg oz. število GTL obratov trenutno predstavlja pomembno dimenzijo za strateško 

pozicioniranje na trgu s plinom. Na eni strani se nekateri udeleženci umeščajo v iskanje 

večjega obsega, ki je del naravne poti kemijskih procesov s ciljem zmanjšati stroške 

proizvodnje in povečati dobičkonosnost velikih zahtevanih naložb. Velike naftne družbe, ki 

imajo velike rezerve zemeljskega plina (na primer Shell in ExxonMobil) se najbolj zanimajo 

za velike obrate. Po drugi strani pa nekatera podjetja iščejo učinkovite obrate v manjšem 

obsegu (manj kot 10.000 sodčkov na dan), ker lahko raziskuje veliko število majhnih polj 

zemeljskega plina. Montažni obrati, ki jih predlaga Syntroleum izrecno predstavljajo koncept 

majhnega obsega (od 2000 do 10.000 sodčkov na dan), medtem ko se projekti naftnih 

podjetij, kjer bi proizvedli okoli 80.000 ali več sodčkov na dan, dajejo prednost zmanjševanju 

stroškov, kakor tudi konkurenčnosti tehnologij GTL v primerjavi z uveljavljenimi 

tehnologijami raziskovanja zemeljskega plina. 

Glavni operaterji so Shell, Exxon Mobil, Syntroleum in Sasol. Ta štiri podjetja dobro 

sintetizirajo strateške raznolikosti v tekmovanju za pozicije v bodočih GTL tehnologijah. 

Shell je izvedel raziskovalne in razvojne aktivnosti GTL tehnologij konec 40-ih let preteklega 

stoletja, kar je vodilo do razvoja Shell Middle Distillate Synthesis (SMDS), ki je usmerjen na 

proizvodnjo običajnih destilatov, večinoma kerozina in plinskega olja. Shell, ki je eden izmed 

pionirjev v industriji, od leta 1993 v kraju Bintulu, Malezija upravlja tovarno, ki proizvede 

12.000 sodčkov na dan. Tovarna se odlikuje po svoji fleksibilnosti in proizvodih, ki 

vključujejo nafto, dizelsko olje, kerozin, topila, rafinirana mazila in surovine za detergente. 

Exxon Mobil je nedavno naznanil razvoj druge generacije lastnega procesa znanega kot 

Advanced Gas Conversion (AGC-21) ki vključuje reaktor za blato in kobalt katalizator. 

Strategija razvoja Exxon Mobila je osredotočena na izboljšave pridobivanja sintetičnega plina 

v FT reakcijskem modelu. 

Syntroleum je tehnološko podjetje, ustanovljeno leta 1984. Na borzo je prišlo leta 1998 in 

deluje v energetski industriji. Podjetje ima v lasti proces konverzije zemeljskega plina v 

tekoče ogljikovodike, kar je komercialno dosegljivo od leta 1997. Glavna značilnost tega 

procesa je uporaba zraka namesto kisika pri pripravi sintetičnega plina, kar zmanjšuje velike 

investicijske stroške tovarne glede ločevanja zraka. Strategija raziskav in razvoja se večinoma 

osredotoča na izboljšanje procesa in zmanjševanje investicijskih ter obratovalnih stroškov. 

Poleg licenc, ki jih na veliko ponujajo naftni in plinski industriji, je cilj Syntroleuma tudi 

vzpostavitev podjetij – joint venture – za izgradnjo in upravljanje lastnih tovarn, v katerih bi 
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proizvajali posebne proizvode ali dizelsko olje. Syntroleum išče možnost za preoblikovanje iz 

vloge ponudnika licence v vlogo proizvajalca. Naftnim podjetjem, ki imajo v lasti zalog 

ujetega plina v Latinski Ameriki (PDVSA v Venezueli, PETROBRAS v Braziliji, ENAP v 

Čilu in konzorcijem v Peruju) je predlagal več projektov v obliki joint-venture modela. 

Podjetje si prizadeva, da bi vzpostavilo nekaj GTL tovarn z deležem v kapitalu investiranem v 

takšne projekte in s tem pokazati, da je možno njihovo tehnologijo komercializirati. 

Sasol je edino podjetje z operativnimi izkušnjami z FT tovarnami, ki jih je podjetje 

vzpostavilo v Južni Afriki za proizvodnjo tekočega ogljikovodika iz premoga in delujejo od 

leta 1950. Renesansa GTL tehnologije predstavlja priložnost za uporabo razvitega znanja 

podjetja. Podjetje meni, da je vzvod njihove tehnologije pri FT konverziji eno izmed petih 

temeljnih gonil rasti podjetja. Načrtuje več projektov GTL tovarn, ena izmed njih je tudi 

povezava s podjetjem Chevron. Poleg najavljenih povezav z naftnimi družbami, Sasol išče 

okrepitev svoje pozicije v tehnologiji, kar predstavlja povezava z norveškim podjetjem Haldor 

Topsoe, ki je specializirano za tehnologije proizvodnje sintetičnega plina.  

Prav tako je treba omeniti, da poleg naftnih podjetij kot so BP, Conoco in Statoil, ki so že 

najavile GTL iniciative, na tem področju obstajajo tudi podjetja v industriji plina, posebej 

Praxair in Air Products. Navedena podjetja vodijo dva konzorcija, ki vključujejo naftne 

družbe in družbe, ki so specializirane na specifičnih področjih raziskovanja in razvoja 

projektov preoblikovanja katalitične membrane. V tem primeru poskušajo podjetja na 

področju proizvodnje plina mobilizirati svoje tehnološke posebnosti pri iskanju radikalnih 

inovacij v procesu proizvodnje sintetičnega plina. 

Predvideva se, da se bodo prihodnji GTL projekti razvijali v treh glavnih smereh: 

− izgradnja srednjih in velikih obratov na oddaljenih področjih, kjer je malo odjemalcev 

plina in so visoki stroški transporta; 

− mali GTL obrati na platformah, posebnih plovilih za morska (off-shore) nahajališča, kjer 

je transport plina kompleksen, sežiganje pa je prepovedano; 

− pol-mobilne ali modularne GTL enote, ki se lahko predstavljajo iz enih na druga manjša 

plinska polja na kopnem. 
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3 EKONOMSKI VIDIKI URESNIČENIH INVESTICIJ V GTL TEHNOLOGIJO  

3.1 Pregled obstoječih študij  

Naša raziskava po javno dostopnih podatkih predstavlja prvo študijo s področja ekonomike 

GTL tehnologij, zaradi tega v domačem prostoru nimamo primerljive referenčne študije in je 

za utemeljevanje dobljenih rezultatov odločilnega pomena pregled tuje referenčne literature. 

