
ércbányászat csak igen jó minőségű ércek ter
melésére szorítkozhat, mivel a nagy szállítási tá
volság, valamint a téli időszakban jelentkező ter
meléskiesés miatt — csak így tud versenyképes 
maradni. A nehézségek ellenére az Északnyugati 
Területek érctermelésének részaránya egyre nö
vekszik. Ez csak nagyarányú és igen eredményes 
geológiai kutatómunka mellett lehetséges.

I  r o d a lo m .

1. Géölogie du Canada.
(Coimmission Géologique du Canada 1965.)

2. Priinoipales Régions Miniéras du Canada.
(Ministére de l ’Énergie, des Mines et des Ressources, 
900 A  jelzésű térképlap, 1966.)

3. What the Mining Indjustry meainis to Canada 1967. 
(The Mining Assocmtion of Canada, No. 5, 1967.)

4. Geotoigicail map of Canada.
(Geological Survey of Canada, 1045 A jelű térképlap.)

A VII, Energia-Világkonferencia bányászati vonatkozásairól
írták: Balkányi Bertalan, dr. Faller Gusztáv

1968. augusztus 20— 24 között rendezték 
meg Moszkvában a VII. Energia-Világkonferen
ciát „A világ energiaforrásai és hasznosításuk az 
emberiség javára" címmel. A konferencia mun
kájában 59 országból több mint 4700 vendég vett 
részt, köztük e sorok szerzői.

A konferencia ünnepélyes megnyitására a 
Kreml Kongresszusi Palotájának nagytermében 
került sor augusztus 20-án. Az ünnepi plenáris 
ülésen P. Sz. Nyeporozsnij, a Szovjet Nemzeti 
Bizottság elnöke, a Szovjetunió energetikai és 
villamosítási minisztere elnökölt. A Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa elnökségének képviselője után 
számosán üdvözölték a konferenciát; többek kö
zött —  írásban — sir Herold Hartly, az Energia- 
Világkonferencia50 díszelnöke, a Nemzetközi 
Végrehajtó Bizottság elnöke, E. Ruttley, a Vég
rehajtó Bizottság titkára, W. H. Conolly, az 
Energia-Világkonferencia elnöke, továbbá az 
angol, az észak-amerikai, a mexikói, a csehszlo
vákiai, a japán és a ghanai nemzeti bizottságok 
elnökei, és Pierre Sevett az ENSZ EGB részé
ről. Az üdvözlések után került sor A. P. Alexand- 
rov akadémikus ünnepi előadására „Az atom
energia szerepe a technikai fejlődésben" címmel. 
Az ünnepi megnyitás napján fogadást adott a 
konferencia résztvevőinek tiszteletére a Szov
jetunió Minisztertanácsa Tudományos és Műszaki 
Bizottsága, valamint az Energia-Világkonferen-

x) Az „Energia-Világkonferencia” elnevezésű állandó 
nemzetközi szervezet 1924-ben alakult meg, a wemb- 
leyi Brit Birodalmi Kiállítás alkalmából a brit kor
mány által összehívott I. Egyetemes Energia-Világ
konferencián. (Lásd bővebben: Verebély László:
Amerikai tapasztalatok az Energia-Világkonferencia 
washingtoni III. egyetemes ülése alkalmából. A  Ma
gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének Havi 
Füzetei XI. évf. 7— 10 sz. p. 47. 1937. október.)

cia Szovjet Nemzeti Bizottsága a Kreml Kong
resszusi Palotájában. A fogadás után a résztve
vők a permi opera- és balettegyüttes előadásá
ban Csajkovszkij „Hattyúk tavát” tekintették 
meg.

Augusztus 21-től a Lomonoszov Egyetemen 
az alábbi szekciókban kezdődött meg a konfe
rencia érdemi munkája:

Ai Az egyes országok tüzelőanyag- és ener
giaforrásainak áttekintése 

A 2 Tüzelőanyagok és felhasználásuk gazda
sági hatékonysága 

B Energiamérleg 
Ci Hőerőművek 
Cü Vízierőművek 
Cs Atomerőművek
Ci Űj források és módszerek a villamos- 

energia-termelésben 
Cr, Energiarendszerek 
D Energiaszállítás 
E Energiafelhasználás 
F Hulladékenergia-források 
A példásan szervezett konferenciához össze

sen több mint 270 előadást nyújtottak be. Ezen 
előadások szövegét, valamint az egyes szekciók
hoz benyújtott előadásokat összefoglaló „generál 
reportok" szövegét valamennyi résztvevő néhány 
héttel a konferencia előtt megkapta. Így az egyes 
szekciókban csupán a „generál reporter" rövid 
összefoglalója hangzott el, majd előzetes jelent
kezés alapján 6 percben korlátozott hozzászólá
sokkal lehetett részt venni a vitában.

Magunk részéről az Ai és A 2 szekciók mun
káéiban vettünk részt és így jelen beszámolónk 
ezen szekciók munkájának vázlatos ismerteté
sére korlátozódik.

