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„Navigare necesse est” (Pompeius)
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Motto: Lehet a bányászatot szeretni, vagy nem szeretni de bányászkodni kell!
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A Földön jelenleg végbemenő
társadalmi-gazdasági fejlődés egyaránt
jelenti a föld népességének (jelenleg
már 7 milliárd fő) és a fogyasztás (azt
kielégítő termelés) növekedését, amely
a természeti erőforrások iránti igény
folyamatos növekedésével jár.

 

Tény, hogy a világ évenkénti GDP
növekedése, a bányászati teljesítmény
(ásványi nyersanyag-források iránti
igény) növekedését igényli.
Alapvető cél: a világ GDP növekedésé-
nek üteme és a nyersanyagok iránti
igény jelenleg meglévő törvényszerű
kapcsolata csökkenjen ill. szűnjön
meg.
A fenntartható fejlődés ideája, csak
ebben az esetben valósítható meg

XXI. Század kihívásai a bányászati iparágra

Kihívások és megoldandó feladatok
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A Földet veszélyeztető környezeti válságra 1983-ban Gro Harlem
Brundtland norvég miniszterelnök hívta fel először a figyelmet és
kezdeményezte egy, a szükséges változás irányait kijelölő átfogó
program kidolgozását.

Az általa vezetett nemzetközi bizottság (World Commission on
Environment and Development) 1987-ben készített el „Közös Jövőnk”
címmel azt a programot, melyben rögzítik azokat a teendőket,
amelyekkel a Föld a jövő generációi számára megmenthető, amely
elvek, a „Fenntartható Fejlődés” elveiként váltak ismerté.

A „fenntartható fejlődés a gazdasági fejlődés, a gazdasági növekedés
olyan új korszakát jelenti, amely képes biztosítani a jelen
szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő
nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".

Fenntartható fejlődés!?



4

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik:
a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen,
kölcsönhatásaik figyelembevételével kell mérlegelni a különböző fejlesztési stratégiák,
programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben.

A környezeti pillér meghatározó eleme a
természeti erőforrások, a termőföld, a víz, az
ásványi nyersanyagok, az energiaforrások és a
természeti környezet.

A természeti erőforrások egy része megújuló,
jelentős része (pl. ásványi nyersanyagforrások,
fosszilis energiahordozók) nem megújulók, ill.
részben megújuló (pl. a termőföld).

A természeti erőforrások esetében a
fenntartható fejlődés elve megköveteli, hogy a
megújuló természeti erőforrások felhasználásá-
nak mértéke legyen tekintettel a regenerálódási
képességre, a nem megújuló erőforrások
felhasználásnál a gazdaság legyen önkorlátozó
és valósuljon meg az anyagok újrahasznosítása,

Kihívások és megoldandó feladatok
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A fenntarthatóság dilemmáját tovább növeli az a tény, hogy a természeti erőforrások
korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, de az irántuk jelentkező igény azonban
folyamatosan növekszik. Az igény növekedésével az elérhető és kitermelhető ásványi
nyersanyagok mennyisége és minősége egyre csökken.

 

Ezért: A természetben előforduló
ásványvagyon védelmével, kapcsolatos
feladataink:

a megnyitott nyersanyag-előfordulások
minél teljesebb kitermelése (termelési
veszteségek minimalizálása)

a kitermelt ásványvagyon minél teljesebb
hasznosítása (előkészítési és feldolgozási
veszteségek minimalizálása)

Kitermelt kísérő anyagok „teljes” körű
hasznosítása, felhasználása

újrahasznosítás minél nagyobb arányban
történő megvalósítása

Helyettesítő anyagok alkalmazása

Kihívások és megoldandó feladatok
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A fejlett gazdasággal rendelkező országok is import nyersanyagforrásokra
alapozták innovációs-fejlesztési, gazdaságnövekedési elképzeléseiket. A
bányászat termelési központjai, részben az előfordulások kimerülése,
részben a bányászatot sújtó rendelkezések következtében Európából
áthelyeződtek Délkelet-Ázsiába, Ausztráliába és a fejlődő országokba. Ez a
folyamat jelentős kockázatokat rejt.