V splošnem lahko rečemo, da je nabor potencialne tuje referenčne literature velik, vendar pa 

smo izmed več kot 150 pregledanih virov identificirali le 27 takih, iz katerih je mogoče 

identificirati konkretne empirične ocene. V preglednici 2 je prikazan sistematični povzetek 

posamezne študije v zvezi s kapaciteto GTL rafinerije, letom, na katerega se navezuje 

evalvacija stroškov, skupni stroški rafinerije in iz tega preračunani stroški na barel ob 

predpostavki 360 delovnih dni.  

Preglednica 2: Pregled referenčnih analiz 

Vir 

Dnevna 

kapaciteta v 

barelih 

Bazno leto 

evalvacije 

Celotni stroški 

v mrd USD 

Stroški na barel v 

USD 

Patel 2005 100.000 2005 2,5 69,44 

Black 2010 50.000 2010 1,5 83,33 

Balogun 2009 100.000 2009 2 – 3 55,56–83,33 

Rahman 2008 68.000 2008 1,82 74,35 

Hossain et al. 2007 40.000 2006 0,8–1,4–2 55,56–97,22–138,89 

Al-Shalchi 2006 in 
Woods et al. 2002. 

100.000 2006 2 55,56 

Ogugbe et al. 2007 100.000 2007 4 111,11 

Bao et al. 2010 118.000 2009 10,2 240,11 

DB 2010 36.000 2010 2,25–2,5 173,61–192,90 

Economides 2005 65.000 2005 1,65 70,51 

Opomba: glej tudi Hirsch 2008; Fleisch 2002; Duvenhage 2006. 

3.2 Ključni dejavniki investiranja v GTL tehnologijo  

Sedanje okolje za vlaganja v projekte GTL je bolj ugodno, kot je bilo v zadnjih 50 letih. 

Razlog za to je več ugodnih gonilnikov na različnih področjih. Ključni so: strateški dejavniki, 

tržni dejavniki, okoljski dejavniki gospodarski dejavniki. 

Strateški dejavniki so: 

− pridobitev dostopa do bogatih zalog plina; 

− zagotovitev sredstev za finančne ocene ujetih in oddaljenih rezerv plina; 

− sklepanje zavezništev z vladami in energetskimi družbami v državah, bogatih z viri za 

zagotavljanje oskrbe v prihodnosti; 
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− fizične kot tudi okoljske omejitve glede možnosti za ponovno inficiranje spremljajočega 

plina za spodbujanje proizvodnje nafte; 

− čista sintetična surova nafta, ki se zmeša s težjo/bolj umazano surovo nafto za industrijo 

transporta in rafiniranje; 

− sintetična surova nafta in goriva se lahko vključijo v obstoječo infrastrukturo. 

Tržni dejavniki so: 

− globalna rast povpraševanja po čistem dizelskem gorivu; 

− trgi za energijo, ki so oddaljeni od bogatih in poceni virov energetskih rezerv, zahtevajo 

primerno transportno (tekočo) obliko.  

Okoljski dejavniki so: 

− zakonodaja o obvezni nizki vsebnosti žvepla ter lažjih, čistih-kurilnih gorivih;  

− Zakon o energetski politiki ZDA iz leta 1992, ki določa, da se GTL iz zemeljskega plina 

šteje kot »alternativno gorivo.« 

Gospodarski dejavniki so: 

− cena surove nafte je na zgodovinsko visokih ravneh; 

− vrhunec proizvodnje nafte v mnogih regijah.  

Konkurenca na področju GTL sistemov je zelo močna. Proizvodi, ki jih pridobivajo iz GTL 

tehnologije imajo ekonomsko prednost: njihovi transportni stroški so veliko nižji od 

transporta zemeljskega plina, ki je zaradi svojega volumna 1000-krat obsežnejši od nafte, in 

ne predstavlja zgolj visokih transportnih stroškov ampak tudi zahteva specifična vlaganja 

(plinovodi in metanska plovila). 

Ključni parametri, ki določajo ekonomsko upravičenost GTL projekta so: 

− cena plina, 

− cena nafte, 

− strošek kapitala (CAPEX) in obratovalni stroški (OPEX), 

− prihodki od proizvoda, 

− davčni režim. 

Najbolj pomemben dejavnik je razpoložljivost velikih zalog plina: 4–5 Tcf minimalno, ki 

zagotavlja 500–600 MMCFD (kubičnih čevljev/dan) dobave za 25 let. Ker so GTL 

tehnologije kapitalsko zelo intenzivne, je treba imeti nizko-cenovno surovino. Veliko bolj kot 

tehnologija je GTL investicije omejevala negotovost glede svetovne cene nafte. 

Nedavno povišanje cen nafte daje prednost GTL raziskavam. Večina operaterjev zagotavlja, 

da ekonomija daje prednost GTL tehnologiji samo v primeru, ko cene v povprečju ostanejo 

nad 20 USD/sodček. To dejstvo pojasnjuje, zakaj je tako veliko predlogov za GTL bilo na 

»čakanju« v poznih 1990-ih letih. GTL operaterji pričakujejo, da bodo porabili 20.000 USD 
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na vsak sodček na dan za postavitev obrata. Po tem ključu stane obrat za proizvodnjo 100.000 

sodčkov na dan dve (2) milijardi USD. 

Investicijski stroški GTL so se zmanjšali za 60 % v zadnjem desetletju. Sintetični plin (glej 4. 

poglavje) znaša 60 % stroškov kapitala. 

Raziskave o zmanjšanju stroškov:  

− neposredna pretvorba iz metana v tekoči ogljikovodik prek katalitične oksidacije; 

− katalitične izboljšave za neposredno pretvorbo; 

− plasma tehnologija za pretvorbo zemeljskega plina v sintetični plin pred katalitično 

reakcijo; 

− keramične membrane. 

Ekonomija obsega in tehnološke inovacije prispevajo k zmanjšanju investicijskih stroškov. 

Končni stroški so seveda odvisni od specifičnosti lokacije, razpoložljive infrastrukture in 

lokalne proizvodne industrije ter od stroškov gradnje. Trenutno je predvidena optimalna 

velikost za prihodnje obrate okoli 70–75.000 sodčkov na dan. 

Zelo koristne so tudi integracijske povezave. Če lahko GTL projekt integriramo z ostalimi 

industrijskimi obrati in si delimo skupno infrastrukturo, se projekt še optimizira. 

Visoki investicijski stroški predstavljajo oviro za mnoge, ki so zainteresirani za GTL. Veliki 

obrati in velike rezerve plina so potrebne za vzpostavitev ekonomije obsega, da je naložba 

ekonomična. Samo 200 od 15.000 plinskih polj izven Severne Amerike je dovolj velikih za 

vzpostavitev Fischer-Tropsch obrata. V zgodovini so GTL obrate subvencionirale Vlade 

posameznih držav. 

