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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

EE – električna energija
ZP – zemeljski plin
UNP – utekočinjen naftni plin
ZAE – Zdruţeni Arabski Emirati
ZDA – Zdruţene drţave Amerike
Mlrd – milijarda
Mt – milijon ton
TWh – tera watna ura
Km2 – kvadratni kilometer
Bm3 – bilijonov kubičnih metrov
Tm3 – trilijonov kubičnih metrov
USD – dolar
USD/t – dolarjev na tono
KCl – kalijev klorid
Btu – britanska termična enota
Kcal – kilokalorija
t.e.n. – tona ekvivalentne nafte
t.e.p. – tona ekvivalentnega premoga
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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava fosilna goriva: premog, nafto in zemeljski plin. Vsebuje podatke o
njihovih zalogah in nahajališčih. Opisani so tudi postopki pridobivanja vsakega izmed teh
energentov, ter proizvodnja električne energije iz njih. Zajeti so podatki o količini
proizvedene električne energije v letih 1980, 2002, 2012 in predstavljene drţave, ki so
največje porabnice teh virov in proizvajalke električne energije iz njih. Med vsemi tremi viri
je največ zalog premoga, ki je v primerjavi z nafto in zemeljskim plinom hkrati tudi največji
vir za proizvodnjo električne energije in se uporablja predvsem v ta namen. Zaloge nafte in
zemeljskega plina so pribliţno enake. Zemeljski plin se za proizvodnjo električne energije
uporablja pogosteje kot nafta, ki se uporablja predvsem kot gorivo za transport.

Ključne besede: fosilna goriva, neobnovljivi viri energije, premog, nafta, zemeljski plin,
električna energija, zaloge

viii

ABSTRACT
This dissertation deals with fossil fuels: coal, petroleum and natural gas. It covers the
information on their reserves, explains the process of their extraction and the process of
generating electric energy from them. The dissertation includes the data on the quantity of
electrical energy generated in the years 1980, 2002 and 2012. It presents countries with
largest consumption and largest production of electrical energy from fossil fuels. Coal is the
most abundant fossil fuel and also the largest source of energy for the generation of
electricity. The reserves of petroleum and natural gas are approximately the same. Natural gas
is more commonly used for the generation of electricity than petroleum, which is mainly used
as motor fuel.

Keywords: fossil fuels, non-renewable energy sources, coal, petroleum, natural gas, electric
energy, reserves
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1

UVOD

Ţivimo v 20. stoletju, v katerem je električna energija postala potreba, brez katere si teţko
predstavljamo nadaljnjo ţivljenje. S prihodom te energije je ţivljenje postalo laţje in
udobnejše. Električna energija je ves čas na voljo v vtičnici, kar nam je postalo samoumevno.
Koliko nam pomeni, se zavedamo šele ob njenem izpadu. Električna energija igra ključno
vlogo v zasebnem in druţabnem ţivljenju, prav tako pa na področju gospodarstva in
tehnologije.
Pridobivanje električne energije je tako postal nujen proces. Če je preskrba z električno
energijo po eni strani samoumevna, je po drugi strani rezultat dolgoletnega dela in zahtevnih
postopkov proizvodnje električne energije in prenosa do uporabnikov. Električno energijo
pridobivamo iz obnovljivih in neobnovljivih virov. Med neobnovljive vire spadajo premog,
nafta, zemeljski plin in jedrska energija. Ti se danes uporabljajo v proizvodnji električne
energije, medtem pa tudi za druge namene npr. transport, ogrevanje bivalnih prostorov itd.
Med obnovljive vire energije spadajo energija morja, sonca, vode in vetra. Njihova
pomanjkljivost je, da niso ves čas na voljo, saj sonce ne sije 24 ur na dan, hidroelektrarne ne
obratujejo z nazivno močjo skozi celo leto in tudi veter ne piha konstantno skozi celo leto. Pri
preskrbi z električno energijo se torej dopolnjujejo obnovljivi in neobnovljivi viri.
Kljub temu da danes premogu, nafti in zemeljskemu plinu vedno bolj konkurirajo obnovljivi
viri energije, ostajajo ti viri veliki akterji pri zagotavljanju električne energije. V diplomskem
delu bomo zato raziskali te tri energente. Najprej se bomo lotili obravnave vsakega vira
posebej. Predstavili bomo nahajališča in zaloge teh energentov. Nato bomo obravnavali
njihovo pridobivanje in porabo. Na kratko bomo pregledali tudi trgovanje z njimi, na koncu
pa bomo izpostavili proizvodnjo električne energije iz vsakega izmed njih. Pregledali bomo
tudi največje proizvajalke električne energije iz teh treh virov.
Skozi diplomsko delo bomo skušali iskati povezave med posameznimi izsledki, tako da bomo
na koncu prišli do pregleda skupnih ugotovitev. Najbolj se bomo osredotočili na stanje zalog,
pridobivanje posameznih virov in njihov pomen pri proizvodnji električne energije.
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2

PREMOG

Premog je organskega porekla. Nastal je z odmiranjem rastlin, katere so prerastle nove. Te so
prav tako odmrle in povzročile nastanek plasti odmrlih rastlin. To je bil prvi nastali premog
oziroma šota. Plasti odmrlih rastlin je prekrilo močvirje in blato, ki sta preprečila dostop kisika.
Rastline zaradi tega niso zgnile. S stalnim nalaganjem plasti se je povečeval pritisk na spodnje
plasti. Ob visokem pritisku in temperaturah so se odmirajoče plasti rastlin v milijonih let
spremenile v premog.

Slika 1: Nastanek premoga [1]

Poznamo več vrst premoga:
Lignit je rjave barve in je najpogostejši na zemlji. V njem najdemo koščke lesa. Ima najniţjo
toplotno vrednost. Nastal je pred milijoni let in je najmlajši.
Rjavi premog je bolj kakovosten in starejši od lignita. Nanj sta delovala visoka dolgotrajna
temperatura in pritisk. Vsebuje več ogljika in sicer med 55-75 %. Višja vrednost ogljika
pomeni tudi večja energijska vsebnost premoga.
Črni premog ali antracit je najbolj kakovosten in najstarejši. Vsebuje visoko vrednost
ogljika, ki znaša 95 %. Ta vrsta premoga ima največjo energijsko vsebnost, kar pomeni da
odda največ toplote. Star je lahko več kot 400 milijonov let. [1]
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2.1

Geografska nahajališča in zaloge premoga

Premog se nahaja na zemlji v dveh pasovih. Prvi poteka na severni polobli čez sredino
severnoameriške celine in Evrope, ter sredino Rusije in Kitajske. Drugi pas pa poteka od
Juţne Brazilije čez Juţno Afriko vse do vzhodne Avstralije. [2]
Zadostne koncentracije premoga na nekem področju, ki jih je moţno ekonomsko izkoriščati,
imenujemo zaloge premoga. Odvisne so od količine, koncentracije, globine nahajališča in
debeline sloja premoga. Pomembno vlogo igra tudi oddaljenost nahajališča od mesta porabe.
[3] V primeru proizvodnje električne energije iz premoga je to lokacija termoelektrarne.
Termoelektrarne, ki kot glavni vir uporabljajo premog, se ponavadi nahajajo ob rudnikih. S
tem si privarčujejo visoke stroške transporta in skladiščenja premoga. [2] Zaradi oddaljenosti
je tudi mednarodna trgovina s premogom majhna. Zaradi tega je le okoli 7 % premoga
prodanega na mednarodnih trgih. [3]
V statistikah zasledimo različne skupine zalog [3] :
-

izkoristljive (izterljive) zaloge: so količine zalog, katere lahko izkoriščamo ob
današnji tehnologiji in ekonomskih pogojih,

-

poznane zaloge: so količine, katere se nahajajo na poznanih nahajališčih in za katere
se z vrtanjem in rudarskimi deli določi kvaliteto in debelino sloja,

-

dodatne zaloge: se ocenjujejo na osnovi poznavanja geoloških pogojev na poznanih
nahajališčih,

-

skupne rezereve: tvorijo jih poznane in dodatne rezerve.