❖
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Az Ai szekcióban A. A. Beszcsinszkij és D. 
B. Volfberg állította össze „A  nemzeti energia- 
források áttekintése11 című összefoglalót. Ebben 
az összefoglalóban az összesen beérkezett 35 elő
adás közül 30 beszámolót dolgoztak fel. össze
foglalójukban megállapították, hogy a világ 
energiaforrásai gyakorlatilag kimeríthetetlenek 
és így elsősorban azt kell vizsgálni, hogy miként 
lehet az emberiséget minél olcsóbb energiahor
dozókkal ellátni; az olcsó energiahordozók fel- 
használásának mennyisége határozza ugyanis 
meg döntő mértékben az általános gazdasági fej
lődés lehetőségeit. Rámutattak azokra a nehéz
ségekre, amelyek a világ energiaforrásainak 
számbavétele tekintetében fennállnak. E nehéz
ségek részint abból adódnak, hogy a föld mélyé
nek kincseit nem ismerjük eléggé, hiszen ma 
csupán a szárazföldi lelőhelyek viszonylag kis 
része ismert és gyakorlatilag még teljesen isme
retlenek az óceánok alatt elhelyezkedő tüzelő
anyag-készletek, melyek felhasználására vonat
kozóan még alig van elképzelés. A számbavételi 
nehézségekben további jelentős tényező az egy
séges szemlélet hiánya az energiaforrások mű
szaki és gazdasági értékelését illetően. Kialakuló- 
félben van már az az értékelési mód, mely az 
energiahordozó nyersanyagok kitermelési költ
ségeinek előzetes számbavétele útján kísérli meg 
a készletek gazdasági értékelését, ily módon 
azonban a termelési költségeket csökkentő tech
nikai haladás során állandóan módosul a gazda
ságosan kitermelhetőnek ítélt készletek köre. A 
szerzők különböző forrásokra hivatkozva bemu
tatják, hogy a világ ásványi tüzelőanyagainak 
(szén és szénhidrogén) geológiai készletét a szak- 
irodalom 10 000—25 000 milliárd t (egyezmé
nyes tüzelőanyagra vonatkoztatva, amikor is 1 t 
egyezményes tüzelőanyag =7.106 kcal, további
akban t. e. t.) mennyiségben adja meg. Ügy vé
lik, hogy ebből a teljes geológiai készletből gaz
daságilag még elfogadható költségek mellett kb. 
3400 milliárd, t. e. t. tüzelőanyagot lehet kiter
melni, ami cca. 640-szeresen haladja meg a vilá
gon kereskedelmi forgalom tárgyát képező tü
zelőanyagok éves mennyiségét. A világ geológiái 
szénkészletét 7 500— 14 000 milliárd t. e. t.-re 
becsülik. Ebből 600—2400 milliárd t. e. t. meny- 
nyiséget sorolnak a biztosan ismert készletek 
közé. Utóbbinak 1 % -a Afrika, 52 % -a Amerika, 
1/2 % -a Ausztrália és Űj-Zéland területére esik,
28,5 % -a a Szovjetunió területéré, 9,8 % -a Ázsia 
(a SZU nélkül), 8,2 % -a pedig Európa (a SZU 
nélkül) területére. A világ geológiai kőolajkész
leteit 200 milliárd t. e. t.-re becsülik. Ebből biz
tosan ismertként 53 milliárd t. e. t.-t tartanak 
számon. Utóbbiból a nyugati féltekére 18,9 %, 
ezen belül az USA-ra 9,8 % , Latin-Amerikára 
és a Karib-tenger térségére 7,0 % , Kanadára 2,1

%  jut. Nyugat-Európa részaránya kb. 0,5 %, 
Afrikáé 8,1 % , a Távol-Keleté 2,9 % . a Szovjet
unióé és más tervgazdálkodásos államoké 8,7 %, 
a Közép- és Közel-Keleté 60,9 % . Érdekes a ta
nulmánynak az a megállapítása, hogy az elmúlt 
évtizedben a világ kőolajtermelésének és a biz
tosan ismert készletek mennyiségének növeke
dési üteme kb. azonos volt. A világ geológiai 
földgázkészleteit az utóbbi időkig 140— 170 tril
lió m3-re becsülték. Ebből 70 trillió m3 esett a 
SZU-ra és 34 trillió m3 az USA-ra. A földgáz- 
készletek a feltárt és felmért lelőhelyeken az 
utóbbi becslések szerint kb. 30 trillió m3~t tesz
nek ki. A Szovjetunióban végzett számítások sze
rint a világ teljes folyami vízi energiakészlete 
32 900 TWh és ennek kb. 1/4 részét olyan erő
források képezik, amelyek a technika jelenlegi 
fejlettsége mellett műszaki és gazdasági szem
pontból felhasználásra alkalmasak. Ez a meny-

1. sz. ábra
A  világ energiatermelésének változása 1929— 1965. 