Z zahtevano kapitalsko investicijo sto milijonov dolarjev za takšne obrate, postaja kontroling 

tehnološkega tveganja še dodatna ovira. 

Cene nafte morajo biti okoli zgornje meje, da je GTL ekonomsko zanimiva za proizvajalca 

nafte. 

GTL tehnologija združuje več procesov v velikem obsegu; le-te vključujejo predelavo plina, 

proizvodnjo industrijskega plina, rafiniranje, proizvodnja energija in obdelava odpadnih voda. 

Investicije v GTL tehnologijo so primerljive z investicijami v osnovno rafinerijo. V smislu 

stroškov in učinkovitosti so prišli na dan različni problemi, za katere je trajalo dalj od 

pričakovanega časa, da so se rešili. 

Da bi GTL obrat smatrali kot obilen vir proste energije je mit. Drži, da tradicionalni obrati 

porabljajo energijo, medtem ko Fischer-Tropsch obrati proizvajajo energijo, vendar so F.T. 

obrati tudi veliki porabniki energije za ločevanje zraka. Študije predlagajo, da na osnovi 
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sedanjih ocen, proizvodnja GTL goriva zahteva več energije kot sistem konvencionalne 

rafinerije in se kaže v primerljivih emisijah plinov. 

Proizvodnja čistih goriv v rafinerijah je dodatna ključna konkurenca za GTL. Veliko 

ameriških, evropskih in drugih rafinerij so v procesu montaže, povečevanja ali drugega 

izboljšanja hidro obdelave ali hidro krekinga. Velike tehnološke izboljšave prispevajo k 

stroškovni učinkovitosti rafinerij pri konverziji v čista goriva. 

V vsakem procesu optimizacije, bo vedno nastalo vprašanje kapitala v primerjavi s stroški 

obratovanja. Za bolj običajne obrate, kot so rafinerije, plinski obrati, ali LNG obrati je 

optimalna točka relativno dobro razumljena; za GTL tehnologije pa velja, da je le-ta določena 

na podlagi vrste problemov.  

Povzetek najpomembnejših slabosti GTL projektov: 

− visoki stroški kapitala, 

− kompleksnost upravljanja, 

− tržno tveganje: cene nafte; sprejetost pri kupcih, 

− okoljske zadeve glede GHG. 

3.3 Ekonomika uresničenih investicij 

V uvodu k temu poglavju smo predstavili nekatere ključne igralce na trgu GTL derivatov 

(Shell, Sasol, ExxonMobile). Vendar moramo ločiti med dvema vrstama investicijskih 

projektov GTL. Prvi so pilotne narave in se navezujejo na testiranje tehnoloških izboljšav (teh 

ne štejemo kot investicije v komercialne namene). Drugi so investicijski projekti za 

proizvodnjo GTL derivatov v komercialne namene. 

Identificirane referenčne analize ekonomike GTL tehnologije za proizvodnjo pogonskih goriv 

kažejo na različne povezave med kapaciteto GTL rafinerije in vrednostjo investicije v njeno 

izgradnjo to faze, ko je primerna za zagon. Povzemamo pet izbranih analiz: 

− Onwukwe (2009, 193) navaja investicijo v Katarju, kjer je dnevna kapaciteta GTL 

rafinerije 34.000 barelov in vrednost investicije na dnevni kapaciteto barelov 22.500 

USD. 

− Bao, El-Halwagi in Elbashir (2010, 711–712) navajajo investicijo v skupnem obsegu 15 

mrd USD (v povprečju), za GTL rafinerijo z dnevno kapaciteti 140.000 barelov, z 

amortizacijsko dobo 20 let.  

− Wilhelm, Simbeck, karp in Dickenson (2001, 146) navajajo, da je strošek primarne 

surovine cca 15 % v celotni stroškovni strukturi GTL proizvedenega pogonskega goriva, 

operativni stroški znašajo v tej strukturi cca 20 %, preostalih 65 % pa je vrednost 

investicije za postavitev GTL rafineriej z dnevno kapaciteto 20.000 barelov ob 

predpostavki petletne dobe odplačevanja vrednosti investicije.  
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− Za rafinerijo SASOL (glej http://www.chemlink.com.au/gtl.htm), s kapaciteto 10.000 

barelov dnevno je vrednost investicije ocenjena na 250 mio USD, kar znaša 25.000 USD 

na dnevno kapaciteto, operativni stroški vključno s primarno surovino (zemeljski plin) pa 

znašajo dodatnih 10 USD na barel.  

− Northwest Oil&Gas TDC (2013) izpostavlja ekonomiko GTL modulov manjše 

kapacitete, ki omogočajo odsekoma linearno povečevanje kapacitet. Gre za pristop, ki ga 

je izpostavil tudi Onwukwe (2009, 193). GTL tehnologija je na voljo tudi v bistveno 

manjših kapacitetah. Posamezen modular ima kapaciteto od 1.000 do 16.000 barelov na 

dan in jih je mogoče odsekoma-linearno kombinirati ter tako postopno povečevati 

kapaciteto celotne GTL rafinerije. Modular z dnevno kapaciteto 1.500 barelov zahteva 

investicijsko vrednost 120.000 USD dnevne kapacitete barelov. Standardizirana poraba 

zemeljskega plina znaša 270 m3 na barel GTL pogonskega goriva (dizel, A1), operativni 

stroški znašajo cca 20 USD na barel. Predpostavljena življenjska doba GTL rafinerije je 

20 let.  

Preglednica 3: Pregled ključnih parametrov ekonomike GTL rafinerij različnih 

kapacitet 

Dnevna 

kapaciteta v 

barelih 

Letna 

kapaciteta v 

barelih 

(330 dni) 

Vrednost 

investicije 

na dnevno 

kapaciteto
a
 

Strošek 

investicije 

na barel
b
 

Strošek 

investicije 

na barel
c
 

Strošek 

investicije 

na barel
d
 

Strošek 

investicije 

na barel
e
 

140.000 46.200.000 107.000 64,85 32,42 21,62 16,21 

34.000 11.220.000 22.500 13,64 6.82 4,55 3,41 

20.000 6.600.000      

10.000 3.300.000 25.000 15,15 7,56 5,05 3,79 

1.500 495.000 120.000 72,73 36,36 24,24 18,18 

Opombe:  
a dnevna kapaciteta (angl. daily barrel capacity) je skupna obračunska enota merjena v barelih na dan.  
b Strošek investiranja je izračunan na predpostavki petletnega odplačevanja investiranega zneska.  
c Strošek investiranja je izračunan na predpostavki 10-letnega odplačevanja investiranega zneska.  
d Strošek investiranja je izračunan na predpostavki 15-letnega odplačevanja investiranega zneska.  
e Strošek investiranja je izračunan na predpostavki 20-letnega odplačevanja investiranega zneska. 

