
Hírek
Mexikó kőolajiparának fejlődése

1975-ben hivatalosan közzétették Mexikó ki
mutatott kőolajkészletéről szóló adatokat. Esze
rint az ország akkori biztos készlete 6 G bbl 
volt. 1978-ban Mexikó hasznosítható kőolajva- 
gyona 20 G bbl-re ugrott, és ebben a mennyi
ségben nem szerepelnek azok a mezők, ahol 
jelenleg még nem folyik termelés. Ugyanebben 
az évben az ország valószínű készleteit 37, le
hetséges készleteit 200 G bbl-re becsülték. A 
Pemex szakértőinek előrejelzése szerint a ki
mutatott készletek 1982-re elérik a 30 G bbl-t. 
Mivel a mennyiségek minden esetben a kőolaj
egyenértékben kifejezett összes szénhidrogénre 
vonatkoznak (65% kőolaj -j- 35% földgáz), a 
jelenleg érvényes 20 milliárd barrel azt jelenti, 
hogy Mexikó vagyona kb. egyenértékű a vene
zuelai vagy az északi-tengeri brit szénhidrogén
készletekkel és háromszorosa pl. Kanada tarta
lékainak.

A biztos készletek növekedésének a közel
múltban felgyorsult üteme feljogosítja a szak
embereket arra a reményre, hogy a lehetőségek 
realizálódnak és Mexikó eléri Szaud-Arábia 
kőolaj vagyonának nagyságrendjét.

Mexikó kőolajtermelése 1973 és 1977 között 
megkétszereződött és elérte a napi 1 M bbl-t, 
1978 őszén pedig már 1,4 M bbl volt, ami meg
felel a kanadai, az indonéziai és az északi-ten
geri kitermelési szintnek. A Pemex fennállásá
nak 40 éve alatt 151 mezőn indult meg a bányá
szat; ebből 93 kőolajat, 32 földgázt, 10 kőolajat 
és földgázt 16 pedig földgázt és kondenzátumo- 
kat termel. A termelés új lendületének megfe
lelően a korábbi tervekben 1982-re előreirány- 
zott napi 2,25 M bbl-es termelést az ország már 
1980-ban el fogja érni és az előrejelzések sze
rint az 1980-as évek második felében 4—5 M 
bbl-re növeli.

Mexikó export-előirányzata kőolajból 1980-ra 
napi 1,1 M bbl-lel szemben, az 1978. évi 500 000 
és az 1977. évi 202 000 bbl-lel. Mexikó 12 or
szágba exportál kőolajat és kőolajszármazéko
kat; az export 86% -a azonban az USA-ba irá
nyul. Az európai országok közül Svédország, 
Nagy-Britannia és Spanyolország vásárol mexi
kói kőolajat. Az 1980-ra vonatkozó tervek sze
rint az exportált kőolaj 60%-át az USA, 20%- 
át Európa (az európai országok közt Románia), 
20%-át Ázsia veszi át. Japán feltehetőleg nagy 
vásárló lesz, bár jelenleg Mexikótól csak vizs
gálati célokra vesz kőolajat és szükségletének 
80%-át a Közel-Keletről szerzi be.

Japán számára Mexikó napi 220 000 barrel 
kőolaj szállítását ajánlotta fel fejlesztési kölcsö
nök és know-how-vásárlások fejében. A fejlesz
téshez elsősorban kőolaj szállító vezetékek, hajók 
és kikötői berendezések építésére van szükség. 
Mexikó jelenleg csak 50 000 t-ás kőolaj szállító 
hajókkal rendelkezik.

A kiviteli szerződések kritikus pontja a kő
olajár. Mexikó jelenleg az arab olajénál barre

lenként 40 centtel nagyobb árat kér. Ezt az árat 
(13,40 $) az USA megadja, mert a két állam 
szomszédsága folytán ebben az esetben kicsi a 
szállítási költség.