években.

nyiség kb. kétszerese a világon jelenleg évente 
termelt villamosenergiamennyiségnek. Egyes 
számítások szerint a világ uránkészleteinek hő
tartalma 320-szorosan, a thoriumkészletek hő
tartalma pedig 450-szeresen haladja meg a vi
lág hagyományos tüzelőanyag-készletének hő
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tartalmát. Természetes, hogy ezen erőforrások 
hasznosítása szempontjából a készletek koncent
rációs fokának döntő jelentősége van: így pél
dául a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ada
tai szerint a viszonylag alacsony ráfordítások 
mellett kitermelhető urán mennyisége kb. 1500 
ezer t, és a jelenlegi ráfordításokat 2—3-szoro- 
san meghaladó költségek (22 ?/kg-nál alacso
nyabb költségek) mellett kb. 10-szer ennyi urán
érc kitermelése lesz lehetséges.

foglalkozó ipar kialakulása és a nagy űrtartalmú 
tartályhajó-állomány rendkívül gyors meghono
sodása (míg 1940-ben a tartályhajók maximális 
űrtartalma 10 000 t volt, jelenleg Japánban már 
megkezdték a 270 000 t űrtartalmú tartályhajók 
sorozatgyártását). Nem érdektelen megjegyezni, 
hogy a Közép- és Közel-Kelet országai óriási 
mennyiségű energiahordozót exportálnak, ugyan
akkor a fajlagos energiafogyasztás itt 4,6-szer 
kisebb a világ átlagfogyasztásánál és 25-ször

Í//LÁG ÉSZAK-AMERIKA EURÓPA (SZU-l/AL EGYÜTT)

Az előadás az egyéb energiakészleteket is 
áttekinti, majd foglalkozik igénybevételük fej
lődésével. Ennek során 35 évre visszamenőlege
sen bemutatja az egyes energiahordozók terme
lésének alakulását (1. ábra.), majd bemutatja a 
világ, az USA és a SZU-t is magábafoglaló 
Európa energiastruktúrájánák alakulását az 
elmúlt 10 évben (2. ábra.).

A szénhidrogének javára bekövetkezett 
struktúraátalakulás ismert okait gondosan elemzi 
a tanulmány, majd nyomatékosan felhívja a 
konferencia figyelmét arra a rendkívüli egyen
lőtlenségre, mely az iparilag fejlett és a fejlődő 
országok energiaellátásának szintje között fenn
áll és az elmúlt években egyre növekedett. Eze
ket az aránytalanságokat jól tükrözi az ENSZ 
által 147 országra elvégzett felmérés eredmé
nyeit bemutató 1. táblázat. Ezt az egyenlőtlen
séget tovább fokozza a folyékony és gáznemű 
energiahordozók új, gazdaságosabb szállítási 
módszereinek széles körű elterjedése: a csőveze
tékes szállítás nagy teljesítőképességű rendsze
reinek kialakítása, a földgáz eseppfolyósításával

kisebb, mint az USA-ban: a termelés a fogyasz
tásnak 11-szeresét teszi ki.

A készletek és a termelés áttekintése után 
az összefoglaló előadás kapcsolatot keres az 
energetika és a gazdaság fejlődése között. Az 
ENSZ adataira hivatkozva bemutatja, hogy 1960 
és 1965 között a világ bruttó társadalmi terme
lése 31 %-kal, ezen belül az ipari termelés volu
mene 40 %-kal nőtt, ugyanakkor az elsődleges 
energiahordozók felhasználása 24 %-kal, a vil- 
lamosenergia-fogyasztás pedig 46 %-kal fokozó
dott. Az országok többségére az jellemző (SZU, 
Belgium, Nagy-Britannia, Magyarország, NDK, 
Kanada, Lengyelország, USA, Franciaország 
stb.), hogy az elsődleges energiahordozók ,.e. 
használásának növekedési üteme elmarad a tel
jes társadalmi termelés növekedési ütemétől, 
viszont a villamosenergia-fogyasztás növekedé
sének üteme meghaladja azt. Több országban 
(pl. Olaszország, Svájc, India, Norvégia, Dánia, 
Csehszlovákia,; Japán) az energiahordozók fel
használása fejlődésének üteme gyorsabb, mint a 
teljes termelés növekedésének üteme, más orszá
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gokban (pl. Románia és Jugoszlávia) a teljes 
társadalmi termelés és az energiafogyasztás kb. 
azonos ütemben növekszik. Befejezésül a villa- 
mosenergia-termelés fejlődésével foglalkozik az 
összefoglaló előadás. A szerzők becslése szerint 
a világ villamosenergia-termelése 1966-ban 
elérte a 3700 TWh-t, ami azt jelenti, hogy a 
kereskedelmi energiaforrások ez évi teljes meny- 
nyiségéből kb. 30 % -ot használtak fel erre a 
célra. A világ villamosenergia-termelésének évi 
növekedése az utóbbi 15 év alatt 6,4 és 12 %  
között ingadozott. A villamosenergia-termelés- 
ben is óriási egyenetlenségek mutatkoznak az 
egyes földrészek, illetve országcsoportok között. 
A világon termelt villamosenergia 70 %-át ásvá
nyi tüzelőanyagot használó hőerőművek terme
lik. A vízierőművek részaránya mintegy 26 % . 
Bár növekszik a szénhidrogén bázisú erőművek 
szerepe, megfigyelhető, hogy azokban az orszá
gokban, amelyek jelentős szénvagyonnal ren
delkeznek, a szén dominál az erőművek tüzelő
anyagellátásában még akkor is, ha ezek az or
szágok saját kőolaj-, vagy földgázvagyonnal 
rendelkeznek, illetve azt import útján besze
rezhetik (pl. Nagy-Britannia, Belgium, NDK, 
Lengyelország és SZU). A  szénhidrogének első
sorban ott hódítanak tért a hőerőművekben, ahol 
nincsenek helyi energiaforrások, vagy a helyi 
energiaforrások gazdasági értéke nem jelentős 
(Japán, Argentína, Olaszország stb.).