Külön probléma Európa számára hogy az Európai Unió (EU) részben a zöld
szervezetek által gerjesztett közhangulat hatására, részben
megalapozatlan indokokra (környezetvédelem) hivatkozva, évtizedeken
keresztül mindent megtett a bányászat, mint iparág, mint tevékenység,
visszaszorítására, teljes felszámolására a régióba. A bányászat, mint
fogalom, tevékenység megnevezés teljesen eltűnt az EU-ban, helyette
„kitermelő iparág”, vagy „granulátum termelés” stb. a használatos. EU-
nak, így Magyarországnak is fel kell ébredni.

Kihívások és megoldandó feladatok
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A világ fejlett régiói (USA, EU, Japán) az ezredfordulóra szembesültek azzal
a ténnyel, hogy a rohamléptékben fejlődő „harmadik világ” Kína, Délkelet-
Ázsia, Dél-Amerika, bár a tudományos kutatás, fejlesztés és innováció terén
még részben hátrányban van, de a fejlesztést, a műszaki-gazdasági fejlődést
biztosító nyersanyagforrások elérhetősége tekintetében jelentős ezeknek
a térségeknek az előnye.

Több ásványi nyersanyagforrás
esetében, a bányászati tevékeny-
ség geográfiai átrendeződése
következtében, valamint az
előfordulások fellelhetősége miatt
számos nyersanyag a „harmadik
világ” országaiból szerezhetők be.
Különösen igaz ez a high-tec, az
infokommunikáció eszközeire (ld.
mobiltelefonok „anyag” igénye) 

Kihívások és megoldandó feladatok
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Az Európai Bizottság, az elmúlt évtizedben, felismerve ezeket a veszélyeket már
2008-ban javasolta a nyersanyagokkal kapcsolatban egy új európai stratégia
kidolgozását. Ennek érdekében munkabizottságot hozott létre amely vizsgálta
az EU gazdaságának kiszolgáltatottságát.

A munkacsoport, az EU
gazdasága számára, a
technológiai fejlesztés és
fejlődés szempontjából fontos
41 elem (ásvány)
hozzáférhetőségét
vizsgálta meg. Az elemzés
alapján arra a következtetésre
jutott, hogy a vizsgált 41 elem
közül 14 elem (elemcsoport)
esetében nagy gazdasági
jelentőség mellett nagy a
beszerzési kockázat, ezért
ezeket az elemeket
(elemcsoportokat) kritikus
elemként kelll kezelni.

Kritikus elemek

GAZDASÁGI FONTOSSÁG
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Kihívások és megoldandó feladatok
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Kritikus elemek!!!???

 

Kihívások és megoldandó feladatok



10

Mobiltelefon elemtartalma

Kihívások és megoldandó feladatok



11

Az EU felhívta figyelmet a a hulladékok, az elhasználódott termékek
újrahasznosítására, a fenntartható fejlődés elveire tekintettel és
javasolta, a hulladékok, elhasznált tartós fogyasztási cikkek, Unión
kívülre történő szállítás megszigorítását.

 

 

 

Kihívások és megoldandó feladatok
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Egyes becslések szerint, 2010 évvel bezárólag kb. 10 billió mobilkészülék került forgalomba,

amelyben összesen 2.500 t ezüst, 240 t arany, 90 t palládium (platina fém), 38.000 t kobalt és

90.000 t réz található. Arra is vannak számítások, hogy a világ éves Cu, Sn, Sb, In, Ru (platina

fém) és ritkaföldfém termelésének kb. 40 %-a, az arany és ezüsttermelés kb 4%-a míg a

palládium (Pd) és kobalt termelés 20 %-az elektronikai (EEE) hulladékba kerül.

Kihívások és megoldandó feladatok
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A hulladék hasznosítása nem csak

környezetvédelmi kérdés, hanem a

fenntartható fejlődés, a fenntartható

természeti erőforrás-gazdálkodás

célkitűzései mellett, gazdasági kérdés is.

 

 

„URBAN MINING-HULLADÉKBÁNYÁSZAT”

A hulladékban előforduló hasznosítható

anyagok szekundér nyersanyagforrásnak

tekinthetők és a hasznosítással a prímér

nyersanyag előfordulások kímélése is

elérhető.

Hulladékbányászat
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Az újrahasznosítás sok esetben a régi, vagy 

a ma ismert technológiákkal nem megy.!!!