A kőolajnak köszönhető, hogy Mexikó gazda
sága — az 1976. évi pénzleértékeléssel járó 
pénzügyi válság után — helyreállt, és a bruttó 
nemzeti termék növekedése 1978-ban már elérte 
az 5%-ot, 1979-ben pedig várhatóan 7% lesz.

Sander, G.: Les perspectives de l’industrie pét- 
roliere de Mexique. =  Problemes Économiques, 
1979. 1614. sz. márc. 14. p. 12— 16.

Az atomerőmű-program a KGST-országokban

Az ezredfordulóra a KGST-országokban lé
nyegesen nagyobb szerepet szánnak a nukleáris 
energiának. A szovjet energetikai és villamosí
tási miniszter nyilatkozata szerint 1990-re a 
KGST teljes atomerőművi kapacitása a jelenlegi 
15— 18 millió kilowattról 150 millió kilowattra 
emelkedik. A legnagyobb atomerőmű négymillió 
kilowatt kapacitása az ukrajnai Hmelnickijben 
létesül. Ennek építésében a Szovjetunió mellett 
részt vesz Csehszlovákia, Lengyelország és Ma
gyarország is. Az új atomerőműveket két sza
kaszban építik. Az első lépcsőben többségük 
uránbázison működik, a második szakaszban 
— 1990 után — plutónium felhasználásra tér
nek át.

Közös magyar—jugoszláv vízierőmű a Dráván

A Dráva magyar (Barcs) és jugoszláv (Gurge- 
vac) oldalára közös 750 MW-os vízerőművet 
akarnak építeni. Az erőműbe 3—3 db csőturbina 
működne, magyar oldalon 100 MW-os, a jugo
szláv parton 150 MW-os egységekkel. A két 
hely között mintegy 30 km a távolság, így az 
egységes rendszer kialakítható. A jugoszláv 
vízierőmű üzemi csatornával és kisméretű táro
zóval működne, míg a barcsihoz 300 Mm:!-es 
tározó tartozna. A két duzzasztógát segítségével 
évente 1 TWh villamos energiát termelne az 
egész vízierőmű.

(Energiewirtschaftliche Tagesfragen)

A Szovjetunió szállítja 
Ázsia legnagyobb atomerőművét

A Szovjetunió és India között 1979 márciusá
ban kötött gazdasági, tudományos és műszaki 
együttműködési szerződés keretében megálla
podtak abban, hogy a Szovjetunió 2400 MW-os 
atomerőművet szállít Indiának. Ez hatszor akko
ra, mint az USA segítségével épült Tarapur 
Atomerőmű. A telephelyet India nyugati tarto-
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Л világ atomerőművei földrajzi csoportosításban

P =  nettó villamos teljesítőképesség MW 
N =  az egységek száma
% =  a világ összes atomerőművi teljesítőképességéhez 

viszonyított aránya

Az egész világ

Üzembe helyezett Építés alatt Tervezett
P N % P N % P N %

118 092 236 100,0 212 684 236 100,0 110134 113 100,0

USa 52 347 74 44,3 90 039 83 42,3 53 816 47 48,9
EGK 26 537 72 22,5 46 993 51 22,1 113 339 14 12,1
Franciaország 6 514 14 5,5 25 875 27 12,2 22 165 2 1,9
KGST 10 973 36 9,3 28 775 41 13l,5 12 650 18 11,5
A többi ország 28 145 54 23,8! 46 877 61 22,0 30 324 34 22,5

(CEA NOTES d’ Information, 1978)
A KGST-tagországok készletei primer energiahordozókból

Ország Feketekőszén Barnaszén Kőolaj Földgáz
(10° t) (108 t) (10° t) (km8)

Bulgária 490 4 742 37,9 29
Magyarország 714 5 679 130,9 84,9
NDK (50) 30 000 1,5 15,0
Mongólia nem közölt nem közölt —
Lengyelország 45 741 14 862 8,0 141,6
Románia 590 1 367 193,8 170
Szovjetunió 3 993 300 1 720 300 8 138,0 17 136
Csehszlovákia 11 573 9 857 L7 15
Kuba — — 1,35
Vietnami nem közölt nem közölt —