A világ valamennyi erőművének beépített 
teljesítménye 1966-ban a szerzők becslése sze
rint kb. 770 GW volt; ebből, valamint a villa

mosenergiatermelésből az atomerőművek cca. 1 
%-kal részesedtek. Az e vonatkozású számítá
sok azt mutatják, hogy ha 1980-ban az atom
erőművek beépített teljesítménye eléri a 300 
GW-ot, ezek részaránya a villamosenergia-ter- 
melésben cca. 22— 25 % -os nagyságrendű lesz, 
így az atomenergia nyilván csupán a XX. század 
utolsó évtizedében járul hozzá alapvető jelleggel 
a világ energiaigényének kielégítéséhez.

A számos részletadatot tartalmazó előadás 
a következő vitakérdéseket tűzte a szekció elé:

1. Az energiaforrás-becslésekre vonatkozó 
információk helyzete, mérésük módszerei, gaz
dasági jellemzőik, terminológia stb. Ezen infor
mációk további egységesítésének lehetősége és 
az Energia Világkonferencia e tekintetben lehet
séges szerepe.

2. Az energetikai és nemzetgazdasági komp
lex fejlesztés lehetőségei a fejlődő országokban.

3. Az energetikai fejlődés méretei 1980-ig' 
és hosszabb perspektívában.

4. Nagy területek (Európa és más kontinen
sek) energiagazdálkodásában a belső energiafor
rások szerepének növelésére szolgáló eszközök 
és lehetőségek.

5. Lehetőségek és módszerek az energiafor
rások hasznosítására, és egyidejűleg a különálló 
területek, mint komplex egységek gazdaságának 
fejlesztése.

A vitában a SZU-ból 7, az USA-ból 5, az 
NDK-ból 1, Svédországból 1, Angliából 1, San 
Salvadorból 1 és az ENSZ EGB részéről 1 fel
szólaló vett részt. A vitatott lényegesebb prob
lémák a következők voltak:

1. táblázat

AZ  ENERGIATERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA ORSZÁGCSOPORTOK SZERINT

ü

i l

A fajlagos energia- 
fogyasztás

---- ---------------

Lakosság
Energia

termelés fogyasztásszeriinti átlaga

t. e. t/fő, ÍV
— ....  ' ----- — " millió fő millió t. e. t/év

84 — 0,600 0,190
absz ért. 1359 663 259
részarány % 54,7 15,3 5,3

42 0,601— 3,000 1,830
absz. ért. 446 685 818
részarány % .18,1 15,7 16,7

13 3,001— 5,000 3,577
absz. ért. 372 729 1406

részarány % 15,0 16,9 28,8

8 5,001— 7,950
absz ért. 302 2258 2402

részarány % 12,2 52,1 49,2

A  megvizsgált 147 1,978
absz. ért. 2479 4335 4885

országra ősé 

A  világ össz<

>zesen részarány % 100,0 100,0 100,0
jsen 1,594 ' ' ... ..... 3310 5331 5231

A  megvizsgált 147 ország részaránya % 74,8 | 81,2 93,3
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Az energiakészletre vonatkozó információk 
megbízhatóságát fokozni, a készletek fogalmi 
definícióit egyeztetni kell (SZU, USA). Az e 
vonatkozású információkat a nemzeti bizott
ságoknak célszerű koordinálniok (Anglia). 
A készletek gazdasági megítélésének alapja 
az előkészítési és szállítási költséggel növelt 
kitermelési költség kell legyen (SZU, USA). 
Megjegyezzük, hogy ezek a megállapítások 
igazolták az e vonatkozású hazai gyakorlat 
helyességét.
Tovább növekszik a rés a fejlett és az elma
radott országok között az energiafelhasználás 
tekintetében, ezért az elmaradott országok
ban kutatni kell a helyi energiahordozókat, 
ül. U Thant 1966. évi javaslatának megfe
lelően felül kellene vizsgálni a világ ener
giahordozó készleteit (ENSZ EGB). Megje
gyezzük, hogy a hazánkban felszabaduló 
földtani kutatási, bányaépítési és üzemveze
tési kapacitások e vonatkozásban hasznosít
hatók volnának.
Az USA a kommunális szektor jelentős terü