Kot izhaja iz podatkov v preglednici 3, je strošek investicije spremenljiv glede na kapacitete, 

čeprav druga in četrta različica najverjetneje pri oceni skupne investicije ne upoštevata 

celotne infrastrukture. Najpogostejše vrednosti investicije GTL rafinerije (kot nove 

investicije) se gibljejo namreč med 80.000 USD na dnevno kapaciteto barelov in 150.000 

EUR na dnevno kapaciteto barelov. V ta interval pa se umestita vrednosti prve in pete 

različice v preglednici 3.  

Če prevzamemo, da znašajo stroški investicije 65 % stroškovne cene pri petletni dobi 

odplačevanja, operativni stroški (vključno s stroški dela in amortizacijo) 20 %, stroški 
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primarne surovine pa 15 % skupnih stroškov, lahko na temelju podatkov iz zgornje 

preglednice preračunamo stroškovne cene na barel GTL pogonskega goriva.  

Preglednica 4: Ocena celotnih stroškov proizvodnje pogonskih goriv z GTL 

tehnologijo 

Različica
a
 

Strošek investicije 

na barel 

Operativni stroški 

na barel
b
 

Stroški primarne 

surovine na 

barel
c
 

Celotni stroški na 

barel
d
 

1 64,85 19,95 14,97  99,77 

5 72,73 22,38 16,78 111,89 

Opombe:  
a Iz nabora petih različic v preglednici 4 smo izločili 2., 3. in 4 zaradi dilem v zvezi s celovitostjo ocen 
stroškov investicije.  
b Operativne stroške v USD na barel smo preračunali (izpeljan je izračun za prvo različico, postopek je 
enak tudi za različico 5): ,65,085,64 c⋅=  ,77,99

65,0

85,64
==c  od tod sledi, da znašajo operativni stroški na 

barel .95,19%2077,99 =⋅   
c Če sledimo predpostavki, da znašajo stroški primarne surovine 15 % v strukturi celotnih stroškov, 
potem znašajo ti: .97,14%1577,99 =⋅   
d Izračun celotnih stroškov je prikazan pod opombo b.  

V preglednici 4 imamo dve oceni celotnih stroškov na barel v dveh različnih proizvodnih 

funkcijah. Prva se navezuje na kapaciteto do 50 milijonov barelov letno, druga pa na 

kapaciteto do 500.000 barelov letno.  

Izračun v preglednici je močno podvržen dejstvu, da so stroški investicije na barel izračunani 

ob predpostavki, da mora biti znesek investicije poračunan v petih letih, pri čemer iz 

referenčnih virov izhaja, da je amortizacijska doba GTL rafinerije 20 let. Druga 

pomanjkljivost se navezuje na stroške primarne surovine – to je cena zemeljskega plina.  

V preglednici je izračunana na predpostavki standardiziranega deleža, čeprav lahko 

neposredni strošek primarne surovine tudi sproti izračunavamo. GTL proces je namreč 

tehnični proces, z znanimi razmerji med porabo primarne surovine in proizvedenim 

pogonskim gorivom – velja, da potrebujemo za en barel pogonskega goriva (recimo d2) 270 

m3 zemeljskega plina. Na temelju te tehnične povezave. Lahko sproti ocenjujemo strošek 

primarne surovine. Če upoštevamo, da je nabavna vrednost standardnega kubičnega metra 

zemeljskega plina cca 0,35 USD, izračunamo neposredni strošek zemeljskega plina na barel: 

5,9435,0270 =⋅  USD/barel. To je pa toliko, kolikor znaša skoraj celotna proizvodna cena 

enega barela pogonskega goriva pri kapaciteti 140.000 barelov na dan. Tak izračun 

neposrednih stroškov primarne surovine je torej v nasprotju s kalkulacijami, ki jih dobimo, če 

upoštevamo v preglednici 3 predstavljeno strukturo stroškov. Pri operativnih stroških se ocene 

skladajo med vsemi pregledanimi referenčnimi viri in znašajo med 15 in 25 USD na barel.  
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4 MIKROEKONOMSKI OKVIR GTL TEHNOLOGIJE 

4.1 Proizvodna funkcija3 

Proizvodna funkcija je mikroekonomski koncept transformacije inputov v končne outpute. 

Realna omejitev, s katero se soočajo podjetja pri uresničevanju tega procesa, je tehnološka 

izvedljivost – stanje tehnologije. Stanje tehnologije določa, kaj je mogoče doseči pri različnih 

tehnikah – to je različnih kombinacijah inputov. Predpostavljen analitični zapis je običajno 

naslednji (Jehle in Reny 2000, 118): 

− množica proizvodnih možnosti: 
mY ℜ⊂ , 

− proizvodni načrt: ( ) Yyy m ∈= , . . .,1y , kjer velja ,0<iy če je i-ti resurs input in ,0>iy  

če je i-ti resurs output. Indeks m označuje različico proizvodnega načrta. 

Uporaba množice proizvodnih možnosti omogoča analiziranje proizvodnih procesov, kjer je 

več inputov in outputov, kadar pa gre za proizvodno funkcijo, kjer je več inputov in en output 

lahko tako proizvodno funkcijo analitično zapišemo kot (Jehle in Reny 2000, 118): 

( ),xfy =  

kjer je: 
y  spremenljivka, ki meri obseg outputa, 

x  vektor s členi, ki merijo obseg porabe posameznega (i-tega) inputa: ( )ni xxxx ,...,,...,1= , 

0≥y  in 

.0≥y  

Tako opredeljena proizvodna funkcija ima v mikroekonomski analizi pripisane naslednje 

značilnosti (Jehle in Reny 2001, 119): 

− je zvezna funkcija, kar zagotavlja, da majhne spremembe v vektorju inputov povzročajo 

majhne spremembe v obsegu outputa; 

− je strogo naraščajoča, kar pomeni, da povečanje vseh inputov hkrati povzroči porast 

outputa; 

− je strogo kvazi konkavna, kar implicira določeno stopnjo komplementarnosti med inputi. 

Končnega outputa torej ni mogoče proizvesti brez minimalne količine posameznega 

inputa; 

− je odvedljiva funkcija, kjer je parcialni odvod produkcijske funkcije mejni proizvod i-

tega inputa: 
( )

ix

f

∂
∂ x

. 

                                                           
3 Vsebina poglavja je povzeta prirejena po Petek (2010, 15–16).  
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4.2 Stroškovna funkcija4 

V mikroekonomiki stroške ugotovimo tako, da količinsko porabo in/ali obrabo posameznega 

proizvodnega dejavnika pomnožimo z njegovo ceno (Jehle in Reny 2001, 127): 

∑
=

⋅=
n

i

ii xwc
1

,  

kjer je: 

c – celotni stroški, 

w – cena proizvodnega dejavnika, 

x – količina proizvodnega dejavnika, 

i – indeks, ki označuje i-to različico proizvodnega dejavnika, 

n – število različic proizvodnih dejavnikov. 