Szocialista Köztársaság
ÖSSZESEN 4 052 458 1 786 807 8 513,15 17 591,5
VILÁGKÉSZLET 8 129 968 2 623 916 91 525,0 52 532,0
A világkészletek %-ában 49,8 68,1 8,3 33.5

Az adatok, amelyek az ENSZ statisztikai közleményeiből származnak (World Energy Supplies, United Na
tions, New York 1978.) minden esetben az 1950 és 1976 közötti időszakra vonatkoznak.

mányaiban jelölik ki, és a berendezésnek leg
később 1984-ig üzembe kell kerülni.

(Energiewirtschaftliche Tagesfragen)

Mongólia külkereskedelme

Mongólia külkereskedelme a világ harminc 
államával tart fenn árucsereforgalmi kapcsolato
kat. A külkereskedelmi forgalom 96,8%-át azon
ban a KGST-tagországokkal bonyolítja le, még
pedig dinamikusan fejlődő ütemben. A jelenlegi 
tervidőszakban ugyanis az előzőhöz viszonyítva 
a tagországokba irányuló exportját 1,6-szere- 
sére, importját pedig 1,7-szeresére növeli. Ex
port és import árukészletének kedvező változá
sait tükrözi, hogy jelenleg már a tagországok 
hús- és hústermék importjának csaknem húsz, 
gyapjúszükségletének pedig 10 százalékát elégí
tik ki a mongol szállítások. Az utóbbi években 
szőnyegekkel, báránybőrbundákkal, húskonzer
vekkel, biológiai készítményekkel, ónkoncentrá- 
tumokkal, drágakövekkel és bizonyos építőanya
gokkal bővítette export cikklistáját. Az Erdenet 
Ércdúsító Kombinát révén —  amelynek első

szakaszát 1978 végén adták át — jelentősen 
bővül a színesfém-koncentrátum szállítási ará
nya, amely 1980-ra már a vezető helyet foglalja 
el a mongol exportban.

(MTI — APN)

Közel 100 000 mérföldnyi 
földgág- és olajvezeték építésének tervei

A világ keleti és nyugati országaiban jelenleg 
összesen 95 748 mérföld hosszúságú (1 mér
föld =  1,609 km) csővezeték építésének tervei 
készülnek. Ezek nagy része 50 261 mérföldnyi 
földgázt, 26 243 mérföldnyi pedig kőolajat szál
lít, a többin kőolajtermékeket és porított anya
gokat (pl. szén) szállítanak. Az összes csőveze
tékből 77 957 mélföldnyi hosszúságban a nyu
gat-európai országokban épül (az USA nélkül), 
17 791 mérföldnyi pedig a KGST-országokban, 
ezen belül 15 380 mérföldnyi a Szovjetunióban 
létesül.

Az energiahordozókat szállító csővezetékek 
közül a leghosszabb (12 279 mérföld) Kanadá
ban épül.
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Az európai országok ehhez a vezetékrendszer
hez mintegy 9656 mérföldnyi létesítésével já
rulnak hozzá.

(Gas-Zeitsehrift 
für Rationelle Energieanwendung)

A 13 OPEC-ország termelési adatai

Az amerikai US News and World Report 
(Dayton, Ohio; 1979. márc. 13.) összeállította a 
13 OPEC-ország rangsorát az 1978-as kőolajter
melés alapján. Összehasonlításként megadták az 
évi bruttó nemzeti termék értékét is, majd 
ugyanezt egy lakosra vonatkoztatva. Ezek az 
adatok még 1977-ből származnak, kivéve Szaud- 
Arábia, Irak, Líbia (1978) és Kuvait (1976).