Zaloge premoga so na voljo v skoraj vsaki drţavi, izterljive zaloge pa se nahajajo v več kot
70. drţavah. Zahvaljujoč stoletnim raziskavam rudišč so lokacije, velikosti in značilosti
virov

v večini drţavah dobro znane. Poudariti je treba, da se dostopnost virov na

posameznem nahajališču ne spreminja toliko, kot se spreminja količina izterjljivih virov
premoga.[4]
Dokazane svetovne zaloge so konec leta 2012 znašale 861 mlrd ton. Ocenjene zaloge naj bi
ob sedanji porabi zadostovale še za okoli 112 let. [5] Drţave z največjimi zalogami premoga
so prikazane na sliki 2. Med njimi so ZDA, Rusija, Kitajska, Avstralija, Indija, Nemčija,
Ukrajina, Kazahstan in Juţna Afrika.
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Slika 2: zaloge premoga [6]
Več kot 80 % vseh dokazanih zalog premoga na svetu se nahaja v 10 drţavah. ZDA je na
vrhu seznama z dobrih 237 milijardami ton (mlrd) premoga, kar predstavlja več kot četrtino
dokazanih rezerv premoga.
Na drugem mestu je Rusija, ki ima 157,01 mlrd ton dokazanih zalog premoga, kot je bilo
prikazano konec decembra 2012, kar predstavlja pribliţno 18 % svetovnih zalog skupaj. Več
kot dve tretini premoga nakopanega v Rusiji je črni premog.
Kitajska je na tretjem mestu. Konec leta 2012 so njene dokazane zaloge znašale 114,5 mlrd
ton, kar predstavlja 13 % vseh dokazanih zalog premoga. Kitajska

je hkrati

največja

proizvajalka in porabnica premoga. Nakoplje 3.55 mlrd ton premoga na leto, kar je 47,5 %
celotne proizvodnje premoga na svetu.
Avstralija je na četrtem mestu po zalogah premoga na svetu. Konec leta 2012 je bilo
ocenjeno,da ima drţava 76,4 mlrd ton dokazanih zalog premoga, kar predstavlja pribliţno 10
% vseh dokazanih zalog premoga na svetu.
Indija je na petem mestu po zalogi premoga na svetu. Njene dokazane zaloge premoga so bile
konec leta 2012 ocenjene na 60,6 mlrd ton. Indija predstavlja pribliţno 7 % vseh dokazanih
zalogah premoga na svetu.
Nemčija ima šesti največji znesek zalog premoga na svetu, in sicer 40,7 mlrd ton dokazanih
zalog konec leta 2012. V Nemčiji je 4,7 % vseh dokazanih zalog premoga na svetu.
4

Ukrajina ima sedmo največjo količino zalog premoga na svetu. Konec decembra 2012 so bile
dokazane zaloge premoga v drţavi ocenjene na 33,87 mlrd ton. Ukrajina s tem predstavlja 3,9
% zalog premoga na svetu.
Kazahstan ima skupno več kot 400 nahajališč premoga in je na osmem mestu največjih zalog
premoga na svetu. Drţava je konec leta 2012 vsebovala 33,6 mlrd ton dokazanih rezerv
premoga, kar predstavlja 3,9 % skupnih izkazanih zalog premoga v svetu. [7]
Največje nahajališče premoga je v ZDA, natančneje v severni Antelope Rochelle. Nahaja se v
Wyomingu. V letu 2012 so v rudniku nakopali 107,7 Mt premoga. Drugi največji rudnik
premoga na svetu je na Kitajskem. Nahaja se v Hearwusu, v predelu Inner Mongolija.
Njegova proizvodnja se je začela leta 2008. Letna zmogljivost proizvodnje je 20 Mt. Tretji
največji rudnik je Heidaigou, ki se tudi nahaja v Notranji Mongoliji na Kitajskem. Rudnik ima
1,5 milijarde ton izterljivih zalog premoga. Njihova letna proizvodnja je do 31 Mt premoga.
Četrti največji rudnik premoga je v provinci Tete Mozambik v Afriki. V njem je 300 Mt
dokazanih zalog in okoli 1198 Mt ocenjenih zalog premoga. Njegova letna zmogljivost
proizvodnje je 11 Mt premoga. [7]

2.2

Pridobivanje premoga

Izkopavanje premoga poteka na dva načina. V podzemnih rudnikih poteka podzemni kop, v
nadzemnih rudnikih pa nadzemni kop. Stroški izkopavanja v nadzemnih rudnikih so manjši
kot pri podzemnih. Nadzemni rudniki imajo namreč več km2 površine in tudi dostopnost
strojev za izkopavanje je večja. To prinese cenejše in laţje izkopavanje. Kljub temu pa je
način izkopavanja odvisen od nahajališča premoga in ne od stroškov izkopavanja. [8]
V svetu je leta bilo po podatkih EIA leta 1980 nakopanega 4179 Mt premoga. Do leta 1990,
ko so nakopali 5345 Mt je proizvodnja enakomerno naraščala. Po letu 1990 je izkopavanje in
proizvodnja premoga rahlo upadla do leta 1993. Nato pa se je pridobivanje premoga zopet
začelo vzpenjati do leta 2012. V letu 2002 je bilo nakopanega 5429 Mt in v letu 2012 8687
Mt premoga. Omenjene podatke vidimo na grafu 1. [10]
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Graf 1 Pridobivanje premoga [10]

Bp je o pridobivanju premoga objavila naslednje podatke. Leta 1981 je bilo na svetu 3836 Mt
nakopanega premoga, leta 2002 4957 Mt, v letu 2012 pa 7893 Mt. [12] Ugotovimo, da se je
pridobivanje premoga od 1980 do 2012 povečalo za več kot dvakratno količino. Največjo rast
pridobivanja premoga beleţimo od leta 2000 naprej.
Pridobivanje premoga je od leta 2011 do 2013 zraslo za 2,9 %. Hitrejša rast pridobivanja
premoga je bila v Aziji, medtem ko je v Evropi rahlo upadla. Največja proizvajalka premoga
v svetu je Kitajska. Leta 2013 je nakopala 3680 milijonov ton, kar je več kot 47 % vsega
pridobljenega premoga na svetu. Druga največja proizvajalka je ZDA, ki je v letu 2013
nakopala 892,6 milijonov ton premoga. ZDA nakoplje 12,9 % svetovnega premoga, kar je
štirikrat manj na leto kot Kitajska. Tretja največja proizvajalka v letu 2013 je Indija, ki je
nakopala 605 milijonov ton premoga, sledijo ji še Avstralija in Indonezija. [12]
Poglejmo si še izkop premoga po kontinentih. Največ nakopanega premoga je v Vzhodni
Aziji in Pacifiku in sicer okoli 5000 milijonov ton v letu 2012. Na tej celini je tudi največja
rast proizvodnje premoga. V letu 2002 je znašala 2100 milijonov ton in se je do leta 2012
povečala za 56 %. Evropa je v letu 2012 proizvedla okoli 1200 milijonov ton premoga,
zadnjih deset let je njena proizvodnja pribliţno enaka. Najvišji vrh proizvodnje je dosegla leta
1992, ko je proizvedla 1460 milijonov ton premoga. Severna Amerika je v letu 2012
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proizvedla okoli 1100 milijonov ton premoga, njena največja proizvodnja je bila 12600
milijonov ton v letu 2008. Po tem letu je proizvodnja začela upadati. [4]

2.3

Poraba premoga

Premog je najbolj pogosto fosilno gorivo. V zgodovini se je premog uporabljalo predvsem za
kurjavo, pozneje pa tudi za peko lončenih posod. Ob iznajdbi parnega stroja pa se je povečalo
izkopavanje premoga. V zadnjem obdobju se premog uporablja predvsem za proizvodnjo
električne energije. [1]
Največje porabnice premoga so hkrati tudi največje proizvajalke, ki smo jih navedli zgoraj
razen Avstralije. Kot smo ţe ugotovili, je Kitajska največja porabnica premoga. V letu 2012
je porabila polovico proizvedenega premoga na svetu. Druga največja porabnica premoga je
ZDA, ki je imela skoraj 12 % deleţ vse porabe v letu 2012, kar pa je bilo manj kot leto prej.
Indija je porabila 8 % deleţ vse porabe v letu 2012 in je tretja največja porabnica. Podatki za
te drţave in druge so prikazani tudi v spodnjem grafu.

