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A cikk a világ primer energiahordozó-készleteinek m egoszlásáról, a
használat/igénybevétel jelenlegi és tervezett arány airól közöl adatokat.
Bemutatja a világ els ő tíz kőszéntermel ő országának 2005-2010 közötti
kőszéntermelési adatait, a termelés növekedésének ará nyait, a világ k őszén,
illetve barnaszén + lignit, valamint az összes szén termelés adatait, a
növekedés évi átlagos értékeit.

Megjelent a Magyar Energetika 2013/3. számában.

A 2. ábra az egyes energiahordozó-fajták jelenlegi és 2020-2030-ra prognosztizált
arányait  mutatja  a  villamosenergia-termelésben.  A  tanulmány  3.  táblázata
Magyarország,  a  világ,  illetve  a  világ  „első”  nyolc  széntermelő  országa  adatai
alapján adja meg a kitermelhető  (1) és az ipari  (2)  szénvagyon-mennyiséget, a
2010. évi széntermelést, az egy főre (lakosra) eső fajlagos szénvagyont, továbbá a
vagyon,  illetve  az  évi  termelés  aránya  alapján  az  ellátottsági  mutatót.
Megállapítható,  hogy  mind  a  fajlagos  szénvagyon,  mind  pedig  az  ellátottság
alapján  hazánk  lényegesen  kedvezőbb  helyzetben  van,  mint  a  világ,  illetve  a
vezető széntermelő országok.
Ezen adatok, illetőleg a szénfelhasználásra vonatkozó világ-prognózisok alapján
teljességgel  indokolatlan,  hogy  a  Nemzeti  Energiastratégia  a  jövőt  illetően  a
villamosenergia-termelésben a jelenlegi  14%-os szénarány helyett  2020-2030-ra
csupán az öt  mix egyikében (Atom-Szén-Zöld)  számol  5%-os szénfelhasználási
aránnyal.

A  társadalom  energiaigényei  biztosításában  a  régi  korokban  és  a  megelőző
évszázadokban  a  természetes  módon  domináló  faanyag  után  a  19.  század
második felétől, a gőzgép térhódításától indulva a szén lépett előre, majd a század
végén a szénerőművek szolgáltatták a villamos energiát.  A 20. század elején a
robbanómotorokkal a kőolajtermékek is nélkülözhetetlenné váltak, a földgáz a 20.
század második felében lépett előre, szinte párhuzamosan az atomenergiával. Az
össz energiatermelésben a vízenergia más-más hasznosítási területeken régen is
jelen  volt,  majd  hozzá  csatlakoztak  az  utóbbi  évtizedekben  az  ún.  megújuló
energiahordozók. A természeti erőforrások használata - a hasznosítás környezeti
hatásaival kapcsolatban -,  az egyes energiahordozófajták más-más szempontok
miatt ismételten vitát indukálnak. Ilyen szempontok az atomenergiával kapcsolatos
veszélyforrások,  a  fosszilis  energiahordozóknál  jelentkező  SO2,  majd  CO2
légszennyező hatása, a megújuló fajták aránytalanul magas költségei.
Jelen  tanulmány  elsősorban  a  szén  szerepével  foglalkozik,  annak  jelenlegi  és
jövőbeli  hasznosítási  arányát  érinti,  kiemelten  a  villamosenergia-ellátás
témakörében.
A primer  energiahordozó-készletek,  az  energiahordozófajták  ellátásban betöltött
arányai, a jövő lehetőségek elemzése, a világra és az egyes országokra vonatkozó
prognózisok napjainkban széles körben váltanak ki  érdeklődést.  Ebből  adódóan
számos  forrásból  tájékozódhatunk,  a  különböző  nemzetközi  szervezetek  éves
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statisztikákat,  újabb  és  újabb  előrejelzéseket  közölnek.  Ezek  adatai  azonban,
bizonyos határok között, eltéréseket mutatnak, különösen az energiahordozófajták
(szén, kőolaj,  földgáz, nukleáris stb.) készletei,  továbbá azok minőségi jellemzői
(pl. fűtőérték, olaj-, szénegyenérték), a gazdasági megítélés, a kategória-besorolás
(földtani, műre való, kitermelhető, ipari vagyon) vonatkozásában is. Ezért indokolt
az egyes adatoknál a forrásra történő hivatkozás.
A  világ  fosszilis  és  sugárzó  energiahordozó  készletei  százalékos  arányának
megoszlását  az  1.  táblázat  első  számoszlopában  adjuk  meg  [1].  Az  egyes
energiahordozó-féleségek  kitermelésének/használatának  mennyiségéről,
arányairól a [2] forrás közli az 1. ábrán látható adatokat. A szemléltető ábra adatait
az 1. táblázatba is átvettük.