(Energiewirtschaftliche Tagesfragen)

Ország
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Bruttó 
nemzeti 
termék, 

Mrd $

Egy főre 
jutó brt. 
nemzeti 
termék, 

$

Olajtermelés
barrel/nap

Szaud-Arábia 7,8 63 8 100 8 299 900
Irán 35,5 76 2 100 5 197 000
Irak 12,2 24 2 000 2 629 200
Venezuela 13,1 35 2 700 2 162 700
Kuvait 1Д 13,3 12 100 2 096 400
Egyesült Arab 

Emírségek
0,8 13,4 16 750 1 831 600

Katar 0,18 4,8 26 700 482 000
Líbia 2,7 18 6 400 1 990 300
Algéria 18,4 19,6 1 100 1 225 000
Ecuador 7,8 6,1 800 202 000
Nigéria 80 32 400 1 910 500
Gabon 0,5 2,6 5 200 225 000
Indonézia 140 45,9 325 1 634 000

Nyersanyag ipari hulladékból

Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodáson a társadalom olyan 

törekvését szokás érteni, amely rendezni kívánja 
a hulladékképződés és -megsemmisítés fel
bomlóban lévő egyensúlyát olyan módszerek
kel, amelyek az ember egészségének védelme és 
a takarékosság szempontjából a legkedvezőbbek. 
E törekvés megvalósulását nagymértékben elő
segíti korunk két nagy problémája: a hulladék
képződés állandó növekedése és az ipari nyers
anyagok ugrásszerű drágulása.

A legnagyobb múltra a fáradtolaj-hasznosítás 
tekinthet vissza, ami már 1968 óta folyik az 
NSZK-ban, és eredményeit tekintve világvi
szonylatban is példamutató. Évi 600 000 t fá
radtolajnak ily módon mintegy 40%-a újra- 
hasznosíthatóvá válik.
Pirolizis

Évek óta folynak a kísérletek a fejlett ipari 
országokban olyan termikus hulladéklebontási 
eljárás kidolgozására, amelynek segítségével 
ipari nyersanyag és energia nyerhető hulladék
ból.

Japánban számos pirolizáló berendezést léte
sítettek műanyagok és használt gumiabroncsok 
lebontására. A kísérleti jellegű berendezések 
mellett, az egyetlen nagyipari létesítményt a 
Mitsui Petrochemical Ind. vállalat üzemelteti. 
A 36 t/nap kapacitású üzem 1971 óta működik. 
Végtermék 85% olaj, 5% gáz és 10% viasz jel
legű anyag. Az olaj jelentős részét az üzemen 
belül használják fel.

A pirolizis alkalmazásának kérdése az NSZK- 
ban is évek óta napirenden van. Elsősorban a 
használt gumiabroncsok pirolízisére végeztek 
kísérleteket, de megpróbálkoztak az avult kábe
lek pirolízisével is, hogy a bennük levő rezet 
kinyerjék. Jelenleg tervezés alatt áll egy 
70 000 t/év kapacitású berendezés, amely több
féle szerves anyagot tartalmazó hulladék pirolí
zisére lesz alkalmas. A többféle hulladékot is 
feldolgozó berendezés mellett azért döntöttek, 
mert:

— az egyes pirolizálható hulladékok az NSZK- 
ban sehol sem halmozódnak fel olyan meny- 
nyiségben, hogy azok céljára nagyipari léte
sítményt lenne érdemes létrehozni;

— a berendezéssel olyan mennyiségű szénhid
rogént kell előállítani, amelynek ipari hasz
nosításával érdemes foglalkozni;

—  a feldolgozó üzemnek rugalmasan kell alkal
mazkodnia a mindenkori hulladékkínálathoz 
és az egyéb vállalatok szállítási készségéhez.

A tervezett létesítmény a következő anyag
mérleggel fog üzemelni:

Alapanyagok:
—  elhasznált kábel 10 000 t/év,
—■ lefutott gumiabroncs 20 000 t/év,
—  műanyag hulladék 15 000 t/év,
— savgyanta 15 000 t/év,
— egyéb szerves hulladék 10 000 t/év.

Termékek:
— szénhidrogén 17 000 t/év,
— szén 22 000 t/év,
— acél 2000 t/év,
—  réz 5000 t/év,
—  egyéb fém 4000 t/év.

