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A Német Szövetségi Kormány úgy döntött, hogy 2010-ig az ország ener-

giatermelésén belül a megújuló energiaforrások hasznosítását a jelenlegi szint 
kétszeresére kell növelni. Az EU miniszteri konferenciájának 2000. december 
6.-án született határozata szerint az évezred végén elért 14%-ról a megújuló 
energiaforrások részesedése 2010-ig 22% fölé kell, hogy emelkedjen. Ez a 
politikai cél a környezetvédelmi szempontok mellett az energiaellátás jövőbeli 
helyzetét is javítani kívánja. Tekintettel az energiafogyasztás további emelke-
désére, a jelenlegi szén-, olaj-, gáz- és uránkészletek mindössze 100 évre ele-
gendőek. A szakemberek arra számítanak, hogy az energiapiacon jelenleg 
tapasztalható túlkínálat ellenére legkésőbb 20–30 év múlva észlelhetők lesz-
nek a szűk keresztmetszetek az ellátásban. Ezért végzetes tévedés lenne az 
olyan lehetőségeket, mint amilyen például a bányagáz, kihasználatlanul hagy-
ni. A bányagáz hasznosítása ugyanakkor a környezetvédelem szempontjából 
is előnyös. 

A megújuló energiaforrásokra vonatkozó német törvény (EEG), amelyik 
2000 áprilisában lépett érvénybe, többek között a bányagáz gazdaságos 
hasznosításához is megteremtette az alapokat. Mindent egybevetve célul tűz-
te ki, hogy tekintettel az éghajlat- és környezetvédelmi követelményekre, az 
áramellátás terén elsőbbséget biztosít a megújuló energiaforrásoknak. Szű-
kebb értelemben ugyan a bányagáz nem tartozik a megújuló gázok körébe, 
azonban a környezetvédelem szempontjából a törvényhozó a bányagáz hasz-
nosítását támogatásra méltónak ítélte. A bányagáz-hasznosítás szempontjá-
ból ez annyit jelent, hogy 20 évre megszabták a jóváírási szabályzatot. Ennek 
értelmében a jóváírás mértéke 7,67 cent/kWh, ill. 500 kW fölötti teljesítmény-
nyel rendelkező berendezés esetében 6,65 cent/kWh. A szabályozás ugyan-
akkor gondoskodik arról, hogy egy bányagáz-üzemű berendezéshez szüksé-
ges beruházások távlatilag is kifizetődőek legyenek. 
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A metántartalmú bányagáz mint értékes energiahordozó 
A bányagáz hasznosításakor a gazdasági szempontok mellett a környe-

zetvédelem játszik fontos szerepet. Eddig Németországban az aktív és az 
üzemen kívül helyezett bányákból évente több, mint 1 Mrd m3 metán szaba-
dult ki. Bár a metán kisebb mennyiségben kerül a légkörbe, mint a szén-
dioxid, az éghajlat károsítása tekintetében annál 21-szer hatékonyabb. Amint 
a metán a légkörbe kerül, a Föld hősugárzásának lényegesen nagyobb há-
nyadát veri vissza a talajra, mint a szén-dioxid. Az egyik környezetvédelmi és 
energetikai szakember beszámolt arról, hogy a bányagáz a régi aknákból 
mindaddig a felszínre áramlik, amíg teljesen el nem fogy. Egyes helyeken az 
óránként eltávozó metán mennyisége meghaladja az 1000 m3-t. Az Észak-
Rajna-Westfália bányafelügyelet közlése szerint a tartományban az üzemen 
kívül helyezett kőszénbányákból évente több, mint 120 M m3 metán szabadul 
fel. Ezzel a mennyiséggel 1,2 Mrd kWh energia lenne előállítható. Eddig a 
balesetek elkerülése és a lakosság védelme érdekében a kiáramló gázt elszí-
vatták és elégették. Ezt a gyakorlatot a működő bányák is folytatták. A törvény 
(EEG) azonban megteremtette a feltételeit a metántartalmú bányagáz mint 
értékes energiahordozó hasznosításának. 