letén földgáztüzelésről elektromos fűtésre tér 
át (USA). Ebben bizonyos mértékig része van 
annak is, hogy az USA-ban csökken a föld
gáztermelés. A SZU-ban (SZU) —  ahol az 
optimális elosztás szerint a földgázt elsősor
ban a háztartásoknak juttatják — ugyan
csak megvizsgálandónak tartják, hogy nem 
kellene-e a földgázt nagyobb mértékben erő
művekben eltüzelni, s a háztartások fűtését 
máris villamosítani. A 'kérdés azzal is össze
függ, hogy sem a tudomány, sem a technika 
nem készült fel megfelelően a rövid idő alatt 
óriási mennyiségben ismeretessé, illetve ki- 
termelhetővé vált földgázkészlet hasznosí
tására. Megjegyezzük, hogy az e vonatkozású 
külföldi vizsgálatokat célszerű lesz figye
lemmel kísérni, esetleg hazánkban is elvé
gezni.
Számos új, nagy energiahordozó-előfordulást 
(SZU, USA) ismertettek, és beszámoltak a 
továbbkutatási tervekről is (SZU, USA). Az 
energiabőség világméretűnek látszik, s az 
„energiagazdag11 országokban (SZU, USA) az 
egyes energiahordozók között nincs éles kon- 
kurrencia. Ahol azonban a hazai energiahor
dozók defenzívába szorulnak a gazdaságo
sabb külföldi energiahordozókkal szemben, 
ott olyan véleményt hangoztatnak (NSZK), 
hogy az egyes országok energiapolitikája 
nem térhet el a világméretű tendenciáktól, 
amiértis a nemzeti érdekeket kontinentális 
szinten — pl. az ENSZ EGB-ben — egyez
tetni kellene az esetleges későbbi energia
hiány elkerülése érdekében. Ez természete
sen az egyes országokban hatékony, céltu
datos energiapolitikát követel. Az egyes ener
giahordozók közötti konkurrenciát illetően 
figyelemreméltó az a megállapítás, hogy az

USA-ban ma már — az energiastruktúra 
megváltozott helyzetében —  az egyes ener
giahordozók közötti verseny korántsem olyan 
éles, mint egy-két évtizeddel ezelőtt, a jelen
legi arányok kialakulásának időszakában. 
(USA). A szüntelenül növekvő energiaigé
nyek és az adott energiahordozó-készletek 
összefüggése azt követeli, hogy a készletek 
hasznosításánál a veszteségeket igyekezzünk 
elkerülni, illetve a minimálisra csökkenteni 
(NSZK). Hazai tapasztalataink azt mutatják, 
hogy ennék érdekében energiagazdálkodási 
terveinket, ezen belül széntermelési elő
irányzatainkat a legnagyobb körültekintés
sel kell kialakítani. A hazai energiaforrások 
igénybevételénél, ill. az import-bázis meg
választásánál a gazdaságosság közvetlen 
szempontja mellett a perspektíva szempont
jait, a biztonságot és a gazdaságpolitikai 
célok egész rendszerét a legnagyobb körül
tekintéssel kell mérlegelni. Megjegyezzük, 
hogy a hazai bázis igénybevétele mértékének 
problémája nálunk is élő probléma, amit 
azonban az optimalizációs számításoknál és 
a termelési költséghatárok megállapításánál 
tekintetbe veszünk.

Az Az szekcióban N. V. Melnyikov és M. M. 
Albegov állította össze a „Tüzelőanyagok és fel- 
használásuk gazdasági hatékonysága11 című össz- 
szefoglalót. A szekcióhoz benyújtott 25 előadás 
és egyéb irodalmi források alapján szerzők az 
egyes elsődleges energiaforrások felhasználására, 
illetve termelésére vonatkozó legfontosabb ada
tokat mutatták be, majd megvilágították a tüze
lőanyag-termelés műszaki fejlődésének fő irá
nyait. Rámutattak arra, hogy a kőolaj- és a föld
gáztermelés gyors ütemű növekedése nehéz gaz
dasági versenyre kényszerítette a szénbányásza
tot, mely az önköltségcsökkentés érdekében 
nagyfokú koncentrációt, a termelés széles körű 
gépesítését és automatizálását és a külfejtéses 
művelésmód széles körű elterjesztését valósí
totta meg. A koncentráció fokozódását bizonyítja 
a bányák egy aknára eső termelés szerinti meg
oszlásában bekövetkezett, 2. táblázatban szem
lélhető változás. Áttekintve a föld alatti terme
lés technikai fejlődését, az előadás arról számol 
be, hogy a jelentősebb széntermelő országok
ban a lapos és enyhe dőlésű telepek fejtésének 
gépesítését befejezték: a jövesztés és rakodás 
gépesítése 50— 90 /% -os és ma a világ szén- 
bányászatában mintegy 6000 db fejtési jövesztő- 
gép, illetve széngyalú dolgozik, a fejtések 80— 
90 % -a fémmel biztosított, a gépesített bizto
si tású frontfejtések darabszáma pedig megha
ladja az 1300-at. A vágatok kihajtásánál több 
mint 8500 rakodógépet alkalmaznak és meg
kezdték a vágathajtó kombájnok meghonosítá
sát. Bővül a nagy ürtartalmú csillék és a szállí
tószalagok alkalmazási köre a föld alatt, s egyre
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több helyen automatizálják az aknaszállítást és 
a bányakülszín legtöbb munkafolyamatát. (Col- 
lins előadása pl. arról számol be, hogy ma Nagy- 
Britanniában a széntermelés 80— 90 %-át a tel
jesen gépesített fejtések adják. A jövesztőgépek 
és segédberendezések konstruálásakor figyelmet 
fordítottak az elektronikára, a jövesztőgépek, 
biztosítószerkezetek és más segédberendezések 
távirányítására. A brit szénbányászat ily módon 
az elektronika korszakába lépett. Az előadás 
ismerteti a távirányításban, a távközlésben, a 
távmérésben, a gépesítés, az elektronika, a tele
vízió, a számítástechnika alkalmazása terén elért 
legújabb eredményeket, amelyek a széntermelés 
technológiája hatékony ellenőrzéséhez szüksége
sek a modern szénbányában.) Hatalmas fejlődés 
tapasztalható a külfejtés technikájában: a kana
las kotrók maximális kanálürtartalma 8 év alatt 
53 m3-ről 153 m3-re nőtt és a legnagyobb maró
tárcsás kotrógépek teljesítménye eléri a 9000 
m3/óra értéket. Ezeket lépegető — maximálisan 
180 m konzoltávolságú —  hányórendezőkkel 
kombinálva, rugalmas, folyamatos üzemű, nagy 