Bracker G. P.: Rohstoffrückgewinnung aus In
dustrieabfällen. =  Wasser, Luft und Betrieb, 
23. к. 1— 2. sz. 1979. p. 54—55.

Tiszta alumínium a Holdon

Szovjet kutatók elsőként mutattak rá tiszta 
alumínium előfordulására a Holdon, amelyet a 
Luna— 20 automatikus szonda által vett mintá
ban találtak. A felfedezést A  Szovjet Tudomá
nyos Akadémia Közleményei tette közzé. A le
letek színe világosszürke, törésfelületük fémes 
fényű. A földön az alumínium szinte kizárólag 
vegyületeiben fordul elő, ilyen tiszta alumíniu
mot csupán egyetlen alkalommal találtak.

(Rohstoff—Rundschau)
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Geotermikus program az NSZK-ban t  CH:!OH

Az NSZK-ban geológusok és tudósok száraz 
forró kőzet hasznosításának tervét dolgozták ki, 
amelyet a kormány energiakutatási programja 
4,5 millió márkával támogat. Már meg is kezd
ték a kutatási terv végrehajtását a Bajor Erdő
ben.Az az elképzelés, hogy a nagy tektonikus 
repedéseket a föld alatt akusztikai, mágneses és 
elektromos módszerekkel rögzítik és néhány 
fúrólyukat mélyítenek bele.

A fúrólyukakon át a repedésbe sajtolt folya
dék segítségével hőenergiát szállítanak a fel
színre, az ezúton nyert adatokat pedig nagyobb 
mélységekre és forróbb kőzetekre extrapolálják.

A későbbiekben Franciaországgal együtt foly
tatnák a kísérleteket a Rajna-völgy felső részé
ben alkalmasnak látszó, 3000 m mélységben levő 
kőzetekben, amelynek hőmérsékletét 200—250 
°C-ra becsülik. Siker esetén azt remélik, hogy 
lehetséges lesz ezen a területen 1000 MW-os 
erőművek sorozatos telepítése, amelyek kb. 
20—25 éven lesznek üzemképesek a kőzet lehű
léséig. A lehűlést követően néhány száz méter
rel távolabb újabb repedéseket lehet majd ki
alakítani.

Az energiatermelési folyamatban az egyik fu
raton vizet vezetnek le, a másikon pedig túlhe
vített gőz érkezik fel. Elképzelhető azonban, 
hogy a nagy mennyiségű hő elvonása feszültsé
geket kelt a föld alatt, amelyek az egész föld 
alatti repedésrendszer spontán szétrobbanásához 
vezetnek. Ez azt idézné elő, hogy a kőzet új tar
tományai kapcsolódnának be a hőtermelő rend
szerbe, miáltal a furatok hasznos élettartalma 
önműködően meghosszabbodnék.

(Energy Report)

Metanol lesz-e
a jövő általános energiahordozója?

A természetben előforduló energiahordozókat 
az optimális használhatóságuk biztosítására kü
lönböző eljárásokkal az igényeknek megfelelően 
kell átalakítani. Általánosan alkalmazható és 
minimális veszteséggel üzemelő eljárás a legcél
szerűbb. Az energiahordozónak könnyen szállít- 
hatónak és jól tárolhatónak kell lenni. E felté
teleknek a legjobban a metanol felel meg, amely 
a jövő energiahordozója lehet.

Jelenleg talán a villamosenergia felhasználása 
a legáltalánosabb, kivéve a petrolkémiai termé
kek előállítását. A villamos energia előnye, hogy 
minden már energiaforrásból előállítható. Hát
ránya az előállítása során fellépő nagy veszte
ség, továbbá, hogy energiahordozóként nem tá
rolható és költséges a szállítása.

A szilárd tüzelőanyagokon kívül, a cseppfo
lyós tüzelőanyagok tárolhatók és szállíthatók a 
legkönnyebben.