Bányagáz-hasznosító társulások 
A nagy energetikai és bányaipari vállalkozások társulásaként létrehozott 

Minegas GmbH egyedül a Rajna-Ruhrvidéken több, mint 30 berendezést kí-
ván létrehozni. Ez a decentralizált erőműpark a légkört évente több, mint 2 M t 
szén-dioxidtól fogja mentesíteni. A három cég részvételével megteremtett vál-
lalat az elkövetkező években az energiapiacon a bányagázerőművek építésé-
ben és üzemeltetésében vezető pozícióra törekszik.  

Jelenleg a G.A.S cég több, mint 500 létesítményével, a depónia-, bio- és 
szegénygázokkal üzemeltetett fűtőerőművek területén vezető helyet foglal el 
az európai piacon. Az ügyfelei számára egyéni követelményeket kielégítő 
megoldásokat dolgoz ki, és vállalja a teljes folyamatot a tervek kidolgozásától 
kezdve a berendezések építésén keresztül az üzemeltetésig és a szolgáltatá-
sokig. Több, mint 100 munkatársával 2001-ben 30 M euró-nál nagyobb forgal-
mat bonyolított le, ami az előző évhez képest mintegy 50%os emelkedést jelent. 

A G.A.S bányagázerőművi vállalat metánt hasznosít villamos energia, hő 
és gőz termelésére. Ezek a fűtőerőművi blokkok gyakorlatilag bármilyen te-
lephelyen igénybe vehetők, gyorsan felépíthetők és a gáz forrásának elapa-
dása után (a jelenlegi szakértői előrejelzések szerint egy akna üzemen kívül 
helyezését követően 20 évvel) nagyobb ráfordítások nélkül egy másik aknához 
áttelepíthetők. A modulrendszernek köszönhetően az üzemeltető szabadon 
dönthet arról, milyen energiát, milyen mennyiségben, milyen célra, mikor termel. 

 2 



Energia 10 000 háztartás számára 
A cég az egykori bányaüzem (Gneisenau in Lünen) területén, ahol 1985-

ig 6000 fővel évente több, mint 4 M t kőszenet termeltek, egy példamutató 
programot valósított meg. A korszerű blokkerőmű három moduljának kapaci-
tása egyenként 1350 kW. A termelt villamos energiát a Lünen városát ellátó 
hálózatba táplálják és csaknem 10 000 háztartást látnak el energiával.  

Egy másik példa az energiahordozó ésszerű hasznosítására ugyancsak 
Lünen városánál valósult meg. Egy régi szénbánya területén jelenleg a Lüntec 
Technológiai Központ tevékenykedik. Az egyik aknából származó bányagáz-
zal működtetik a mintegy 1 MW teljesítményű energiatermelő rendszert. A 
többletenergiát a városi hálózatba táplálják. Amint a bányagáz elfogy, a rend-
szer minden gond nélkül átállítható földgázüzemre. Ez az üzemeltető számára 
kedvező tervezési feltételeket és beruházási biztonságot jelent.  

Nemzetközi viszonylatban a bányagáz energiatermelésre való hasznosí-
tását jelenleg csak Németországban ösztönzik. Nagy-Britanniában a törvény-
hozás jelenleg fontolgatja hasonló támogatási modell megvalósítását annak 
érdekében, hogy csökkentse az üvegházhatású gázok felszabadulását. Ezen 
kívül óriási bányagáz-hasznosítási potenciál kínálkozik Kelet-Európában, 
Észak-Amerikában és Kínában. Ha ezeken a helyeken is tudatossá válik az 
üvegházhatás csökkentése érdekében a bányagáz energetikai hasznosítása, 
a német technológiai és piaci ismeretek számára nagyszerű lehetőségek tá-
rulnak majd fel. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 

 
Sporer, P.: Grubengas: ökologisch wertvoll, ökonomisch interessant. = EW das Magazin für 
die Energie Wirtschaft, 101. k. 10. sz. 2002. máj. 6. p. 24–26. 