teljesítményű rendszereket alakítanak ki. Ugyan
ekkor természetesen jelentősen fejlődik a szén
hidrogén-termelés technikája is. Jelentős a fej
lődés a másodlagos termelési eljárásokban; a 
víz- és gázkiszorítási módszerek tökéletesített 
változatai segítségével az átlagosan 0,33-as kiho
zatali tényezőt 0,5—0,7 értékűre javítják. A 
kihozatal növelésére számos új módszert is alkal
maznak, köztük a földalatti atomrobbantást is.

Abból kiindulva, hogy a különféle tüzelő
anyagok versenyképessége lényegében elsősor
ban kitermelési költségüktől függ, a fejlesztési 
tevékenység részletes bemutatása után szerzők 
megállapítják, hogy a szén termelési költsége 
1960-ról 1966-ra az USA-ban cca. 3 %-kal csök

kent, az NSZK-ban és Nagy-Britanniában mind
össze 8— 10 %-kal növekedett. Minthogy az 
önköltségnek cca. 60 %-át munkabér jellegű 
költségek teszik ki, alapvető feladattá vált a fej
teljesítmények növelése. Ez 1950 és 1965 között 
Nagy-Britanniában több mint 47 %-kal, az 
NSZK-ban kétszeresére, Franciaországban 84 
%-kal, az USA-ban 2,6-szeresére és a SZU-ban 
72' %-kal növekedett. A technikai fejlődés ter
mészetesen jelentősen csökkentette a szénhidro
gének termelési és szállítási költségeit; ezeken 
túlmenően azonban a tüzelőanyag-fajták vi
szonylagos gazdaságosságának megítélésében az 
előkészítési és felhasználási költségeket is tekin
tetbe kell venni. A mindezeket tekintetbe vevő 
komplex vizsgálatok jelölhetik ki az energiahor
dozók optimális elosztásmódját (az e vonatko
zásban ismertetett szovjet eredmények pl. a 
földgázt ugyanazon fogyasztóknak juttatják, 
amelyek a hazai vizsgálatok szerint is földgázt 
kell kapjanak, de megjegyzik, hogy a gázterme
lés gyors ütemű fejlődése esetén és akkor, ha 
az optimális elosztás szerinti földgázfogyasztók 
erre nem tudnak időben felkészülni, a hőerő
művek is a földgáz főfogyasztóivá válhatnak). 
Számos jel mutat a földgáz és a kőolaj közötti 
verseny kiéleződésére is: a gáznemű tüzelő
anyag-felhasználás hatékony volta nemcsak a 
szénbázisú gázelőállítás fokozására készteti az 
USA-t, hanem számos európai, észak-afrikai és 
közép-keleti országnak nagy érdeke fűződik ah
hoz, hogy kőolajból állítson elő gázt. Az is meg
állapítható, hogy a kőolaj kéntelenítése a kőolaj
felhasználás egyik legalapvetőbb kérdése lesz.

Rámutat az összefoglaló arra, hogy a külön
féle tüzelőanyag-fajták relatív hatékonyságát 
különböző országokban különféleképpen mérle
gelik. Így azokban az országokban, melyeknek

2. táblázat
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Belgium 1960
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Nagybritannia 1959
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Hollandia 1959
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gazdaságát a piac irányítja, a fogyasztó az árvi
szonyok alapján maga választja ki a számára 
legmegfelelőbb tüzelőanyagot. A más nyugat
európai országokban is érvényesülő angliai árala
kulásokat bemutató 3. táblázat jól tükrözi az e

3. táblázat

TÜZELŐANYAG- ÉS VILLAMOSENERGIA 
ÁR-INDEXEK N AGYBRIT ANNIÁ BÁN

1950 1955 1960 1965

Szén 100 142 180 192
Pakura 100 114 91 91
Gázolaj 100 112 96 76
Diesel-olaj 100 131 115 82
Benzin 100 111 97 84
Gáz 100 133 .166 174
Vi Hantos energia 100 117 125 144

vonatkozású változásokat. Ezzel szemben a Szov
jetunióban az egyes tüzelőanyag-fajták gazda
sági értékelése a beruházásokat is tekintetbe 
vevő kitermelési, szállítási és felhasználási költ
ségek mérlegelésén alapul és modern matemati
kai apparátussal optimalizálják az energiastruk
túrát.