A legkedvezőbb cseppfolyós halmazállapotú 
tüzelőanyagnak a metanol ígérkezik, amely kis 
molekulasúlyú, egyszerű szerkezetű. A követ
kező egyenlet alapján minden széntartalmú 
anyagból keletkezik:

СО +  2H2 -

Metanol alapon az összes energiaforma elő
állítható. A hőtermelésen kívül mechanikai 
munkává alakítható, (belsőégésű motorok), vil
lamosenergia állítható elő belőle (erőművekben 
vagy tüzelőanyagelemekkel). Külön előnye, hogy 
elégetéskor káros termékek nem képződnek.

(Bergbau)

Beszámoló a Magyarhoni Földtani Társulat 
Szénkőzettani Munkabizottság Lignit Ankétjére1

(1979. noVember)

A Magyarhoni Földtani Társulat Szénkőzet
tani Munkabizottsága a MKE Szénkémiai Szak
osztályával közösen „Lignit Ankétot” rendezett, 
melynek célja az volt, hogy a különböző —  föld
tani, bányászati, nyersanyagdúsítási és erőművi 
—• szakterületeken működő lignit szakemberek 
együttesen vitassák meg az időszerű problémá
kat, a téma komplex megismerése céljából.

A mai, energiaválsággal küzdő világgazdasági 
helyzetben a lignitnek mint energiahordozónak, 
egyre nagyobb szerepe van, de az újabb kutatá
sok más értékeit is feltárták és más területeken 
is hasznosíthatóvá tették.

Hazánkban a lignit különösen nagy jelentő
ségű, mert bár kis fűtőértékű nyersanyag, nagy 
vagyonunk van és külszíni bányászata folytán 
viszonylag kis költséggel kitermelhető. Felhasz
nálása ez idő szerint nyers állapotban, hőerő- 
művi elégetéssel történik, de nálunk is felme
rült már a lignit gazdaságosabb felhasználásá
nak igénye, egyrészt minőségének javítása ré
vén dúsítással, másrészt az újszerű módszerek
kel: elgázosítással, kémiai anyagok előállításá
val.

Az ankét előadásai a lignitterületek gazdaság
földtani értékelésével, szénkőzettani, szénkémiai 
összefüggéseivel, dúsítási kérdéseivel és a fel- 
használásával kapcsolatos újszerű kísérletek 
értékelésével foglalkoztak.

Madai László (Mátraaljai Szénbányák): Ma
gyarország felső pannon lignit területei c. elő
adásában az elmúlt évek földtani kutatásainak 
eredményeként megismert új lignit területek 
gazdaságföldtani adatait mondta el, és megálla
pította, hogy jelenleg ismert műrevaló, kiter
melhető lignitvagyonunk meghaladja a 2 mil
liárd tonnát, ami kb. 14,7 PJ (3,5 Pcal) hőva
gy ont képvisel.

Az energiaválság közepette lignitvagyonunk 
jelentősége, értéke mindinkább növekszik, ezért 
feltétlenül szükséges, hogy mind a lignitkutatás, 
mint a termelés, és felhasználás terén mind 
nagyobb gondossággal járjunk el. Felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a lignit mennyiségének és 
minőségének meghatározásában még fennálló 
problémák megoldása érdekében az eddiginél 
jobban össze kell hangolni az érintett területek 
szakembereinek tevékenységét.

Dr. Elek Izabella (MÁFI) Nyugat-magyaror
szági lignit szénkőzettani tulajdonságai c. elő

46



adásában az 1974/75. évi Torony környéki kuta
tás során végzett szénkőzettani vizsgálatok ada
tait ismertette az új szénkőzettani nomenklatura 
alapján átértékelve. Kiemelte az egyes telepek 
jellemzőit, az É-i és D-i területrész különböző 
vonásait, melyek az eltérő ősföldrajzi viszonyok
ból fakadnak.

Rámutatott a minőségi ellenőrzési és szénkő
zettani adatok összefüggéseire.

Végül összehasonlítást tett a nyugat-magyar
országi és észak-magyarországi lignitek közt, és 
megállapította, hogy a toronyi lignit humini- 
tesedettebb állapotú.