Slika 3: Svetovna poraba premoga [9]
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Leta 1980 je bila svetovna poraba premoga 4122 Mt in je do leta 1990 je narasla na 5278 Mt.
Leta 2012 pa na 8449 Mt. V Evropi je leta 1980 poraba premoga znašala 1410 Mt. Poraba se
je od leta 1980 do 1990 gibala med 1410 in 1480 Mt. V tem desetletju je bil vrh doseţen v
letu 1987 s 1603 Mt. Leta 2000 je poraba premoga znašala 1043 Mt. Med letom 2000 in 2012
je bila z manjšimi nihanji poraba pribliţno enaka. Gibala se je okoli 1000 Mt, najmanj porabe
pa je bilo v letih 2009 in 2010 okoli 965 Mt. Leta 2012 je znašala 1026 Mt. Ugotovili smo, da
se je poraba premoga v Evropi od leta 1980 do 2012 zmanjšala za okoli 40 %. Svetovna
poraba pa se je v enakem obdobju povečala za 50 %. [10]

2.4

Nihanje cen premoga na trgu

V trgovini s premogom imamo dve vrsti cen. To sta spot cena in pogodbena cena. Pri spot
ceni se transakcija premoga določa s premogovnimi indeksi. Ti določijo in standardizirajo
pogoje. V tem primeru je cena premoga določena na podlagi pogodbenih določil, ki so
sklenjena med prodajalcem in kupcem in vsebujejo količino in kvaliteto premoga. Pogodbeno
ceno pa določajo dolgoročne transakcije. Te trajajo najmanj eno leto in veljajo za večletno
dobavo premoga.
V svetu imamo več različnih cen glede na posamezni trg:
-

Severozahodna Evropska marker cena (ang. Northwest Europe marker price) je
določena na podlagi indeksa premoga, ki se imenuje McClosky;

-

Ameriška centralna spot cena (ang. US Central Appalachian coal spot price) je
najbolj uporabljen indeks premoga za vzhodni del ZDA;

-

Japonski metalurški premog uvozna CIF cena (ang. Japan coking coal);

-

Japonski energetski premog uvozna CIF cena (ang. Japan steam coal);

-

Azijska marker cena (ang. Asian marker price) je cena, ki upošteva še ostale indekse
in običajno pokriva več pristanišč oziroma trgov.

Vse cene premoga razen za Ameriško centralno spot ceno so izračunane kot CIF cena.
Ameriška Centralna cena pa je izračunana po FOB.
CIF in FOB sta sporazuma ladijskega prometa, pri katerem se kupec in prodajalec dogovorita
o odgovornostih, ki jih bosta imela pri prevozu tovora. CIF je kratica za angleški izraz Cost,
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Insurance, Freight. To pomeni, da cena vključuje stroške, zavarovanje in tovor. Prodajalec
plača stroške prevoza, natovarjanja in zavarovanje tovora do dogovorjene lokacije.
Raztovarjanje in ostali stroški prevzame kupec. FOB je kratica za angl. Free on board. To
pomeni, da prodajalec plača samo stroške natovarjanja. Ostale stroške v celoti prevzame
kupec. [11]
Spodnja tabela prikazuje različne cene premoga po letih od 1987 do 2013. Cene od leta 1990
do 2000 so povprečne mesečne. Od leta 2001 do 2013 pa povprečne tedenske.
Cena premoga
USD Dolarjev na tono
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Severozahodna
evropska cena

Ameriška centralna
spot cena indeksa

Japonski metalurški
premog cif cena

31,30
39,94
42,08
43,48
42,80
38,53
33,68
37,18
44,50
41,25
38,92
32,00
28,79
35,99
39,03
31,65
43,60
72,08
60,54
64,11
88,79
147,67
70,66
92,50
121,52
92,50
81,69

31,59
29,01
28,53
29,85
31,72
27,01
29,86
29,76
31,00
31,29
29,90
50,15
33,20
38,52
64,90
70,12
62,96
51,16
118,79
68,08
71,63
87,38
72,06
71,39

53,44
55,06
58,68
60,54
60,45
57,82
55,26
51,77
54,47
56,68
55,51
50,76
42,83
39,69
41,33
42,01
41,57
60,96
89,33
93,46
88,24
179,03
167,82
158,95
229,12
191,46
140,45

Japonski energetski Azijska marker
premog cif cena
cena
41,28
42,47
48,86
50,81
50,30
48,45
45,71
43,66
47,58
49,54
45,53
40,51
35,74
34,58
37,96
36,90
34,74
51,34
62,91
63,04
69,86
122,81
110,11
105,19
136,21
133,61
111,16

29,48
27,82
31,76
36,89
30,41
36,53
72,42
61,84
56,47
84,57
148,06
78,81
105,43
125,74
105,50
90,90

Slika 4: Cene premoga [13]
Glede na podatke iz zgornje tabele vidimo, da se je najhitreje dvignila Severozahodna
evropska cena. Od leta 2002 do 2008 se je povečala iz 31,65 na 147,67 USD/t, kar je skoraj
5-kratno povečanje. V letu 2008 je zabeleţila najvišjo ceno. Naslednje leto je padla na okoli
70 USD/t. Leta 2011 je dosegla nov vrh 121,5 USD/t, nato je do leta 2013 padla na 81,7
USD/t.
Azijska marker cena je imela v obdobju od leta 2002 do 2008 pribliţno enake vrednosti kot
Severozahodna evropska cena. V Letu 2004 je dosegla prvi vrh in sicer 72,42 USD/t. Nato je
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cena padala do leta 2006 in dosegla 56,47 USD/t. V letu 2008 je zabeleţena najvišja cena 148
USD/t. Cena se je nato spustila in leta 2011 dosegla nov vrh 125,7 USD/t. Do leta 2013 je
padla na 90,9 USD/t.
Japonska energetska cena je od leta 2002 do 2008 narasla iz 37 na 122,8 USD/t, kar je 3,3kratno povečanje cene. Cena je nato padla a leta 2011 dosegla nov in najvišji vrh 136,2
USD/t. Cena je nato do leta 2013 padla na 111,16 USD/t.
Japonska metalurška cena se je od leta 2002 do 2013 povečala iz 42,01 na 179 USD/t, kar
je več kot 4-kratno povečanje cene. Od leta 2008 je cena upadala. Nov najvišji vrh je dosegla
229 USD/t v letu 2011. Nato je leta 2013 cena padla na 140,45 USD/t.
Ameriška centralna spot cena se je od leta 2002 do 2008 povečala iz 33,2 na 118,79 USD/t,
kar 3,6-kratno povečanje. Tega leta (2008) je dosegla najvišji vrh, nato pa padala in leta 2011
dosegla nov vrh 87,38 USD/t nato je padla na 71,39 USD/t leta 2013.
Pri vseh trţnih cenah je bilo največje naraščanje cen od leta 2002 do 2008. Takrat so se vse
cene povečale za več kot 3-kratno vrednost glede na leto 2002. Vse cene razen Ameriške
centralne spot so dosegle svojo najvišjo vrednost leta 2011. Najvišjo ceno od vseh je dosegla
Japonska metalurška CIF v letu 2011. Po tem letu so se pričele zniţevati. Najvišjo vrednost v
letu 2013 ima Japonska metalurška spot cena, nato sledijo Japonska energetska, Azijska
marker, Severozahodna evropska in Ameriška centralna spot cena. [12] Te podatke v grafični
podobi prikazuje tudi graf 2.