 

 

Fizetett hirdetés:

Az 1990-2005 közötti és a 2008-as tényadatokat, továbbá a 2020. és 2030. évi
használat  prognózisadatait  értékelve  egyrészt  az  látszik,  hogy  a  négy  évtized
során az  egyes  energiahordozófajták  használati  arányai  számottevő  mértékben
nem  változtak/változnak,  közel  átlagos  értékek,  másrészt  látható,  hogy  a
szénhidrogének  (olaj,  gáz)  használati  aránya  jelentősen  meghaladja  a  szenek
(kőszén + lignit)  készleteinek kihasználási arányát.  A készlethasználat  „átlagos”
aránya a kőolaj  esetében 135%, a  földgáznál  118%,  a  szenek esetében pedig
„csupán” 50%. Ezen adatok tükrében is említhető, hogy a fosszilis energiahordozó-
készletek ellátási prognózisai kőolajból 30-40-50 éves, földgázból 50-60-80 (100)
éves,  szénből  viszont  az  ipari  készleteknél  világátlagban  130-150  éves,  egyes
területeken 200-300 éves ellátottságról szólnak.
Ha  mondjuk  egy  úgynevezett  „ökölszabály”  szerint  a  három  fő  fosszilis
energiahordozó igénybevételi/használati  arányát (olaj 135%, földgáz 118%, szén
50%) a készletek arányához mindhárom fajtánál 80-100%-ra „kiegyenlítenénk” –
természetesen a kialakult helyzetben ez aligha lehetséges -, akkor az ellátottsági
szint (hány évre elegendő a készlet) a 70-80-100 évhez közelítene.
A  széntermelésre  vonatkozó  elemzésindítás  során  jellemző  adat,  hogy  a
feketekőszén-termelés  1980  és  2011  között  2805  millió  t-ról  6637  millió  t-ra,
átlagosan évi 4,5%-kal,  2,4-szeresére nőtt, a barnaszén- és lignittermelés pedig
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1990 és 2011 között lényegében változatlan volt (1184, illetőleg 1041 millió t), mivel
időközben az NDK kiesett évi kb. 230 millió t-s termelésének az egyesülés után
csak kisebb hányada maradt meg [3].

A széntermelési mutatók részletezése során a 2. táblázat a kőszéntermelés
országonkénti, illetve a világtermelés adatait mutatja [3]. A tíz vezető
kőszéntermelő ország állandósult arányban a világtermelés 95%-át adja. A tíz
ország, illetve a világ kőszéntermelése az öt év során egyaránt 25%-kal - a 2005.
évi termelés 125%-ára - nőtt, az évi átlagos bővülés 5%, a barnaszén+lignit
esetében átlagosan évi 3,4%, az összes széntermelésre vonatkozóan évi átlagban
4,6%. A 2011-es év során 5,8%-kal (7678/7259 = 105,8%) nőtt a világ
széntermelése.

Figyelem! Eddig tart a cikk publikus része. A továbbolvasáshoz előfizetéssel kell rendelkeznie . Ha már

előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be a teljes cikk megjelenítéséhez.

név    ●●●●●●   [ Emlékezz  ]  

Ez a dokumentum eddig 1 látogatónak tetszett  

[ Nyomtatható változat  ]
 

Archívum     Hírlevél     Impresszum     Médiaajánlat
 

© Minden Jog Fenntartva.
 

e-nergia.hu - Szénkészletek és széntermelés a világban és hazánkban http://e-nergia.hu/?action=show&id=383

3 / 3 2013.12.02. 13:07