Új eljárások, technológia fejlesztések 

szükségesek

Hulladékbányászat
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„A nyersanyagokkal való fenntartható gazdálkodás és azok
erőforrás-hatékony kezelése – beleértve felkutatásukat,
kitermelésüket, feldolgozásukat, újrafelhasználásukat,
újrafeldolgozásukat és helyettesítésüket is – alapvető
fontosságú a modern társadalom és gazdaság működéséhez.”
(Horizont 2020)

réz

alumínium

vas

Hulladékbányászat
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A szén a természeti környezetünk egyik 

legértékesebb anyaga, sokkal értékesebb 

annál, mint hogy egyszerűen csak 

elégessük eltüzeljük!

A szén évezredék óta, a fa 

(biomassza) mellett a legfontosabb 

és a XVIII. századig szinte 

kizárólagos energiaforrása volt az 

emberiségnek

A szén szerepe a XXI. században
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Szénmentes jövő?! 

A szénfelhasználás első emlékeit Kinában találták. E szerint ie. Kb 1000.-ben pénzérme

előállításánál rézérc olvasztásához (tűzi kohászat) használtak szenet

Arisztotelész görög filozófus már írásban is említi a szenet, mint kedvelt kőzetet

A egykori római birodalom területén Időszámítás előtt kb. 400–ból származó szénsalak

maradványokat találtak

Anglia területén is hasonló korból származó emlékek mutatják, hogy már abban az időben

fűtésre, melegítésre (energetikai célra) használtak szenet

A középkorból már szénbányászati emlékek mutatják a szén termelését, azzal való

kereskedelem nyomait (Angliából Belgiumba exportáltak)

A szén igazi térnyerése az ipari forradalom időszakához, a 18-19 századhoz köthető,

meghatározó 1769 James Watt felfedezése (gőzgép)

A 19.században megkezdődött a szén elgázosítása, a nagyvárosok (London) közvilágításának

kiépítése

A 19.századtól a generátor feltalálását követően (Siemens1866), sorra épülnek az elektromos

erőművek (Thomas Edison 1882)
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A szén szerepe a XXI. században

Forrás: International Energy Agency 2015 Key World Energy Statistics
toe:  Tonna olajegyenérték: 

41868 MJ fütőegyenértékre átszámított mennyiség
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Forrás: International Energy Agency 2014 Key World Energy Statistics

A szén szerepe a XXI. században
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Forrás: IEA Statistics „KEY COAL TRENDS”  Coal Information 2015

International Energy Agency

A világ széntermelése
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Szénkészletek a világban

BP Statistical Review of World Energy 2011

German Federal Institute for Geoscienses and Natural Resources 2010
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Szénfelhasználási  problémái

Forrás: International Energy Agency 2014 Key World Energy Statistics

Fő problémát napjainkban a fosszilis energiahordozók 

eltüzeléséhez (döntően a  széntüzeléshez) köthető 

CO2 kibocsátás káros (károsnak vélt) hatása jelenti és 

további káros anyagok kerülnek a légtérbe

Probléma még az alacsony átalakítási hatásfok (30-

35%) az erőművekben (szubkritikus erőművek) 

Jelentős a maradványanyag (salak-pernye)keletkezik és 

jelentős a környezeti hő-terhelés is

A szénnel (bányászattal) szembeni lakossági ellenállás
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A problémák megoldási lehetőségei!? 

 Az erőművek hatásfokának javítása, a fajlagos 

szennyezőanyag kibocsátás csökkentése

A keletkező CO2 kezelése, hasznosítása, megkötése

 Földalatti szénelgázosítás ??

 Tiszta szén technológiák

 folyékony üzemanyaggyártás

 elgázosítás

 metanol előállítása



24

Szénfelhasználási  problémáinak csökkentése

Az erőművek hatásfokának növelése, a fajlagos CO2 kibocsátás csökkentése, 

kombinált ciklusú, szuperkritikus  (240 bar, 560 C) és ultra-szuperkritikus (300bar-600C) 

erőművek (40-46% hatásfok) létesítése
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1

Szénfelhasználási  problémáinak csökkentése

CO2 befogása és hosszú távú tárolása CCS (Carbon Capture and Storage)

Forrás: Dr John Topper- Clean Coal Technologies
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Szénfelhasználási  problémáinak csökkentése

Carbon Recycling
(Oláh György elmélete)