Nihanje cen
250
Severozahodna evropska
USD na tono

200
Ameriška centralna spot cena

150
100

Japonska metalurška spot
cena premoga (CIF)

50

Japonska energetska cena
premoga (cif)

0

Azijska marker cena

Graf 2: Prikazuje nihanje cen na trgu [13]
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Poleg ţe opisanih cen si oglejmo podatke še za ceno avstralskega premoga. Cena
avstralskega premoga je bila največja v juliju letu 2008, ko je dosegla 192,6 USD/t. Pol leta
kasneje je cena padla na 65 USD/t. Januarja 2011 je premog dosegel ceno okoli 142 USD/t.
Cena premoga je nato postoma padala in januarja 2015 dosegla 62 USD/ tono. Od januarja
2014 do januarja 2015 je cena padla za 19,5 USD/t, kar je za 23,9 %. [4]
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2.5

Največje izvoznice in uvoznice premoga

Pomembno vlogo na svetovnem trgu premoga ima Indonezija. V letu 2013 je izvozila
pribliţno 426 Mt premoga in je največja svetovna izvoznica. Avstralijo kot največjo izvoznico
premoga je prehitela v letu 2011. Indonezija Izvaţa toplotni premog, ki se uporablja v
elektrarnah in sicer predvsem za Azijske trge. Največ izvoza pošlje Kitajski (70 %), Japonski,
Juţni Koreji, Indiji in Tajvanu. Druga največja izvoznica v letu 2013 je bila Avstralija, ki je
izvozila 336 Mt, tretja je Rusija s 141 Mt, nato ZDA s 107 Mt, Kolumbija z 74 Mt, Juţna
Afrika z 72 Mt in nato Kanada, ki je izvozila 37 Mt premoga.
Štiri največje uvoznice premoga v letu 2013 so Kitajska, Japonska, Indija in Južna Koreja.
Kitajska je v letu 2013 uvozila 327 Mt premoga in je največja uvoznica. Sledi ji Japonska, ki
je leta 2013 uvozila 196 Mt. Tretja največja uvoznica je Indija s 180 Mt, sledijo še Juţna
Koreja s 126 Mt, Tajwan s 68 Mt, Nemčija s 51 Mt in Velika Britanija s 50 Mt premoga. [14]

2.6

Proizvodnja električne energije iz premoga

Premog je fosilno gorivo. Njena poraba za pridobivanja EE glede na ostale energente
najhitreje raste. [9] Proizvodnja električne energije iz premoga poteka na sledeči način.
Termoelektrarna pretvarja kemično energijo premoga v toploto. Toploto pretvori v
mehansko energijo s parnimi turbinami, mehanska pa se pretvori s pomočjo generatorjev v
električno energijo. Poglejmo si še natančneje. Pri gorenju premoga nastaja toplotna energija,
s katero segrevamo vodo v kotlu. Vodo segrevamo toliko, da se pretvori v paro. Para z
visokim pritiskom vrti parno turbino, katera poganja generator, ki pretvarja mehansko
energijo v električno. Para iz turbine nato vstopa v kondenzator, kjer se utekočini in vrne
nazaj v kurišče. Kondenzator se hladi s pomočjo hladilnih stolpov ali pretočno z vodo iz rek,
jezer ali morja. Uporablja se tudi kombinacija obeh načinov hlajenja. Opisan proces je
prikazan na sliki 5. [15]
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Slika 5: Termo elektrarna [15]

Povedali smo ţe, da je premog fosilno gorivo, katerega poraba najhitreje narašča. Iz njega
pridobimo okoli 30 % celotne energije in več kot 40 % električne energije (EE) na svetu. [5]
Poglejmo si proizvodnjo EE iz premoga v letih 2012, 2002 in 1980.

Slika 6: Proizvodnja EE iz premoga v letu 2012 [16]
V letu 2012 je bilo na svetovnem nivoju proizvedenih 8 390 TWh električne energije prav iz
premoga. Celotna proizvodnja EE je takrat znašala 21 016 TWh. Glede na celine, največ EE
iz premoga proizvede Azija in Oceanija in sicer kar 63 % vse proizvedene EE. Druga največja
proizvajalka je Severna Amerika, ki proizvede 33 % vse EE iz premoga. Tretje mesto
zavzema Evropa ki, proizvede 27 % EE iz premoga. [16]
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Na sliki 7 je prikazanih 20 največjih proizvajalk električne energije iz premoga v letu 2012.

Slika 7: Največje proizvajalke EE iz premoga leta 2012 [16]

Iz njega je razvidno, da je bila leta 2012 največja proizvajalka EE Kitajska, ki je proizvedla
kar 42,2 % svetovne EE iz premoga, kar znaša 3538TWh. Druga največja proizvajalka je bila
ZDA, ki je proizvedla 45 TWh, to je več kot polovico manj od Kitajske. Tretja svetovna
proizvajalka je Indija s 670 TWh. Čeprav je Kitajska po svetovnem merilu največja
proizvajalka EE iz premoga, nima dovolj svojih zalog premoga, zato ga uvaţa, kot smo ţe
prej razloţili zgoraj. Kitajska proizvede 75 % EE iz premoga a je šele četrta drţava na svetu
po deleţu proizvedene EE iz premoga. Prehitijo jo Mongolija, ki 95 % vse EE pridobi z
izkoriščanjem premoga, sledi Juţna Afrika s 93 % in nato Poljska s 83 %. [4]
Iz grafa za leto 2012 je razvidno tudi, da je največja proizvajalka EE iz premoga v Evropi
Nemčija s 269 TWh. Nemčija proizvede skoraj 28 % evropske EE iz premoga. Na drugem
mestu s 14 % deleţem je Velika Britanija, ki proizvede 135 TWh. Poljska proizvede slab
odstotek manj od Velike Britanije oziroma 128 TWh električne energije iz premoga v svetu.
[16]
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Poglejmo si podatke za leto 2002.

Slika 8: Svetovna proizvodnja EE v letu 2002 [16]

V letu 2002 je svetovna električna proizvodnja iz premoga znašala 5851 TWh, medtem ko je
vsa proizvodnja EE znašala 15 190 TWh. To pomeni, da 39 % vse proizvedene EE v letu
2002 izvira iz uporabe premoga.
V tem letu je bila po proizvodnji EE iz premoga na vodilnem mestu ZDA s kar 33% vse
proizvedene EE iz premoga. Na drugem mestu je bila Kitajska z 20,9% in na tretjem mestu
Indija s 6,8 odstotnim deleţem proizvodnje električne energije iz premoga na svetu. V Evropi
so leta 2002 tri največje proizvajalke električne energije iz premoga bile Nemčija, Poljska in
Velika Britanija. [16] To je razvidno tudi iz slike 9.