Mindezek alapján a tüzelőanyag-ipar pers
pektíváit a következők szerint fogalmazták meg:

Az energiafogyasztás további növekedése 
szükségessé teszi a leggazdaságosabb tüzelőanya
gok —  földgáz, kőolaj, külfejtésbeli szén — ter
melésének fokozását. Ugyanakkor növekedni fog 
az atomerőművek szerepe is. fgy a földalatti 
szénbányászat továbbra is csak igen erős kon- 
kurrencia mellett fog fejlődni, ami a bányatech
nika további jelentős fejlesztését és a szénárak 
csökkentését teszi szükségessé.

Az európai országok földalatti szénbányá
szatában ma rekordnak számító 3,5—4,0 t/mű- 
szak-os teljesítmény 7— 10 év múlva normális, 
átlagteljesítmény kell legyen. A külfejtések szé
les körében fognak elterjedni a 10 000 m3/órá- 
nál nagyobb teljesítményű marótárcsás és a 100 
— 150 m3 kanálürtartalmú kotrógépek. Fejlesz
teni kell a nagy nedvességtartalmú és kis fűtő
értékű szenek nemesítését annak érdekében, 
hogy ezek a szállítási költséggel nem terhelhető, 
tehát lényegében helyhez kötött szenek verseny- 
képesek maradjanak az odaszállítható neme
sebb energiahordozókkal szemben.

Nemcsak a szárazföldi, de a tengerek alatti 
szénhidrogén-készletek kitermelésének techni
kája is gyors ütemben fog fejlődni. Különös 
figyelmet fognak fordítani az északi sarkkörön 
túli, sajátos feltételek mellett művelhető szén
hidrogén-előfordulások kitermelésére. Lényege
sen fejlődni fog az energiaszállítás technikája is:

a közeljövőben megjelennek a 300 000—500 000 
tonna teherbírású tankhajók, 2,0—2,5 m fölé 
növelik a gáz- és 1,0 m fölé növelik az olajveze
tékek átmérőjét, megépülnek az 1000 kV-os és 
ennél nagyobb feszültségű távvezetékek és ta
nulmányozzák a gáz folyékony állapotú csőveze
téki szállításának hatékonyságát. Mindez lénye
gesen bővíti az olcsó és nagy mennyiségű ener
giahordozó-előfordulások hatáskörét, az energia- 
hordozók nemzetközi cseréjét.

A számos részletében is rendkívül érdekes 
összefoglaló a következő vitakérdéseket vetette 
fel:

1. A szénkitermelés fokozásának távlatai a 
különböző országokban. A földalatti és külszíni 
fejtésű szenek kőolajjal, gázzal és más tüzelő
anyag-fajtákkal szembeni versenyképességének 
fokozására irányuló módszerek.

2. A világ és annak egyes körzetei tüzelő
anyag-energiamérlege kidolgozásának lehetősége 
és célszerűsége, a kitermelés mértékének, az 
energiaforgalom volumenének, az egyes tüzelő
anyagfajták árának stb. előrebecslésével köl
csönhatásban.

3. A nagy nedvességtartalmú és hamujú sze
nek, valamint nagy kéntartalmú tüzelőanyagok 
gyakorlatban alkalmazott és perspektivikus 
nemesitési módszerei.

4. A kőolajfeldolgozás fejlesztésének útjai 
a felhasználás struktúrájától, a különféle tüzelő
anyag-fajták árviszonyaitól, és a kőolaj kéntar
talmától függően.

5. A tüzelőanyag- és energiaszállító eszkö
zök fejlesztésének hatása egyes tüzelőanyag-faj
ták kitermelésének fokozására a távlatban.

A vitában a SZU-ból 7, az USA-ból 3, Len
gyelországból 2, Japánból, Angliából, Ausztrá
liából, Franciaországból, Bulgáriából és Magyar- 
országról 1— 1 felszólaló vett részt. A tárgya
lásra kerülő lényegesebb kérdések a következők 
voltak:

—• Ebben a szekciókban tárgyalták érdem
ben az Ai szekcióban is felmerült azon problé
mát (Ai-ben NSZK), hogy a nemzeti energia- 
mérlegekre épülő (LNK) világ-energiamérleg' 
kidolgozása munkálatainak folyamatba helyezése 
múlhatatlanul szükséges, ezért a konferencia er
re vonatkozóan javaslatot fog tenni az ENSZ- 
nék. Rámutattak az ilyen mérleg elkészítésének 
— elsősorban a piacra és a szállítási lehetősé
gekre vonatkozó információk bizonytalanságából 
és az értéki mutatók alig összehasonlítható vol
tából adódó — nehézségeire (SZU), valamint, 
arra, hogy minden nemzeti energiamérleg össze
függ az illető ország külkereskedelmi-, munka
erő, stb. mérlegével, ami az egyeztetést megne
hezíti (Bulgária). Megjegyezzük, hogy a hazai 
metodikai ismereteket egy ilyen mérlegmunka 
során hasznosítani lehetne.