Mikroekonomska stroškovna funkcija je torej izpeljana iz mikroekonomske proizvodne 

funkcije tako, da vpeljemo v povezavo »input – output« cene inputov in rešimo matematični 

problem minimizacije namenske (v tem primeru stroškovne) funkcije. Običajno je tak 

problem rešen v okvirju popolne konkurence, kjer so cene inputov z vidika posameznega 

podjetja eksogeno dane in v danem trenutku fiksne. Analitični okvir definiranja 

mikroekonomske stroškovne funkcije je torej naslednji (Jehle in Reny 2000, 127): 

( ) ,min, wmw
x

⋅≡
+∈ nR

yc  tako da ( ) .yf ≥x  

Pri tem imajo posamezne spremenljivke in simboli naslednji pomen: 

c – funkcija celotnih stroškov, 

w – vektor cen inputov, 

y – obseg outputa, 

x – vektor inputov. 

Če je ( )y,wx  rešitev problema minimizacije stroškov, potem velja ( ) ( )yyc ,, wxww ⋅=  

(Jehle in Reny 2001, 127), kar je le analitični zapis vsebine, ki pravi, da zavzamejo elementi 

vektorja inputov ( )x  pri danih cenah inputov ( )w  in pri danem outputu ( )y  minimalne možne 

vrednosti. Ker vemo, da je količina outputa funkcijsko odvisna od količine porabljenih 

inputov in da je ta proizvodna funkcija strogo naraščajoča (glej Jehle in Reny 2001, 128), 

lahko analitični problem minimizacije stroškov prevedemo v enostavnejši zapis (Jehle in 

Reny 2001, 129): 

,min wm
x

⋅
+∈ nR

 tako da ( ).xfy =  

                                                           
4 Vsebina poglavja je povzeta prirejena po Petek (2010, 25–26).  
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Na tem mestu bomo za nadaljnji razvoj mikroekonomske stroškovne funkcije vpeljali 

omejitev, ki smo jo upoštevali tudi pri mikroekonomski proizvodni funkciji – namreč princip 

gnezdenja. Spomnimo se, da je mogoče na najnižji ravni gnezdenja mikroekonomsko 

proizvodno funkcijo poenostaviti v matematičnem smislu v funkcijo ene spremenljivke. Z 

vpeljavo te predpostavke lahko namreč grafično pokažemo izpeljavo stroškovne funkcije iz 

proizvodne funkcije. 

4.3 Funkcija ponudbe in funkcija dobička 

Funkcijo ponudbe v mikroekonomski teoriji največkrat povezujemo s kriterijem maksimiranja 

dobička. Dobiček pa je opredeljen kot razlika med celotnimi prihodki in celotnimi stroški. 

Celotni prihodki so odvisni od prodanih količin in doseženih prodajnih cen (Jehle in Reny 

2000, 136): 

( ) ,, ypypfr ⋅==   

če pa sledimo predpostavki, da deluje podjetje v konkurenčnem okolju, kjer nima vpliva na 

doseženo tržno ceno, so celotni prihodki odvisni zgolj od prodanih količin (y): 

( ) .ypyfr ⋅==   

Za izpeljavo funkcije ponudbe predpostavimo, da je obseg proizvodnje na ravni y0, kjer je x0 

vektor porabljenih količin inputov pri cenah, ki so podane z vektorjem w. Ker so skupni 

stroški proizvodnje y0 pri x0 in pri w enaki: 

( ) ,, 0 ww ⋅≡ xyc  

Lahko tak proizvodni načrt je povezan z dobičkom: 

.00 xyp ⋅−⋅ w   

Vprašanje pri tem je, ali sta y
0 in x

0 obsega proizvodnje in porabe proizvodnih dejavnikov 

(inputov) takšna, da maksimirata dobiček. Podjetje se torej sooči z optimizacijskim 

problemom, ki se navezuje na dve vprašanji: 

− Koliko proizvesti? 

− Koliko katerih proizvodnih dejavnikov porabiti? 

Sledeč Jehle in Reny (2001, 136), lahko problem optimizacije opišemo kot: 

,max
0),(

xwyp
y

⋅−⋅
≥xxxx

 tako da ( ) .yf ≥x  

Iščemo torej rešitev, ki opredeli količino proizvodnje y pri dani ceni končnega proizvoda p in 

pri danih cenah inputov w. pri tem moramo upoštevati, da je ( ),xfy =  kar pomeni, da lahko 

tudi porabo inputov (x) izrazimo kot funkcijo outputa (y), na primer ( )yzx =  – stroški so 
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namreč odvisni od obsega proizvodnje. Analitično pridemo do rešitve tako, da odvajamo 

funkcijo dobička po spremenljivki y in ta odvod izenačimo z 0. Pri odvajanju prvi člen v 

funkciji dobička (ta multiplicira obseg proizvodnje s tržno ceno) dobimo t. i. mejni prihodke 

( )
mr

y

yp
=









∂
⋅∂

, pri odvajanju drugega člena funkcije dobička (ta multiplicira porabo 

produkcijskih faktorjev z njihovimi cenami, gre torej za stroškovno funkcijo) pa dobimo 

mejne stroške 
( )

mc
y

xw
=









∂
⋅∂

. Razliko obeh členov moramo skladno z analitičnim pogojem 

opredelitve ekstrema funkcije izenačiti z nič, velja torej: 0=−mcmr , s preureditvijo torej 

določimo končni pogoj opredelitve obsega ponudbe (pri danih cenah), ki maksimira dobiček 

podjetja. To je doseženo v točki, kjer se mejni prihodki izenačujejo z mejnimi stroški.  

4.4 Povzetek mikroekonomskega vidika GTL tehnologije 

Za ocenjevanje ekonomike (ekonomskih vidikov) GTL tehnologije moramo prikazan 

mikroekonomski okvir (proizvodna funkcija, stroškovna funkcija, funkcija ponudbe in 

profita) pretvoriti v študijo primera oz. v t. i. aplikativni mikroekonomski model. 

V našem primeru bo ta imel tri sklope: 

− produkcijska funkcija, 

− stroškovna funkcija, 

− funkcija ponudbe in profita.  

Produkcijska funkcija je na vhodni strani opredeljena s štirimi različicami proizvodnih 

dejavnikov (vektor x ima štiri elemente): Procesna tehnologija, delovna sila, primarna 

surovina (zemeljski plin), drugi energenti, surovine in materiali. Procesna tehnologija, ki ima 

prav tako štiri sklope: 

− naprava za separacijo zraka, 

− naprava za sintetični plin, 

− naprava za procesiranje Fischer-Tropsch, 

− procesor vode z hlajenje, 

− podporna infrastruktura (za dobavo energentov in vzdrževanje sistemov). 

