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A jövő energiaellátását tekintve – habár olajmezői kimerülőben vannak – 

Ausztrália helyzete a legkedvezőbbek közt van a világon: készletei földgázból, 
barna- és feketeszénből, szénbe ágyazott metánból, olajpalából, uránból, geo-
termikus és bioenergiából évszázadokig elegendők. A jelen fontos feladata 
azonban e források használatának legmegbízhatóbb, gazdaságilag legver-
senyképesebb és legkevésbé szennyező megoszlását és egyensúlyát megte-
remteni. 

Készletek és energia-önellátás 

Ausztrália energetikai szakértői nagy jövőt jósolnak földgázból, szénből, 
esetleg metánhidrátból vagy vízből termelt hidrogénnek, de ma még túl költ-
séges mind a gáz előállítása, mind a szállításához szükséges sűrítés. Egyelő-
re a közlekedési üzemanyagokkal való biztos ellátás érdekében törekedni kell 
a teljes kőolajkészlet felkutatására és kitermelésére, ezzel párhuzamosan pe-
dig fejleszteni kell a hibrid járműveket és alternatív üzemanyagokat, elsősor-
ban az országban bőséggel rendelkezésre álló földgáz átalakítását dízel- és 
repülő-üzemanyaggá. 

Ami legkevésbé tűr halasztást: az üvegházhatás mérséklése, azaz lehe-
tőleg meg kell szüntetni az üvegházhatású gázt kibocsátó üzemanyagok 
használatát. Ausztrália már 18%-kal meghaladta és 2010-re várhatóan 28%-
kal túl fogja lépni a Kiotóban vállalt emissziós határértékét, ami súlyos szank-
ciókkal fenyeget. 

Az elmúlt néhány évtizedben Ausztrália kőolajból 80–85%-ban önellátó 
volt. Ez az arány 2020-ig kb. 50%-ra fog csökkenni, hacsak nem sikerül addig 
jelentős új készletekre bukkanni. Ez nem valószínű, tekintve, hogy az ilyen 
felfedezések kora világszerte elmúlt, sok az új olajmező, de valamennyi kis 
hozamú, és egyre nehezebb a kitermelése. Ausztrália tehát nem építhet olaj-
importra sem, az energia-önellátást kell megcéloznia, de más forrásból. Na-
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gyobb energiafogyasztásról azért nem mondhat le az ország, mert tudvalevő, 
hogy a gazdasági növekedés egyenesen arányos az energiafelhasználással, 
s ezt manapság nem a nehézipar fejlesztése, hanem egyre több számítógép 
működtetése teszi ki. 

A legalább egy évszázadig kitartó földgázkészlet közlekedési hasznosí-
tásához a földgázból először oxigénes reformálással hidrogénből és szén-
monoxidból álló szintézisgázt, majd ebből Fischer-Tropsch-szintézissel üzem-
anyagokat, metanolt és dimetil-étert lehet gyártani. Az így nyert folyékony 
üzemanyagok mentesek szilárd részektől és más szennyezőktől, de az áttérés 
más előnyökkel is együtt jár: 

– csökkenti az ország öregedő kőolajfinomító-infrastruktúrájának felújítá-
si költségét, 

– új exportlehetőséget teremt, amely fedezi a majdani nehézolajtermék-
behozatal költségét, 

– elindítja Ausztráliát a hidrogén alapú gazdaság felé vezető úton. 
Ha a földgázból folyadékot állítanak elő, hidrogén szabadul fel, amely 

mint üzemanyag, vízzé „ég el”. Az egyidejűleg képződő CO2-t a kitermelt föld-
gáz helyére lehet nyomni, tehát a légkörbe semmi sem kerül belőle. 

A gáz  folyadék eljárás igen nagy beruházási költségéből 
– 35%-ot az oxigén, 
– 25%-ot a szintézisgáz, 
– 20%-ot az üzem- ill. tüzelőanyagok gyártása, 
– 10%-ot a tisztítás 

igényel. A teljes üzemköltség csak kb. 20%-kal több, mint a hagyományos 
üzemanyagok gyártásánál. 

Geotermikus energia hasznosítása 

Ausztrália sajátos vagyona a föld hője: 250–300 °C-os sziklatömbökben 
tárolt geotermikus energia, amelynek hátránya csak az, hogy a kontinens bel-
sejében, az ipari centrumoktól igen messze található. Kitermeléséhez a tervek 
szerint vizet préselnek a sziklák hasadékaiba és a fejlődő gőz turbinákat hajt 
majd. Egy másik terv szerint ezt az energiát hidrogén előállítására fogják 
használni vízből, és a gázt csővezetéken a városokba szállítják. 