15

Slika 9: Največje proizvajalke EE iz premoga v Evropi [16]

V nadaljevanju je predstavljena proizvodnja EE iz premoga v letu 1980. Leta 1980 je bilo na
svetu proizvedene 37 % električne energije iz premoga. To znaša 2564 TWh. Največja
proizvajalka EE iz premoga v tem letu je bila ZDA s 45,3 %, druga največja proizvajalka pa
Nemčija s 11,6 % . Na tretjem mestu je bila Velika Britanija s 7,6 % in na četrtem Kitajska s 6
% proizvedenim deleţem vse električne energije iz premoga. [16]
V Evropi je bila vodilna proizvajalka Nemčija s 33 % vse proizvedene EE iz premoga v
Evropi, medtem ko je bilo vse proizvedene EE v Evropi 895 TWh. Na drugem mestu je bila
Velika Britanija s 22 %, na tretjem Poljska s 12 %, četrtem Francija s 7,4 %, in na petem
mestu Češka s 5 % vse proizvedene električne energije iz premoga v Evropi. [16]
V Severni Ameriki je bilo iz premoga proizvedene 1219 TWh EE. Vodilna proizvajalka je
bila ZDA, ki je proizvedla 1162 TWh, kar je več kot 95 % proizvedene EE iz premoga v
Severni Ameriki. Kanada je proizvedla le 58 TWh. [16]
Spodaj je predstavljena primerjava proizvodnje EE iz premoga med letoma 1980, 2002 in
2012. Tabela prikazuje količino in deleţ proizvedene električne energije iz premoga glede na
vso proizvedeno električno energijo na posameznem geografskem področju (svet, Severna
Amerika, Evropa). Deleţ je podan glede na proizvodnjo v celem svetu.
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Tabela 1: Proizvodnja EE iz premoga na geografskih področjih [16]
Geografsko
področje

Enota

Leto 1980

Leto 2002

Leto 2012

Deleţ v %

37

39

40

Svet

EE v TWh

2564

5851

8390

Severna

Deleţ v %

45

45

33

Amerika

EE v TWh

1219

2084

1655

Azija in

Deleţ v %

28

53

61

Oceanija

EE v TWh

349

2293

5131

Deleţ v %

42

29

27

EE v TWh

895

958

967

Evropa

Glede na podatke iz zgornje zabele ugotovimo, da se je skozi desetletja proizvodnja EE iz
premoga na svetovnem nivoju povečala. Spodnja slika (slika 10) v nazorni obliki prikazuje to
povečanje.
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Slika 10: Svetovna proizvodnja električne energije iz premoga
Celotna svetovna proizvodnja električne energije iz premoga se je od leta 1980 do 2002
povečala za 2,3-krat, med letoma 2002 in 2012 pa za 1,43-krat. Kar pomeni, da se je od leta
1980 do 2012 se je proizvodnja vse skupaj

povečala za več kot 3,2-krat. Povečanje

proizvodnje za 5826 TWh je pribliţno za toliko, kot je v letu 2002 znašal samo deleţ
proizvodnje iz premoga. Pri tem se je v desetih letih (od 2002 do 2012) deleţ proizvodnje
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električne energije iz premoga na svetovni ravni glede na vso proizvedeno EE iz vseh virov
spremenil le za okoli 1% (iz 39 % na 40 %), kar lahko rečemo, da je zanemarljivo. Ta podatek
pomeni tudi to, da je tudi splošna proizvodnja EE v svetu od leta 2002 do 2012 močno
narasla, saj je 30 % povečana proizvodnja EE iz premoga le za 1 % povečala deleţ
proizvedene EE iz premoga glede na ostale vire.
Ugotovili smo ţe, da so bile leta 1980 vodilne proizvajalke EE iz premoga na svetu ZDA,
Nemčija, Velika Britanija in Kitajska. Leta 2002 in 2012 pa ZDA, Kitajska, Indija, Nemčija in
Japonska. To prikazuje tudi tabela 2 in graf 3.

Tabela 2: Svetovne proizvajalke EE iz premoga [16]
Večje proizvajalke
na svetu
Kitajska
ZDA
Indija
Japonska
Nemčija

Enota

Leto 1980

Leto 2002

Leto 2012

Deleţ v %

6

21

42

EE v TWh

154

1220

3538

Deleţ v %

45,3

33,3

18,4

EE v TWh

1162

1948

1545

Deleţ v %

2,4

6,8

8

EE v TWh

61

398

670

Deleţ v %

2

4,5

3,5

EE v TWh

52

262

292

Deleţ v %

11,6

5

3,2

EE v TWh

297

288

269
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Graf 3: Delež proizvodnje električne energije iz premoga

Na spodnjem grafu (graf 4) so prikazane večje proizvajalke EE iz premoga. Deleţ je podan
glede na vso proizvedeno EE iz premoga. Podatki so uporabljeni iz tabele 3. Vidimo, da je
ZDA v letu 1980 proizvedla več kot 45 % EE iz premoga na svetu, nato pa se je njen deleţ
postopoma zniţal na 18,4 % v letu 2012. Deleţ Kitajske se je ves čas povečeval in prišel v
letu 2012 na 42 %. Deleţ Indije se je prav tako povečeval in prišel v letu 2012 na 8 %,
medtem ko se deleţ Japonske ni bistveno povečal. Nemčija pa je svoj deleţ proizvodnje na
svetu zmanjšala.
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Graf 4: Večje proizvajalke električne energije iz premoga
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Leto 2012

Glede na kontinente je bilo v letih 1980 in 2002 največ proizvedene EE iz premoga v Severni
Ameriki, leta 2012 pa je prevladala Azija in Oceanija, v kateri več kot 68 % EE iz premoga
proizvede Kitajska. Evropa je svoj deleţ od leta 1980, ki je bil okoli 35 % postopoma
zmanjšala na 14 % deleţ proizvedene EE v svetu.
Tabela 3 prikazuje, koliko EE proizvedejo iz premoga proizvajalke v Evropi (deleţ je podan
glede na proizvodnjo v Evropi in na vso svetovno proizvodnjo iz premoga).
Tabela 3: Večje proizvajalke EE iz premoga [16]
Večje
proizvajalke v
Evropi

Enota

Leto 1980 Leto 2002 Leto 2012

Deleţ v % (glede na Evropo)

33

30

28

Deleţ v % (glede na svet)

11,6

4,9

3,2

EE v TWh

297

288

269

Deleţ v % (glede na Evropo)

22

12

14

Velika

Deleţ v % (glede na svet)

7,6

2

1,6

Britanija

EE v TWh

196

118

135

Deleţ v % (glede na Evropo)

12

13

1,5

Deleţ v % (glede na svet)

4,2

2,2

1,5

EE v TWh

108

127

128

Deleţ v % (glede na Evropo)

7,4

2,6

2,2

Deleţ v % (glede na svet)

2,5

0,4

0,2

EE v TWh

66

25

21

Deleţ v % (glede na Evropo)

1,1

3,4

3,1

Deleţ v % (glede na svet)

0,3

0,5

0,3

EE v TWh

9

32

30

Deleţ v % (glede na Evropo)

3,7

8,1

5,4

Deleţ v % (glede na svet)

1,2

1,3

0,6

EE v TWh

33

78

53

Deleţ v % (glede na Evropo)

1,9

4

4,6

Deleţ v % (glede na svet)

0,6

0,6

0,5

EE v TWh

17

38

44

Nemčija

Poljska

Francija

Grčija

Španija

Italija
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Največja proizvajalka leta 1980 je bila Španija, ki je proizvedla 37 %, v letu 2002 8,1 %, leta
2012 5,5% vse energije iz premoga. Njena proizvodnja je od leta 1980 do 2012 upadla za več
kot 80 %. Nemčija ima velik deleţ proizvodnje EE iz premoga v Evropi 33 % (1980), 30 %
(2002) in skoraj 28 % leta 2012. Velika Britanija je tretja največja Evropska proizvajalka, ki
je proizvedla 22 % (1980), 12 % (2002) in leta 2012 14 %. Poljska je proizvedla leta 1980 12
%, leta 2002 in 2012 13 % vse proizvedene električne energije iz premoga v Evropi. Sledile
so še Francija, Grčija, Španija in Italija.
V nazorni obliki si lahko vodilne proizvajalke EE v Evropi ogledamo tudi na grafu 5. Podatki
kaţejo, da sta si leta 2012 drugo in tretje mesto drţavi Poljska in Velika Britanija zamenjali.
Leta 1980 so drţave zasedale enaka mesta kot 2012. Leta 1980 je bilo proizvedene električne
energije iz premoga v Evropi 895 TWh, to je predstavljalo 42 %, leta 2012 pa le še 27 %
skupne proizvedene električne energije v Evropi.