Na izhodni strani pa imamo strukturo petih različnih produktov: 

− nafta 10 %, 

− A1 + Dizel 80 %, pri čemer je v povprečju 1/5 A1 in 4/5 dizel, 

− LNG 10 %. 
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Slika 1: Proizvodna funkcija 

S pripisom cen produkcijskim dejavnikom, torej z oblikovanjem vektorja w, ustvarimo 

transformacijo proizvodne funkcije v stroškovno funkcijo.  

 

Slika 2: Vektor cen proizvodnih dejavnikov 

Z moženjem vektorja inputov z vektorjem cen dobimo vektor proizvodnih stroškov.  
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Slika 3: Vektor cen proizvodnih dejavnikov pomnožen z vektorjem porabe inputov 

Da pridemo do končne ekonomske ocene GTL tehnologije, moramo v mikroekonomski okvir 

vpeljati še cene končnih proizvodov (vektor p), ki dajo z množenjem proizvedenih količin 

(vektor y) celotne prihodke.  

 

Slika 4: Vektor cen proizvodov pomnožen z vektorjem količin proizvodov 
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Če seštejemo prihodke od posameznih prodanih količin končnih proizvodov in od skupnih 

prihodkov odštejemo celotne stroške, dobimo končni rezultat (dobiček/izguba) v zvezi z 

ekonomiko GTL tehnologije. 

Za oceno ekonomskih vidikov delovanja GTL tehnologije moramo proučiti najprej dostopnost 

do zahtevane infrastrukture in inputov. Nato je treba oceniti stroške infrastrukture in porabe 

inputov. V tretjem koraku moramo izdelati oceno prodajnih cen, kar omogoča zaključno 

simulacijo pričakovanih dobičkov pri različnih scenarijih proizvodnih kapacitet. To je vsebina 

sledečega (petega) poglavja.  
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5 APLIKATIVNI DEL – IMPLEMENTACIJA GTL TEHNOLOGIJE V 

SLOVENIJI 

5.1 Razpoložljiva tehnologija in infrastruktura 

Slovenija ima obsežnejše območje nahajališča nafte in zemeljskega plina v Prekmurju. Te 

zaloge so že zdavnaj izčrpane, čeprav je bilo pred leti odkrito nahajališče 12 milijard kubičnih 

metrov zemeljskega plina. Ne glede na skromne zaloge, pa je to področje pomembno z vidika 

razpoložljive infrastrukture, ki je nastajala v času operativnega delovanja rafinerije nafta 

Lendava.  

 

Slika 5: Razpoložljivo proizvodno področje 

Vir: www.nafta-lendava.com 

Na zemljiškem področju, ki spada pod okrilje Nafte Lendava, je vzpostavljena osnovna 

infrastruktura, ki zahteva sicer obnovitvene in nove investicije, kljub temu pa ima območje 
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strateško prednost, saj je v prostorskih načrtih opredeljeno kot področje za razvoj rafinerije 

surove nafte.  

 

Slika 6: Logistična infrastruktura skupine Nafta Lendava 

Vir: www.nafta-lendava.com 

Na tem področju je bila prva aktivnost črpanja surove nafte zabeležena z letom 1860. Leta 

1951 je bila postavljena na tem področju največja rafinerija surove nafte v Jugoslaviji, čemur 

je bila dodana v letu 1976 proizvodnja metanola. Po tem, ko so zaloge surove nafte na 

naftnem polju pošle, je družba Nafta Lendava iskala alternativne možnosti za svoj razvoj. 

Nastal je idejni projekt izgradnje nove rafinerije (kar je bilo sopogojeno z organiziranjem 

stabilnega uvoza primarne surovine), hkrati so bile v letu 2011 odkrite nove zaloge 

zemeljskega plina. V aktualnem trenutku je skupna Nafta Lendava soočena z zaostrenimi 
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finančnimi razmerami in izzivom, kako produktivno izkoristiti potenciale razpoložljive 

infrastrukture.  

Zemljišče, na katerem so razporejene, oziroma so lahko razporejene produktivne kapacitete 

rafinerije surove nafte in zemeljskega plina ima vso zahtevano logistično infrastrukturo. To je: 

neposredna povezava do železnice, plinovodni sistem (tudi neposredna bližina plinovodnega 

omrežja Južni tok), JANAF naftovodni sistem, ki povezuje naftni terminal na otoku Krk z 

rafinerijami na področju Nafte Lendava.  

Slovenija torej nedvomno razpolaga z zahtevano logistično infrastrukturo, ki omogoča 

dovajanje primarne surovine in logistiko končnih proizvodov. Neposredno je to zagotovljeno 

s poslovnim sistemom skupine Nafta Lendava.  

Ob razpoložljivi infrastrukturi za delovanje GTL tehnologije, obstaja v Sloveniji tudi ustrezno 

znanje s področja tehnologij, ki omogočajo proces rafiniranja surove nafte in zemeljskega 

plina. To je tudi sestavni del ponudbe storitev skupine Nafte Lendava.  

 

Slika 7: Inženiring skupine Nafta Lendava 

Vir: www.nafta-lendava.com 

Ob razpoložljivem prostoru (zemljišču), namenjenem dejavnosti rafinerije, zgrajeni logistični 

infrastrukturi in ustreznem tehničnem in tehnološkem znanju, je tretji segment, ki zaokroža 

celovito infrastrukturo t. i. varnostni sistem.  
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Slika 8: Zagotavljanje varnosti delovanja sistemov rafinerije (skupina Nafta Lendava) 

Vir: www.nafta-lendava.com 

5.2 Simulacija 

Po tem, ko smo predstavili ocene ekonomike GTL tehnologije drugih avtorjev, opredelili 

osnovno stroškovno strukturo in postavili osnovni mikroekonomski model GTL tehnologije, 

lahko izpeljemo ustrezno simulacijo v zvezi z ekonomiko GTL tehnologije.  

5.2.1 Izhodišča 

Za izvedbo simulacije potrebujemo podatke o proizvodnih stroški in podatke o prodajnih 

cenah.  

Kot podatke prodajnih cen bomo upoštevali uradne borzne podatke o ceni derivata D2 (slika 

9).  
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Slika 9: Gibanje cen derivata D2 in cen surove nafte 

Vir: www.iata.org, www.platts.com. 