— Szélsőséges álláspontok jutottak kifeje
zésre az egyes energiahordozók jövőbeli szere
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pét illetően. Voltak, akik a széntermelés gazda
ságosságát oly mértékben javíthatónak tartot
ták (SZU), hogy ennek folytán a szén vezető 
szerepét visszatérni látták lehetségesnek, illetve 
kívánatosnak, mások (SZU) egyértelműen a föld
gáz, ill. (SZU) az atomenergia vezető szerepét 
hangsúlyozták s voltak, akik (SZU) a tőzegbá
nyászat elhanyagoltságáról panaszkodtak.

Figyelemreméltó az a megállapítás (USA), 
hogy az atomenergia hasznosítása terén egyes 
országok már a legközelebbi jövőben olyan fokra 
érnek, amely az egész energiapolitika alapvető 
felülvizsgálatát teszi szükségessé. Megjegyezzük, 
hogy a vitavezető helyesléssel nyugtázta a ma
gyar részről kifejtettx azon álláspontot, mely 
szerint azt az energiahordozót tartjuk modern
nek, amelynek hasznosítható hőegységét a leg
kisebb költséggel tudjuk a fogyasztó rendelke
zésére bocsátani, s így a hazai szén mérlegbeli 
szerepét az határozza meg, hogy a kedvezőtlen 
adottságok hatását a bányatechnika fejlesztésé
nek hatása milyen mértékben képes ellensú
lyozni. f

—• Több hozzászóló foglalkozott a kőolaj - 
feldolgozás (Japán) és olajkéntelenítés (USA. 
Japán), földgázelőkészítés (Anglia), generátor
gázgyártás (Franciaország), a barna- (Ausztrália) 
és feketeszén előkészítés (Lengyelország) műsza
ki-gazdasági problémáival, valamint az energia
árpolitika jelentőségével. A kéntelenítés problé
májával Magyarországon viszonylag keveset fog
lalkoznak. A fejlett ipari országok tapasztalatai 
azt mutatják, hogy e kérdés elől a későbbiek 
során nem lehet kitérni (technológia, korrózió, 
egészségügy stb. szempontjai), ezért a vonatkozó 
előkészületeket időben meg kell kezdeni.

*  *  *

A konferencia többi szekciójának munkáját 
nem áll módunkban ismertetni; a hazai szak
közvélemény e vonatkozású tájékoztatására az 
illetékesek nyilván módot fognak találni, túl 
azon, hogy valamennyi előadás a résztvevőknél

x Dr. Faller Gusztáv: Néhány megfontolás a szén sze
repéről a Magyar Népköztársaság energiagazdálko
dásában. Hozzászólás az A 2 szekció összefoglaló elő
adásához.

az érdeklődők rendelkezésére áll. Ugyancsak 
birtokunkban van a konferencián kiadott igen 
részletes és érdekes világstatisztikax az ener
giakészletekről, illetve energiatermelésről. A 
konferenciával kapcsolatosan azonban beszámol
hatunk arról, hogy a résztvevők 9 moszkvai 
üzemlátogatási lehetőség és 17 kulturális vonat
kozású idegenvezetés között válogathattak s a 
záróülés után a Szovjetunióban különféle tanul
mányutakon vehettek részt. A konferenciával 
egyidőben kerekasztal-megbeszélések folytak

— a fejlődő országok energiaellátásának 
problémáiról

— az egyenáramú teljesítményátadás prob
lémáiról, valamint

— nagynyomású energetikai blokkok és 
forralóvizes reaktorokkal ellátott atom
erőművek vízrendszereiről.

A záróülésre augusztus 24-én, ugyancsak a 
Kreml Kongresszusi Palotájában került sor. 
Ezen a Világkonferencia lelépő elnöke: W. H. 
Connolly, a nemzetközi végrehajtó bizottság el
nöke: lord Hinton of Bankside után a VII. kon
ferenciát rendező szovjet szervező bizottság ve
zetője, a nemzetközi végrehajtó bizottság titkára, 
a lengyel delegáció vezetője, a végrehajtó bizott
ság soron következő ülését vendégül látó török 
nemzeti bizottság képviselője és a soron kö
vetkező konferenciát rendező Románia küldött
ségének vezetője szólalt fel. Ezután Brazília, 
Franciaország, Malaysia és a Szovjetunió nem
zeti bizottságának képviselője következett, majd 
W. L. Cisler, a nemzetközi végrehajtó bizottság 
új vezetője zárta le a hozzászólások sorát. Két 
előadás hangzott el ezután: P. Sevett az ENSZ 
EGB részéről és V. Constantinescu a KGST VB 
részéről adott elő. Ezt követően P. Sz. Nyeporozs- 
nij miniszter, az Energia-Világkonferencia új 
elnöke zárta le hivatalosan a VII. Világkonfe
renciát. A záróülés után Nyeporozsnij miniszter 
és a szovjet nemzeti bizottság adott fogadást, 
melyet záróhangverseny követett.
x Albert Parker C. B. E„ D. Se.: World Power Confe- 
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