Glavne proizvajalke EE iz premoga v
Evropi
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Velika Britanija

40

Nemčija
Španija

20

Italija

0
Leto 1980

Leto 2002

Leto 2012

Graf 5: Glavne proizvajalke EE iz premoga v Evropi

Sedaj, ko smo končali s pregledom in primerjavo proizvodnje EE iz premoga pri posameznih
proizvajalkah, poglejmo, kakšne so napovedi za proizvodnjo in porabo premoga v
prihodnosti.
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Agencija IEA je objavila 3,3 odstotno letno rast povpraševanja premoga med letoma 2010 in
2013. Napoved poročila agencije IEA kaţe na 2,3 % rast za pet let od leta 2013 do 2018. Po
letu 2019 pa se bo letna rast povpraševanja premoga nadaljevala z 2,1 %. [17]
Spodnja slika prikazuje količino porabljenega premoga od leta 1990 do 2030. Kitajska naj bi
ostala največja porabnica premoga. Na drugem mestu bo še naprej ZDA. Sledila naj bi ji
Indija. Ta napoved torej ne obeta večjih sprememb od stanja, ki smo ga ugotovili v naši
analizi. Glede na graf, naj bi v prihodnosti nekatere drţave rahlo zmanjšale porabo premoga.
Med njimi so ZDA, Kanada, Japonska in Rusija.

Slika 11: Svetovna poraba premoga [18]
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3

NAFTA

Surova nafta je temnorjava ali zelenkasta tekočina, ki se nahaja v plasteh zemeljske skorje.
Vsebine in lastnosti nafte so različne v različnih črpališčih. V grobem lahko rečemo, da nafto
sestavljajo ogljikovodiki, to so kemične spojine ogljika in vodika v trdnem, tekočem ali
plinastem agregatnem stanju. Poleg ogljikovodikov nafto sestavljajo še ţveplo, dušik, kisik,
kovine in soli. [2]
Nafto v angleških besedilih najpogosteje zasledimo kot »oil«, surovo nafto pa kot »crude
oil«.

3.1

Naftni skrilavec / oljni skrilavec

Skrilavec je kamnina temno sive ali črne barve. Spada med sedimentne kamnine, ki so ene
izmed treh osnovnih skupin kamnin. V naftnem skrilavcu prevladujejo minerali. Vsebuje
veliko količino organskih snovi znane kot kerogen. Ta skrilavec lahko odda plinaste in tekoče
ogljikovodike iz katerih pridobivamo nafto in plin. [19]

Slika 12: Skrilavec [20]
Nafta iz skrilavca (angl. shale oil) je ujeta v porah skrilavca. Taka nafta je v nerazvitem
stanju (kerogen). Kerogen pretvorimo v surovo nafto s segrevanjem do 450 °C. Kerogen je
zmes organskih sedimentnih snovi, ki vsebuje ogljik, vodik in kisik. Njihova kemična sestava
se lahko zelo razlikuje od posameznega vzorca. Pogosto je zmešan z plastmi končno razvite
nafte v neprepustni plasti kamnin. To nafto imenujemo nafta iz nizko poroznih kamnin,
katero zasledimo z različnimi imeni, kot so nafta z nizko prepustnostjo ali ujeta nafta (ang.
tight oil). To nafto pridobivamo s tehniko hidravličnega lomljenja. [21]
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3.2

Geografska nahajališča in zaloge nafte

Surova nafta je zelo razširjen vir in se nahaja po celem svetu. Sedimentna področja nafte
zajemajo 38 % zemljine površine. Velike količine se nahajajo na obalnih področjih, pod
celinami in polarnih predelih Zemlje. Velik vpliv na nastajanje surove nafte in plina ima
debelina sedimentnih slojev. Sedimentni sloji so posledica zdruţevanja razpadlih drobcev
različnih kamnin. [22] Večina rezerve surove nafte se nahaja v zgornjih predelih sedimentnih
slojev. [2]
Spodnji graf prikazuje skupne količine dokazanih rezerv surove nafte od leta 1980 do 2013.
Kot vidimo, je bilo v letu 1980 ocenjenih okoli 643 milijard sodov oz. 87,7 Mlrd ton rezerv.
Leta 1988 je stanje dokazanih zalog nafte ţe naraslo na okoli 900 milijard sodov oz. 122,8
Mlrd ton. Do leta 1990 so se zaloge povečale na okoli 1000 milijard sodov oz. 136,4 Mlrd ton
in so bile pribliţno enake do leta 2002. Takrat so se zopet začele močno povečevati in do leta
2013 narasle na okoli 1650 milijard sodov, to je pribliţno 225 Mlrd ton. Zadnje dodane zaloge
so prišle z odkritjem nekonvencionalnih zalog nafte, ki so bile prej neizterljive. Podatki so bili
objavljeni v letu 2014. [23] Prikazani so tudi na sliki 13.

Slika 13: Dokazane rezerve surove nafte [23]
24

Preglejmo zaloge surove nafte po posameznih drţavah. Podatki so prevzeti iz poročila EIA za
leto 2013. Največ zalog nafte ima Venezuela in sicer 297,6 milijard sodov, kar znaša 18,2 %
svetovne zaloge nafte. Savdska Arabija s 265,4 milijardami sodov je druga največja drţava
glede na zaloge nafte. Njen deleţ znaša 16,2 % svetovnih zalog. Sledi ji Kanada s 173,1
milijard sodov, kar je 10 % svetovni deleţ. Na četrtem mestu s 9,4 % deleţem svetovnih zalog
nafte je Iran, ki ima 154,6 milijard sodov. Na petem mestu je Irak, sledi ji Kuvajt. Na
sedmem mestu so Združeni Arabski Emirati, nato Rusija, Libija in Nigerija. Te podatke
predstavlja tudi graf 14. [24]

Slika 14:Dokazane zaloge surove nafte januarja 2014 [25]

Vseh deset največjih imetnic nafte opisanih zgoraj (razen Kanade in Rusije) so včlanjene v
Organizacijo držav izvoznic nafte OPEC (Organization of Petroleum Exporting
Countries). Vse članice, ki sestavljajo OPEC, imajo skupaj največje rezerve nafte, ki
predstavljajo 71,9 % svetovnih rezerv surove nafte. [12] Druge članice so še Alţirija, Gabon,
Katar, Ekvador in Indonezija. Ustanovljena je bila leta 1960. Namen organizacije je
usklajevanje politike črpanja in izvoza nafte, hkrati pa tudi uveljavljanje njihovih zahtev v
naftnih poslih. [26]
Mednarodna agencija EIA je leta 2013 objavila, da imamo na svetu 1646 milijard sodov
dokazanih zalog surove nafte. [23] V agenciji Bp so za 2013 objavili zelo podoben podatek
in sicer 1687,9 milijard sodov skupne zaloge nafte v letu 2013 in napovedali, da naj bi to
zadostovalo za naslednjih 53,3 let. [12]
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Skoraj polovico dokazanih zalog naj bi bilo na Bliţnjem vzhodu (49 %), kot prikazuje spodnji
graf (graf 6). Velik deleţ zalog naj bi imela tudi Severna, Juţna in Srednja Amerika, ki skupaj
predstavljajo 33 %. Evrazija in Afrika imata pribliţno enak deleţ zalog surove nafte, to je
okoli 7 %. Azija, Oceanija in Evropa pa imajo zanemarljive količine zalog surove nafte,
skupaj le 4 %. [23]

Afrika
8%

Azija in Oceanija
3%
Severna Amerika
13%

Bližnji Vzhod
49%

Srednja in Južna
Amerika
20%
Evrazija
7%

Evropa
1%

Graf 6: Svetovne rezerve surove nafte po kontinentih [23]