A Bella Lászlóné—Kovatsits Máténé—Varga 
Imréné (KBFI): Lignit előfordulásaink szénké
miai —• szénkőzettani összefüggései c. előadás 
megállapításai a geológia, a szénkőzettan, a 
szénkémia, a geokémia és a széntechnológia ha
tárterülete kérdéseivel foglalkoztak. Az előadók 
hangsúlyozták a „települési nedvesség” jelen
tőségét, és az abból szerezhető sokféle infor
mációt.

A „hamu—nedvesség” összefüggésből levon
ták azt a következtetést, hogy pannon lignit
jeink a diagenezis előrehaladottabb szakaszán 
állnak, mint a kelet-elbai lignitek.

A „telítettségi nedvesség” értéke jellemző a 
szénülésfokra, kapcsolatban áll a porozitással, 
az, őrőlhetőséggel és a kötőanyag nélküli briket- 
tezés lehetőségével. Utóbbi, sajnos, nálunk 
kedvezőtlen.

Az előadás foglalkozott a hamuelemzésben az 
Si02 / A120 3 arány jelentőségével: az adat a 
meddő minőségére utal. Nagyobb hányadosnál a 
koptató hatás nagyobb, ez technológiai szem
pontból fontos adat. Vizsgálta a CaO változását 
a hamu függvényében és következtetést vont le 
arra nézve, hogy a CaO vájjon CaC03 vagy 
Ca-humát alakjában van-e jelen.

Az előadók kiemelték, hogy a lignit legjelen
tősebb alkotórésze a fás szövetű „xilit” , melytől 
a lignit technológiai minősítése függ. A xilit ké
miai elemzésének eredményéből következtettek 
a hazai lignitkeletkezés redukciós körülményei
re, mely tényező megszabja a xilit technológiai 
viselkedését.

Gimpl Elvira (KBFI): Gyöngyösvisontai lignit 
dúsíthatóságára vonatkozó kutatások c. előadá
sában megállapította, hogy a hazai lignit dúsí
tásának a villamosenergia-termelésnél van je
lenleg is, és távlatilag is, a legnagyobb jelentő
sége. A magyarországi lignitek a gyenge minő
ségű szilárd tüzelőanyagok kategóriájába sorol
hatók és ez az oka jelenleg a Gagarin Hőerőmű 
problémáinak, mert nagy karbantartási költsé
geket és a hőerőmű gyengébb kihasználását 
okozza.

A lignit jobb hatásfokú ipari hasznosítását 
gyenge minősége — nagy és változó meddőtar
talma — akadályozza, pedig szilárd energiahor
dozó-vagyonúnknak 70%-át, a hőtartalmának 
50%-át lignitvagyonunk képviseli. A lignit dú
sításával, minőségjavításával a jelenlegi prob
lémák megoldhatók, és távlatilag a fokozottabb 
felhasználás biztosítható.

Wolf György (MSzT): Lignitvagyununk minő

ségi értékelésének egyes aktuális kérdései c. 
előadásában foglalkozott a vagyonmérleg kimu
tatásokban szereplő adatok és a ténylegesen ki
kerülő termék különbözőségével, mennyiségi és 
minőségi szempontból egyaránt. A hígulás okát 
a gépesített jövesztésben látja. A lignitnél ez 
különösen nagy mértékben jelentkezik. A sze
szélyes településű, vékonytelepes nyersanyag 
változásait a fejtési technológia (a jövesztőgép) 
nem tudja követni.

A hígulás kompenzálására a nyersanyag elő
készítését, dúsítását javasolta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a laborvizs
gálatoknál a több napig, sőt hetekig álló minták 
denaturálódnak, vagyis a nedvességtartalmuk 
változik, és így a helytelen nedvesség adattal 
átszámított fűtőérték is változik az eredetihez 
képest, amely a lignit minősítésének pontatlan
ságát idézi elő. Felhívta a figyelmet, hogy csak 
a karakterében azonos jellegű mintákat szabad 
azonos minőségi csoportban szerepeltetni, kü
lönben az egyes típusok átlagértékei nem adnak 
jellemző adatot a nyersanyag minősítéséhez. 
Végül rámutatott a stohasztikus összefüggések 
alkalmazásának jelentőségére.