Upoštevano je obdobje od leta 2008 (nastop finančne krize, ko so cene strmoglavile) pa do 

septembra 2014. V tem času so se borzne cene za barel d2 gibale od več kot 120 USD/B pa do 

55 USD/B. V naši simulaciji bomo uporabili interval potencialnih cen od 50 USD/B do 

130 USD/B (preglednica 5). 

Preglednica 5: Predpostavljene cene končnega proizvoda (D2) v USD/B 

50,0000 

58,8889 

67,7778 

76,6667 

85,5556 

94,4444 

103,3333 

112,2222 

121,1111 

130,0000 

 

Za opredelitev ekonomskega izida proizvodnje derivata iz zemeljskega plina z uporabo GTL 

tehnologije, potrebujemo oceno proizvodnih stroškov. Če izhajamo iz intervalnih ocen 

(preglednica 3), lahko ugotovimo, da obstaja razpon proizvodnih stroškov od 95 USD/B pa do 

120 USD/B. Podobno, kot pri opredelitvi zaloge vrednosti potencialnih prodajnih cen, 

oblikujemo tudi za proizvodne stroške interval v razponu od 95 USD/B do 120 USD/B 

(preglednica 6).  
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Preglednica 6: Predpostavljena struktura proizvodnih cen končnega proizvoda (D2)  

(v USD/B) 

Strošek investicije Operativni stroški Strošek surovine Celotni stroški 

65,0000 20,0000 10,0000 95,0000 

66,1111 20,5556 11,1111 97,7778 

67,2222 21,1111 12,2222 100,5556 

68,3333 21,6667 13,3333 103,3333 

69,4444 22,2222 14,4444 106,1111 

70,5556 22,7778 15,5556 108,8889 

71,6667 23,3333 16,6667 111,6667 

72,7778 23,8889 17,7778 114,4444 

73,8889 24,4444 18,8889 117,2222 

75,0000 25,0000 20,0000 120,0000 

 

Vendar pa so to točkovne ocene proizvodnih stroškov, ki so izpeljane iz obstoječih študij, ki 

pa se ne navezujejo na Slovenijo. V vsakem primeru lahko te podatke uporabimo za 

simulacijo izhodiščnega scenarija ekonomike GTL tehnologije v Sloveniji. Tako kot je 

izkazana struktura kalkulacije proizvodnih stroškov, pa lahko izpeljemo tudi simulacijo 

alternativnega scenarija. Razlika med alternativnim im izhodiščnim scenarijem je v 

opredelitvi stroškov investicije v kalkulaciji lastne cene.  

Argument za razlikovanje je v tem, da v Sloveniji že obstaja razpoložljiva infrastruktura za 

proizvodnji naftnih derivatov, kar smo opisali v četrtem poglavju. To pomeni, da pri 

alternativnem scenariju ne govorimo o novih investicijah (Greenfield), ampak o obnovitvenih 

investicijah. Te pa so lahko tudi do več kot 50 % manjše od novih investicij. V napšem 

primeru nimamo dovolj dobrega dostopa do podatkov, ki bi nam omogočili izpeljavo 

zahtevane vrednosti obnovitvenih investicij v infrastrukturo Nafte Lendava. Brez omejitev pa 

lahko opredelimo točkovne ocene stroška obnovitvene investicije pri različnih predpostavkah, 

koliko odstotkov so le te nižje glede na nove investicije. Ker smo za simulacijo določili 10 

točkovnih ocen pri prodajnih cenah in proizvodnih stroških, bomo tudi pri opredelitvi 

alternativnega stroška investicije uporabili deset alternativnih točkovnih ocen (preglednica 7).  

Preglednica 7: Predpostavljen delež vrednosti obnovitvene investicije glede na novo 

investicijo (v %)  

          

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 
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Če prilagodimo vrednosti stroška investicij iz prvega stolpca preglednice 6 s podatki iz 

preglednice 7, dobimo naslednjo matriko možnih točkovnih ocen stroškov investicije v 

tehnologijo v primeru alternativnega scenarija (preglednica 8).  

Preglednica 8: Točkovne ocene stroškov investiranja v primeru alternativnega 

scenarija (v USD/B) 

 5 10 51 20 25 30 35 40 45 50 

65,0000 61,7500 58,5000 31,8500 52,0000 48,7500 45,5000 42,2500 39,0000 35,7500 32,5000 

66,1111 62,8056 59,5000 32,3944 52,8889 49,5833 46,2778 42,9722 39,6667 36,3611 33,0556 

67,2222 63,8611 60,5000 32,9389 53,7778 50,4167 47,0556 43,6944 40,3333 36,9722 33,6111 

68,3333 64,9167 61,5000 33,4833 54,6667 51,2500 47,8333 44,4167 41,0000 37,5833 34,1667 

69,4444 65,9722 62,5000 34,0278 55,5556 52,0833 48,6111 45,1389 41,6667 38,1944 34,7222 

70,5556 67,0278 63,5000 34,5722 56,4444 52,9167 49,3889 45,8611 42,3333 38,8056 35,2778 

71,6667 68,0833 64,5000 35,1167 57,3333 53,7500 50,1667 46,5833 43,0000 39,4167 35,8333 

72,7778 69,1389 65,5000 35,6611 58,2222 54,5833 50,9444 47,3056 43,6667 40,0278 36,3889 

73,8889 70,1944 66,5000 36,2056 59,1111 55,4167 51,7222 48,0278 44,3333 40,6389 36,9444 

75,0000 71,2500 67,5000 36,7500 60,0000 56,2500 52,5000 48,7500 45,0000 41,2500 37,5000 

 

Kot je mogoče razbrati iz preglednice 9, je v primeru alternativnega scenarija najnižje ocenjen 

stroške investicije 32,5 USD/B in najvišji ocenjen strošek investicije 71,25 USD/B. Na osnovi 

tega lahko izpeljemo končno matriko točkovnih ocen proizvodnih stroškov v USD/B za 

alternativni scenarij.  

Preglednica 9: Točkovne ocene proizvodnih stroškov v primeru alternativnega 

scenarija (v USD/B) 

          

91,7500 88,5000 85,2500 82,0000 78,7500 75,5000 72,2500 69,0000 65,7500 62,5000 

94,4722 91,1667 87,8611 84,5556 81,2500 77,9444 74,6389 71,3333 68,0278 64,7222 

97,1944 93,8333 90,4722 87,1111 83,7500 80,3889 77,0278 73,6667 70,3056 66,9444 

99,9167 96,5000 93,0833 89,6667 86,2500 82,8333 79,4167 76,0000 72,5833 69,1667 

102,6389 99,1667 95,6944 92,2222 88,7500 85,2778 81,8056 78,3333 74,8611 71,3889 

105,3611 101,8333 98,3056 94,7778 91,2500 87,7222 84,1944 80,6667 77,1389 73,6111 

108,0833 104,5000 100,9167 97,3333 93,7500 90,1667 86,5833 83,0000 79,4167 75,8333 

110,8056 107,1667 103,5278 99,8889 96,2500 92,6111 88,9722 85,3333 81,6944 78,0556 

113,5278 109,8333 106,1389 102,4444 98,7500 95,0556 91,3611 87,6667 83,9722 80,2778 

116,2500 112,5000 108,7500 105,0000 101,2500 97,5000 93,7500 90,0000 86,2500 82,5000 

 

Na osnovi opredeljenih izhodiščnih podatkov lahko izvedemo simulacije ekonomskih izidov 

obeh scenarijev. Rezultati so predstavljeni v naslednjem poglavju.  
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5.3 Rezultati simulacija 

5.3.1 Simulacija izhodiščnega scenarija 

V tem scenariju izhajamo iz deset točkovnih ocen borzne cene končnega proizvoda (podatki 

iz preglednice 5) in deset točkovnih ocen proizvodnih stroškov (podatki iz preglednice 6). Ker 

imamo pri obeh ključnih spremenljivkah deset opazovanj, dobimo sto različnih točkovnih 

ocen poslovnega izida.  