Napovedi zalog surove nafte v ZDA so se spremenile. V letu 2013 so znašale 9,3 % več glede
na leto prej. Največje povečanje je bilo v Severni Dakoti in Teksasu. Severna Dakota je
povečala pribliţno za 1,9 milijard sodov. Drugo največje povečanje zalog surove nafte je v
Teksasu za 0,9 milijard sodov. Skupne zaloge v ZDA so znašale konec decembra 2013 36,5
milijard sodov. [27]

3.3

Zaloge nafte iz skrilavcev

Poročilo o tehnično izterljivih zalogah nekonvencionalne nafte, ki ga je objavila EIA leta
2013, objavlja podatek o 137. nahajališčih v 41. drţavah po svetu brez ZDA. V poročilu je
navedeno tudi, da je bilo v letu 2013 ocenjenih 345 milijard sodov zalog nekonvencionalne
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nafte skupaj z zalogami v ZDA. Ta količina nekonvencionalne nafte predstavlja le 10
odstotkov vseh zalog nafte na svetu, ki po poročilu znaša 3357 milijard sodov. [49]
Graf 7 prikazuje največje imetnice tehnično izterljive nafte iz skrilavca na svetu. Med njimi so
ZDA, Kitajska in Argentina.

Največje imetnice nafte iz skrilavca
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Graf 7: Največje imetnice nafte iz skrilavca [49]

Poglejmo si oceno zalog naftnih skrilavcev v ZDA. Eno izmed najpomembnejših nahajališč
nafte iz skrilavcev v ZDA je Green River Formation, ki leţi severnozahodno od Kolorada.
Ocena zalog na tem področju je od 1200 do 1800 Mlrd sodov, vendar niso vsi viri izterljivi.
Ocena moţne pridobitve nafte iz skrilavcev v Green River Formation je 800 milijard sodov,
kar je trikrat več od dokazanih zalog nafte v Savdski Arabiji. [20]
Ti podatki o zalogah nafte iz skrilavcev v ZDA so v kontradikciji z zgoraj omenjenimi
podatki agencije EIA, da je bilo v letu 2013 ocenjenih 345 milijard sodov zalog
nekonvencionalne nafte na svetu skupaj z zalogami v ZDA. Glede zalog nafte iz skrilavcev je
dostopnih le malo podatkov in tudi ti so si lahko nasprotujoči.
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3.4

Pridobivanje nafte

Surovo nafto najpogosteje pridobivamo s črpanjem. Najprej je potrebno zvrtati vrtino do
podzemnega rezervoarja. Poznamo tri vrste črpanja: primarno, sekundarno in terciarno.
Pri prvem načinu nafta pride sama na površje zaradi dovolj velikega pritiska zemeljskega
plina v podzemnem rezervoarju. Pri tem načinu se načrpa samo 10 do 20 % nafte v bazenu.
Sekundarno črpanje je bolj pogosto, kjer se nafto črpa s pomočjo črpalk, včasih tudi z
povišanjem pritiska v bazenu z vodo, plinom ali zrakom. S tovrstnim črpanjem pridobimo
dodatnih 5 do 15 % nafte iz bazena. Pri terciarnem črpanju je potrebo zmanjšati viskoznost
nafte, navadno s termično ali kemično obdelavo. Ta način se uporablja, kadar prva dva načina
nista učinkovita ali mogoča. [28]

Slika 15: Naftna črpalka [29]

Na svetu je bilo leta 2013 načrpanih 86,8 milijonov sodov nafte na dan, leta 2002 74,9
milijonov sodov nas dan in leta 1980 62,9 milijonov sodov na dan. [12]

3.4.1 Hidravlično lomljenje

Obstaja pa še ena metoda pridobivanja nafte: metoda hidravličnega lomljenja oz.
drobljenja (ang. hydraulic fracturing, fracking). Razvili so jo leta 1940. To tehnologijo se
uporablja za pridobivanje zalog na slabo prepustnih sedimentnih/podzemnih mestih, kjer je

28

prepustnost kamnine zelo majhna. Zaradi tega je za pridobivanje potrebno izvajati
horizontalno vrtanje in hidravlično lomljenje.
Plast skrilavca se navadno nahaja 2 do 3 kilometre pod površjem. Do njega pridemo z
navpičnim vrtanjem, nato pa se vrtanje nadaljuje v vodoravni smeri.
Navpični del vrtine oz. stene jaška je prekrit z betonom in jeklom. Nato vodo zmešano s
peskom in kemikalijami in to vbrizgamo pod visokim pritiskom v vrtino. Voda povzroči, da
nastanejo majhne razpoke v skrilavcu in v kamnini (manj kot 1 milimeter velike), skozi katere
nato teče nafta, zemeljski plin in druge snovi. Ko hidravlični pritisk umaknemo, pesek
vzdrţuje odprte drobne razpoke. S to tehniko pridobimo ogromno količino drugače
nedostopnih ogljikovodikov in fosilnih goriv. [30] To metodo prikazuje tudi slika 16.

Slika 16:Prikaz hidravličnega lomljenja [31]

Za pripravo enega črpališča je potrebno do 25 postopkov hidravličnega lomljenja. Pri vsakem
postopku potrebujemo več kot 38 000 ton vode. Jasno je torej, da so stranski učinki
hidravličnega lomljenja ogromna količina vode, prav tako pa tudi onesnaţenje s kemikalijami.
To vpliva tudi na onesnaţenje pitne vode in ozračja, na kakovost tal itd. Okoljski vplivi so
zato v javnosti sproţili zaskrbljenosti in nasprotovanja nad izvajanjem hidravličnega
lomljenja. [32]
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Metodo hidravličnega lomljenja največ uporabljajo v ZDA. Našli smo podatke še za Juţno
Afriko, Poljsko, Romunijo, Kitajsko in Argentino, za ostale drţave pa nismo zasledili objav.
Predvidevamo lahko, da drţave ne objavljajo podatke o načinu pridobivanja, ker jih zaradi
ekološke spornosti preganjajo naravovarstvene organizacije. [33]

3.5

Zgodovinski pregled pridobivanja nafte v ZDA in »fracking boom«

Proizvodnja nafte v ZDA v zadnjih letih narašča, pred tem pa so se na tem področju dogajale
večje spremembe. Leta 1970 je bil zabeleţen vrh proizvodnje nafte v ZDA pribliţno 11,3
milijonov sodov na dan, nato pa je vse do leta 1976 sledil upad na pribliţno 9,7 milijonov
sodov na dan. Proizvodnja se je zopet začela vzpenjati do leta 1985, potem pa vztrajno padala
do leta 2009. Leta 2009 se je zgodil »fracking boom« in proizvodnja nafte je začela vztrajno
naraščati, kot prikazuje tudi slika 17. Leta 2010 je bilo s to tehnologijo pridobljenih pribliţno
en milijon sodčkov na dan, konec leta 2013 pa ţe več kot 3 milijone sodov na dan. [34]

Slika 17: Proizvodnja nafte v ZDA [35]
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3.6 Največje proizvajalke nafte