Pál Sándor (Gagarin Hőerőmű): A lignit, mint 
versenyképes energiahordozó c. előadása leszö
gezi, hogy ma már jelentős tapasztalattal ren
delkezünk a lignit erőművi felhasználását ille
tően, mivel Magyarország villamosenergia-fel- 
használását kb. 20%-ban lignitbázison biztosítja. 
A hőerőművekben azonban nagy mennyiségű 
hulladékhő keletkezik, amelyet nem használunk 
fel kellő mértékben. Ez a hulladékhő alkalmas 
növényházak fűtésére is, anélkül, hogy az a 
villamosenergia-termelés technológiáját befolyá
solná. A Gagarin Hőerőmű összes hulladékhő
jével 10 ha alapterületű üvegház lenne fűthető 
nagy biztonsággal. A már működő 0,3 ha alap- 
területű üvegház bizonyítja ezen elgondolás 
helyességét.

A szilárd tüzelési maradékok — pernye — 
pedig nem feltétlenül környezetet szennyező 
hulladékok, hanem azokat inkább nyersanyag
ként kell kezelni.

A lignit komplex hasznosítása — villamos
energia-termelés, hulladékhő-hasznosítás üveg
házban, cementipari adalék — olyan rangot ad
hat ennek a lebecsült energiahordozónak, hogy 
hazánk egyik legértékesebb nyersanyagaként 
kellene számításba vennünk.

Dr. Takács Pál—Kenyeres József (KBFI): 
Lignitvagyonunk nem hagyományos hasznosí
tási lehetőségei c. előadás a jövő szempontjából 
a legérdekesebb.

Az előadás lignitjeink nem hagyományos fel
használási lehetőségeivel — elgázosítás, kigázo
sítás, mezőgazdasági felhasználás, kötőanyag 
nélküli brikettezés — foglalkozik.

Ismertette — mint legfontosabb alkalmazási 
lehetőséget —1 a külföldön iparilag megvaló
sított szénelgázosító technológiákat, lignitjeink
kel elgázosíthatóság szempontjából végzett és 
pozitív eredményt hozott minősítő vizsgálatokat 
és egy lignitbázisú, ammóniát, metanolt, oxo- 
vegyületeket és szintetikus földgázt előállító
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komplex vegyiüzem megvalósíthatóságát vizs
gáló, külföldön kidolgoztatás alatt álló tanul
mányterv koncentrációját.

Tájékoztatást adott lignitjeink xilit-dús frak
cióinak kigázosítására irányuló vizsgálatok ered
ményeiről, a nyers lignit vagy annak kémiai
biológiai kezelésével előállítható koncentrált 
produktumok — műkomposztok —  technológiái
nak kialakítására végzett hazai, ill. külföldi cé
gekkel közösen folytatott tevékenységéről.

Végül beszámolt lignitjeink kötőanyagnélküli 
brikettezésére irányuló múltbeli és jelenlegi 
munkálatairól.

A rendezvény viszonylag nagy érdeklődést 
váltott ki; a látogatottság és az előadásokat kö
vető termékeny vita a rendezőségben azt a meg
győződést alakította ki, hogy az ankét a tudo

mány és az ipar szempontjából egyaránt hasz
nosnak bizonyult.

Varga Imréné

FELHÍVÁS CIKKÍRÓINKHOZ!

A Minisztertanács 8/1976. (IV. 27.) számú ren
deleté 1980. január 1-től az Sí nemzetközi 
mértékegység-rendszer használatát írja elő.

Ennek megfelelően a jövőben csak olyan cik
ket fogadunk el közlésre, amely e rendeletnek 
eleget tesz.

Lapunk 1979. 1— 2. számában részletesen is
mertettük az Sí nemzetközi mértékegység
rendszer egységeit és a gyakorlatban való beve
zetéséhez az átszámítási tényezőket.

A FÖLDTANI KUTATÁS
szerkesztősége