-80,0000

-60,0000

-40,0000

-20,0000

0,0000

20,0000

40,0000

60,0000

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

 

Slika 10: Simulacija poslovnega izida v primeru izhodiščnega scenarija (v USD/B) 

V izhodiščnem scenariju je 31 takih primerov, kjer je poslovni izid GTL tehnologije 

pozitiven, v ostalih primerih je negativen. Rezultati simulacij so zbrani v spodnji preglednici 

10.  
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Preglednica 10: Rezultati simulacij izhodiščnega scenarija (v USD/B) 

50,0000 58,8889 67,7778 76,6667 85,5556 94,4444 103,3333 112,2222 121,1111 130,0000 

-45,0000 -36,1111 -27,2222 -18,3333 -9,4444 -0,5556 8,3333 17,2222 26,1111 35,0000 

-47,7778 -38,8889 -30,0000 -21,1111 -12,2222 -3,3333 5,5556 14,4444 23,3333 32,2222 

-50,5556 -41,6667 -32,7778 -23,8889 -15,0000 -6,1111 2,7778 11,6667 20,5556 29,4444 

-53,3333 -44,4444 -35,5556 -26,6667 -17,7778 -8,8889 0,0000 8,8889 17,7778 26,6667 

-56,1111 -47,2222 -38,3333 -29,4444 -20,5556 -11,6667 -2,7778 6,1111 15,0000 23,8889 

-58,8889 -50,0000 -41,1111 -32,2222 -23,3333 -14,4444 -5,5556 3,3333 12,2222 21,1111 

-61,6667 -52,7778 -43,8889 -35,0000 -26,1111 -17,2222 -8,3333 0,5556 9,4444 18,3333 

-64,4444 -55,5556 -46,6667 -37,7778 -28,8889 -20,0000 -11,1111 -2,2222 6,6667 15,5556 

-67,2222 -58,3333 -49,4444 -40,5556 -31,6667 -22,7778 -13,8889 -5,0000 3,8889 12,7778 

-70,0000 -61,1111 -52,2222 -43,3333 -34,4444 -25,5556 -16,6667 -7,7778 1,1111 10,0000 

 

V izhodiščnem scenariju je 31 takih primerov, kjer je poslovni izid GTL tehnologije 

pozitiven, v ostalih primerih je negativen. Rezultati simulacij so zbrani v spodnji sliki.  
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Slika 11: Povezava med ceno proizvoda in poslovnim izidom v primeru alternativnega 

scenarija (v USD/B) 

V primeru izhodiščnega scenarija nastopi točka preloma (zasuk v pozitivni poslovni izid) pri 

prodajni ceni, ki je nad 95 USD/B in v primeru najnižjih predpostavljenih proizvodnih 

stroškov. V primeru najvišjih predpostavljenih proizvodnih stroškov mora prodajana cena 

presegati vrednost 120 USD/B.  
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5.3.2 Simulacija alternativnega scenarija 

V tem scenariju izhajamo iz deset točkovnih ocen borzne cene končnega proizvoda (podatki 

iz preglednice 5) in sto točkovnih ocen proizvodnih stroškov (podatki iz preglednice 9).  
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Slika 12: Simulacija poslovnega izida v primeru alternativnega scenarija (v USD/B) 

V primeru alternativnega scenarija lahko ugotovimo, da je 41 % scenarijev takšnih, ki so 

povezani s pozitivnim ekonomskim izidom uporabe GTL tehnologije.  
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Slika 13: Povezava med ceno proizvoda in poslovnim izidom v primeru alternativnega 

scenarija (v USD/B) 

Zaradi nižje vrednosti stroškov investicij v kalkulaciji lastne cene se v primeru alternativnega 

scenarija uresniči pozitiven ekonomski izid že pri borzni ceni končnega produkta, ki je večja 

od 42 USD/B (v primeru najnižjega scenarija proizvodnih stroškov) oziroma pri borzni ceni, 

ki je večja od 68 USD/B pri najvišji predpostavljeni proizvodni ceni alternativnega scenarija.  
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6 SKLEP 

V vsebini magistrske naloge smo izvedli mikroekonomsko analizo angažiranja t. i. GTL 

tehnologije v Sloveniji. Analiza sestoji iz petih vsebinskih sklopov.  

Prvi je uvod, kjer predstavljamo izhodiščna naše analize. Ključno izhodišče pri tem je, 

identificirana potreba po angažiranju alternativnih načinov proizvodnje pogonskih goriv, pri 

čemer sta izpostavljeni zlasti dve tehnologiji. Prva je CTL in druga je GTL – naša analiza se 

osredotoča na slednjo.  

Drugi del je deskriptivni opis GTL tehnologije in tretji del predstavlja pregled uresničenih 

investicij v GTL po svetu.  

V četrtem delu izpeljujemo mikroekonomski okvir GTL tehnologije, kar uporabimo v petem 

delu za uresničitev simulacije dveh scenarijev angažiranja GTL tehnologije v Sloveniji. 

Prvi scenarij je t. i. izhodiščni scenarij, ki predpostavlja, da moramo v Sloveniji izpeljati 

celovito novo investicijo v uvedbo GTL tehnologije. Drugi scenarij je alternativni scenarij, ki 

predpostavlja, da lahko uporabimo proizvodne kapacitete rafinerija nafte Lendava in 

uresničimo zgolj obnovitveno investicijo razpoložljivega proizvodnega področja.  

Na temelju dobljenih rezultatov simulacije lahko nedvomno ugotovimo, da so ekonomski 

izidi GTL tehnologije tvegani, kar ugotavlja tudi razpoložljiva referenčna literatura. Pri tem 

lahko sklenemo, da bo poslovni izid potencialne inštalacije GTL tehnologije v Sloveniji 

zagotovil pozitiven ekonomski donos pri prodajni ceni proizvedenega derivata, ki je nad 120 

USD/B v primeru nove investicije, in pri ceni, ki je nad 68 USD/B v primeru obnovitvene 

investicije. 
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