Forrás: Benedikt Stefansson Director of Business Development

2015 European Methanol Policy Forum, Brussels október 13 2015
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Szénfelhasználási  problémáinak csökkentése

Carbon Recycling

Forrás: Benedikt Stefansson Director of Business Development

2015 European Methanol Policy Forum, Brussels október 13 2015
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Szénfelhasználási  problémáinak csökkentése

Földalatti elgázosítás: UCG (Underground Coal Gasification)

Korlátok és kockázatok!!!!
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Szénfelhasználási  problémáinak csökkentése

Tiszta szén technológiák: (Methanol World) 

A közvetlen elégetés helyett a szén kémiai átalakítását követő hasznosítás. 

A szén un. közvetett(?) módú felhasználásával a hasznosíthatósága 

kiszélesedik. Ez tulajdonképpen a metanol korszak kezdete

szénből – gáz (szintézisgáz) – folyékony (üzemanyag, vegyipari alapanyag)  

coal to liquids (CTL) szénből folyékony

coal to gas (CTG) szénből gáz

gas to liquids (GTL) gázból folyékony
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Szén kémiai átalakítása

Forrás: Dr. Yajun Tian: Coal to Chemicals Industry In China

National Institute of Clean and Low-Carbon Energy
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Szén kémiai átalakítása
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Szén kémiai átalakítása

Forrás: Dr. Yajun Tian: Coal to Chemicals Industry In China

National Institute of Clean and Low-Carbon Energy

KINA
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A szén hasznosítás lehetősége, a közvetlen elégetéssel 

összehasonlítva, kiszélesedik a kémiai átalakítás után

A szénből minden előállítható, amit jelenleg 

szénhidrogénekből állítanak elő

Sok lehetőséget biztosít a szénből metanol, mint köztes 

termék előállítása, ebben az esetben lehetőség van biomassza 

és más karbon tartalmú hulladékok együttes felhasználására, 

hasznosítására is

Újra kell gondolni a szénnel, a szénbányászattal kapcsolatos 

jelenlegi nézeteinket és lehetőségeinket

A szén szerepe a XXI. században
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30

A mi feladatunk a jövőben, 

hogy a szenet megtisztítsuk 

az előítéletektől, 

megvalósítsuk a közvetlen 

elégetés helyett a közvetett 

(átalakítás utáni) felhasználást 

és visszaadjuk a szénnek a 

természeti erőforrások 

sorában elfoglalt helyét és 

szerepét.

„ A szenet nem lehet betiltani „

idézet Oláh Györgytől 

A szén szerepe a XXI. században
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A föld és környezettudomány, a bányászat és az anyagtudomány jövőbeni

feladata, a

fenntartható fejlődés

igényeit kielégítő nyersanyag-gazdálkodás megteremtése. A hosszú távú

fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás biztosítása érdekében a

primer és szekunder nyersanyagforrások egységes szemléletű

értékelésével, kezelésével és hasznosításával, a természet egyensúlyának

fenntartását az emberiség számára. Ennek megvalósítása csak

folyamatos bányászati-előkészítéstechnikai-anyagtudományi kutatások,

innovációs fejlesztések mellett lehetséges

A bányászat jövője
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Bányászat feladata a XXI. Században

1. Fenntartható erőforrás-gazdálkodás megvalósítása

2. Kitermelési és hasznosítási hatásfokok javítása

3. A kitermelt nyersanyag teljes körű hasznosítása

4. Vízkészletek védelme, ivóvízszükséglet biztosítása

5. Mentesítő bányászat feladatainak megoldása

6. Környezetközpontú termelési technológiák, 

A bányászat jövője
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Jövő a bányászatban!?

 a bányászat földrajzi átrendeződése

minőségi nyersanyagtermelés (pl. kő-, kavicsbányászat)

 a bányászati cégek további koncentrálódása

 nagy kapacitású mega-bányák létrejötte

 automatizált, robotizált mélybányászat

 a mélység felé való eltolódás (jelenleg 2500 m)

mélytengeri bányászat

 fúrólyukas kitermelés növekedése

 a primer ásványi nyersanyagforrások felértékelődése

 új, nem a nyersanyag-kitermelésre irányuló feladatok
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Közös a felelőségünk a  FÖLD-ért, a jövőért!

Köszönöm a figyelmet

A bányászat jövője