Szén átalakítása 

Megoldást kell találni Ausztrália több évszázadra elegendő feketeszén- 
és szinte kimeríthetetlen barnaszénkészleteinek környezetkímélő hasznosítá-
sára. Az ország energiaellátása jelenleg 80%-ban szén alapú, de ismeretes, 
az óriási CO2-kibocsátás mellett, a hasznosítás rossz hatásfoka: a feketeszé-
né 36%, barnaszéné 26%. Az Ausztráliában mostanában indított szuperkriti-
kus rendszerek hatásfoka 38–40%, és ehhez tudni kell, hogy minden 1%-os 
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hatásfoknövelés az üvegházhatás-kibocsátás 2%-os csökkenését vonja maga 
után. 

Még ígéretesebb az ún. integrált szénelgázosításos kombinált ciklus 
(integrated gasification combined cycle, IGCC), amely a szenet közvetlenül 
alakítja át szintézisgáz-keverékké, amely üzemanyagként szintén áramfejlesz-
tő turbinát működtet. Forró füstgázával pedig gőzt termelnek, amely gőzturbi-
nát hajtva növeli a termelést. Ezáltal az IGCC-rendszer energiakonverziója 
eléri a 45%-ot. 
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1. ábra A fosszilis energiaforrások átalakítása 

a fenntartható energiaellátás érdekében 

A CO2 „eltüntetése” 

A következő lépés a szintézisgáz szétválasztása hidrogénné és tiszta 
CO2-gázzá, majd az utóbbi bevezetése igen mélyen fekvő kitermelhetetlen 
szénrétegbe. Ez az üvegházhatást teljesen kiküszöbölő eljárás a hidrogén-
gazdaság fontos részét képezi. Emellett lehetővé teszi a szénbe ágyazott me-
tán hasznosítását az IGCC-rendszerben, miközben minden felszabadult me-
tánmolekula két CO2-molekulának ad helyet. 

A szén-dioxidot az óceánok mélyén is el lehet rekeszteni, ahol a nagy hi-
deg és nyomás egyébként is fogva tart CO2-t és metánt is, amelyek szilárd 
formában, a világ legnagyobb széntartalékát alkotják. Ennél egyszerűbb és 
olcsóbb megoldás azonban a gáz bepréselése mély szénrétegekbe vagy ki-
termelt földgázmezőbe. 
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Villamosenergia-elosztás 

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az energia termelésével egyenran-
gú feladat annak elosztása, ill. decentralizált termelése mikroturbinák, üzem-
anyagelemek és szoláris technikák alkalmazásával. Az energiatermelés ha-
talmas központokban és szállítása nagy távolságokra egyre korszerűtlenebbé 
válik. A vezetékhálózatok megmaradnak, de inkább helyi vállalati termelésfö-
löslegek betáplálására szolgálnak majd. Ugyancsak hálózatok veszik át a kü-
lönböző alternatív forrásokból – szél, Nap, biomassza, IGCC – származó vil-
lamos energiát. Ez jó védekezés az áramkiesések ellen is, amelyek a mai vi-
lágban, ahol dollármilliók cserélnek gazdát informatikai úton, akár katasztrofá-
lisak is lehetnek. 

Üzemanyagelemek 

Az üzemanyagelemek a modern vegyes energiaszolgáltatás mérföldkö-
vei. Az iparilag gyártott, hidrogénnel vagy földgázzal működő elemek ideálisak 
lehetnek egy-egy kórház, szálloda vagy üzem energiaellátására. Más, kizáró-
lag hidrogénes fajtáik alkalmasak lesznek villamos járművek hajtására. Egy 
nagy fantáziájú vízió szerint az autó eleme parkolás közben energiát táplál a 
hálózatba, ezáltal részt vesz az energiaellátásban, vagyis használaton kívül 
„pénzt keres”. 

Ausztrália számára még az is elképzelhető, hogy napsugárzást exportál-
jon napelemmel termelt energia formájában. A CSIRO (Commonwealth 
Scientific & Industrial Research Organization) jelenleg olyan teleppel kísérle-
tezik, amely a Nap hőjét felhasználva állít elő földgázból és vízből szintézis-
gázt. Ez utóbbi hidrogénje üzemanyagelemben villamos energiát termel. Eb-
ben a napenergia-exportban Ausztrália természeti adottságainál és felkészült-
ségénél fogva minden országot megelőzhet. 

Az egész országra kiterjedő, korlátozás nélküli energetikai innovációs te-
vékenység feltétele azonban az emisszió-kereskedelem rendszerének beve-
zetése, amely egyedül nyújtja az iparnak azt a ma nélkülözött biztonságot, 
amely a tiszta „zöld” energiatermelés felé mutató újítások ösztönzéséhez 
szükséges. Csak ezáltal javulhat az Ausztrália kutató-fejlesztő programjait az 
elmúlt 25 évben bőséges forrásai ellenére jellemző el-elakadó lendület. 

 
(Dr. Boros Tiborné) 
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