Röhner, W.: Grubengasnutzung im deutschen Steinkohlenbergbau. = Glückauf, 138. k. 7/8. 
sz. 2002. p. 365–369. 

Röviden… 

Energiatakarékosság svájci szállodákban 

A villamosenergia-piac liberalizálása Svájcban még nem hozta meg a 
remélt általános tarifacsökkenést, egyelőre csak a legnagyobb vállalatoknak 
kedvez. Az Aare-Tessin AG (Atel) energiaellátó konszern hajlandó fogyasztói 
csoportokat egyetlen nagyobb ipari fogyasztónak tekinteni és hét év alatt fel-
használásuk 10%-os csökkenését ígéri. 
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Ebben bízva 13 bázeli és 10 zürichi szálloda felmondta szerződését a vá-
rosi közművel, s azóta az Atel látja el őket 7-12%-kal alacsonyabb tarifájú 
árammal. A fogyasztás csökkentése érdekében a szállodákban több mérőórát 
helyeztek el. Ezek segítségével lehet meghatározni a részletes energiaprofilt 
és így megtakarítási lehetőségeket találni. 

Ha pl. az áramfogyasztás görbéje bizonyos időpontban meredeken emel-
kedik, meg kell vizsgálni, mi az, ami kikapcsolható vagy energiatakarékos be-
rendezéssel helyettesíthető. Az utóbbira példa egy régi villanytűzhely. Ennek 
költségét az Atel állja, ugyanis ha az ügyfél 10%-nál több megtakarítást ér el, 
a többlet a cég nyeresége. A két szállodacsoport mérlege dönti majd el, hogy 
az Atel köt-e további hasonló ellátási szerződéseket. 

A bázeli szállodák most először fordultak szakvállalathoz energiaügyi ta-
nácsért. Egy ilyen cég megbízottja figyelt fel pl. arra, hogy az egyik üzemben 
egy tűzhelyet a reggeli csúcs előtt három órával bekapcsolnak, holott fél órás 
előfűtés bőven elég volna. Másutt a hűtőberendezéseket vízzel hűtik a tönk-
rement ventilátorok helyett, s ehhez évente 15 000 CHF értékű vizet használ-
nak el. 

A bázeli Teufelhof, mint a csoport energiakérdésekben egyik leginkább 
korszerűségre törekvő tagja, éttermében hővisszanyerő szellőztető egységet 
állított fel és csatlakozott a városi távfűtőhálózathoz. Most újabb intézkedéssel 
szolgálja a haladást: 2002 elejétől a vendégek maguk dönthetik el, hogy éjjeli-
szekrény-lámpájuk és TV-készülékük hagyományos vagy „ökoárammal” mű-
ködjön-e. 

Az ökoáram felára egy éjszakára 3 CHF. A szálloda számítása szerint 
egy vendég napi villamosenergia-fogyasztása étkezéssel együtt 12 kWh, en-
nek 

– 20%-a napenergiából származik, kWh-nként 1,20 CHF-ért, 
– 80%-a kis vízerőművekből származik. 
Az emelt tarifa fedezi a többletköltséget, és a pénzt a hotel átutalja az 

Atel-cégnek. Az öko-program iránt egyelőre csekély az érdeklődés (a villany-
borotván nem látszik, milyen árammal működik). A programot felvállaló másik 
szálloda „kitüntetést” ad az ökoáramért fizetőknek, de ez is inkább csak hazai 
vendégeknél talált visszhangra. 

Ezzel szemben a zürichi légikikötőben levő Novotelnél kb. minden tizedik 
vendég elfogadja a környezetkímélő ajánlatot. (Ugyanakkor 2001-ben Zürich 
város magánháztartásainak csupán 4,6%-a használt a fentiek szerint meg-
határozott ökoáramot.) 

 
(Wasser Boden Luft Umwelttechnik, 38. k. 6. sz. 2002. p. 4–5.) 