EIA je dala v letu 2011 oceno, da 63 % celotne proizvodnje nafte na svetu pridobi deset
največjih proizvajalcev. Največja proizvajalka nafte je Savdska Arabija. V letu 2013 je bila
njena proizvodnja 13,1 % celotne svetovne proizvodnje nafte. Druga največja proizvajalka je
Rusija, ki načrpa 12,9 % celotne načrpane nafte v svetu. ZDA je tretja največja proizvajalka
nafte s 10,8 % deleţem svetovne naftne proizvodnje. Kitajska je četrta največja proizvajalka
nafte, ki proizvede 5 % svetovne naftne proizvodnje. Peta največja proizvajalka je Kanada s
4,7 % deleţem. Glede na kontinente največ nafte proizvedejo na Bliţnjem Vzhodu 32,2 %,
sledijo ji Evropa in Evrazija z 20,2 %, Severna Amerika z 18,9 %, Afrika z 10,1 % Azija in
Pacifik z 9,5 %, ter Juţna in Srednja Amerika z 9,1 %. [12]
Največje naftno polje je Ghawar v Savdski Arabiji. Obratuje od leta 1950. Rezerve so
ocenjene na 70 milijard sodov. Proizvodnja surove nafte pa je 5 milijonov sodov na dan.
Drugo največje polje je Burgan, ki se nahaja v Kuvajtu in je tudi v bliţini Ghawara. Odkrili
so ga leta 1938, vendar se je proizvodnja začela deset let pozneje. Ima med 66 in 72 milijard
sodov ocenjenih zalog. Njegova proizvodnja je okoli 1,2 milijona sodov na dan. Tretje
največje polje je Safanija. Je največje naftno polje na morju in se nahaja v Perzijskem zalivu.
Zaloge so ocenjen na 50 milijard sodov nafte. Njegova proizvodnja je 1,5 milijonov sodov na
dan. Četrto največje naftno polje je Rumaila v Iraku. Polje ima ocenjenih 17,8 milijard sodov
nafte in proizvede 1,5 milijonov sodov na dan. [23]
V nadaljevanju bomo govorili o proizvodnji surove nafte v ZDA. Proizvodnja je bila aprila
2014 8,4 milijonov sodov na dan z dvema drţavama Severna Dakota in Texsas. V Severni
Dakoti predstavljajo skoraj polovico te vsote. Od aprila 2010 do aprila 2014 se je proizvodnja
v Severni Dakoti in Texsas skupaj povečala za 37 % in 28 %. V preostalih delih ZDA pa je
bila rast proizvodnje 2 %. [36]

3.7

Največje uvoznice surove nafte

Sledijo podatki o največjih uvoznicah surove nafte. Podatke prikazuje tudi spodnja slika št. 18
in sicer veljajo za leto 2013 v milijonih uvoţenih sodov na dan.
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Slika 18: Uvoznice surove nafte [36]
Največja uvoznica nafte je ZDA, ki povprečno neto uvozi 6,6 milijonov sodov na dan.
Podatki se ne skladajo s podatki iz drugega vira (vir [63]), kjer je objavljeno, da je v prvih
devetih mesecih v letu 2013 ZDA dosegla 84 % samozadostnost fosilnih goriv. Kitajska je
postala druga največja uvoznica nafte takoj za ZDA. Njen povprečni neto uvoz je 6,2
milijonov sodov na dan. Tretja največja neto uvoznica nafte je Japonska, ki uvozi 4,4
milijonov sodov na dan. Indija uvozi 2,7 milijonov sodov na dan in je četrta največja
uvoznica nafte. Južna Koreja je peta s 2,3 milijonov sodov, nato Nemčija s 2,2 milijonov
sodov in Francija z 1,6 milijonov sodov. Sledijo Španija, Italija in Tajvan. [36]
V ZDA je uvoz nafte z letom 2005 upadel zaradi povečanja izkoriščanja ujete količine nafte s
pomočjo hidravličnega lomljenja. Zaradi boljše samooskrbe z nafto se je zato povpraševanje
po nafti zmanjšalo. Ameriško ministrstvo poroča o preseţku proizvodnje nafte, s tem pa je
cena upadla za okoli 40 % in sicer na manj kot 60 USD na sod. [37]

3.8

Poraba nafte

V letu 2013 je bilo na celem svetu dnevno porabljenih 91, 33 mlrd sodov nafte. Če
razdelimo po kontinentih sta največ nafte porabila Azija in Pacifiške drţave, skoraj 34 %.
Severna Amerika predstavlja 24,5 % celotne porabe, od tega je ZDA porabila 20 %; Evropa in
Evrazija ima 21 % deleţ, Bliţnji Vzhod pa 9,2 %. Juţna in Srednja Amerika ima najmanjši
deleţ svetovne porabe, ki znaša 7,4 %. Največja porabnica nafte v letu 2013 je bila ZDA s
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19,9 %. Sledile so ji Kitajska s 12,1 %, Japonska s 5 %, Indija s 4,2 %, Brazilija in
Savdska Arabija s 3,2 % ter Nemčija s 2,7 % vse porabe na svetu. [12]
Svetovna poraba nafte se je od leta 2002 do leta 2013 povečala za 15 %. Kljub visokem
povečanju porabe nafte na svetu se je ta v Evropi in Pacifiku povečala le za 5 %. [12]
Stroški pridobivanja nafte se razlikujejo glede na način pridobivanja. Pri pridobivanju
nekonvencionalne nafte je potrebna uporaba metode hidravličnega lomljenja. Ta predstavlja
dodaten strošek, hkrati pa je potrebno delati vedno nove vrtine. Postopke hidravličnega
lomljenja je potrebno večkrat ponavljati na različnih lokacijah. To predstavlja velik strošek,
saj pri klasičnem pridobivanju ni potrebno stalno vlaganje v vrtanje novih vrtin in
hidravličnega lomljenja. [37]

3.9

Cena surove nafte

Cena pridobivanja nafte po drţavah mora biti tolikšna, da pokrije vsaj stroške proizvodnje.
Pod to ceno je pridobivanje nafte nesmiselno, ker drţave delajo ekonomske izgube. Savdska
Arabija lahko pridobiva nafto ţe za 25 USD na sod, kar je daleč pod ceno pridobivanja nafte
iz skrilavcev v ZDA, kjer je meja 65 USD. Druţba Kanda oil sands ima še višjo ceno, ki
znaša 75 USD na sod. Najdraţje je pridobivanje na globokem morju, kjer je cena za sod nafte
95 USD. Cene med posameznimi načini pridobivanja se razlikujejo glede na zahtevnost in
stroške, ki nastanejo za pridobivanje. [38]
Spodnja slika (slika 19) prikazuje nihanje cen surove nafte na svetovnem trgu od leta
1987. Cena niha glede na povpraševanje in proizvodnjo. Če je povpraševanje po nafti veliko,
je cena visoka in s tem imajo naftne druţbe in drţave proizvajalke dober zasluţek. [39]
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Slika 19: Cena surove nafte [39]
Iz grafa 19 razberemo, da je največjo ceno v zgodovini sod nafte dosegel v juliju 2008, kar je
bilo več kot 146 USD. To visoko ceno so ZDA videle zelo dobičkonosno in zato odpravile
teţave glede ekološkega zakona proti hidravličnemu lomljenju. Zaradi tega so pričele s
pospešenim vrtanjem in hidravličnim lomljenjem. Svojo proizvodnjo nafte so povečale od leta
2007 do 2014 za 5,5 milijonov sodov na dan in s tem močno zmanjšale uvoz nafte. To je
najbolj vplivalo na veliko zniţanje cene, ki je sledilo takoj po vrhu (julij 2008) in ţe v
novembru istega leta doseglo dno 32 USD. Istega leta pa je zaradi upočasnitve evropskega
gospodarstva hkrati padlo tudi povpraševanje po nafti. Ta upad je povzročil krizo ameriškega
gospodarstva. [39]
Po tem velikem padcu cene se je cena s stalnimi padci vendarle le postopoma spet dvigala in
vsak konec leta zapored dosegala višjo ceno. Tako je bilo za leto 2009, 2010 in 2011. Cena
nafte se je v letu 2011 gibala od 95 USD do 115 USD. Padla je zaradi nastopa evropske krize,
dvignila pa zaradi padca vrednosti dolarja, povečanja povpraševanja in političnih nemirov v
Libiji. V letu 2012 se je cena dvignila na okoli 120 USD in tudi padla na 95 USD zaradi
političnih sprememb v Franciji in Grčiji, ki se je zavzela zmanjšati porabo in s tem povezan
dolg. V letu 2013 se je cena zopet dvignila nad 115 USD, nato pa je padla zaradi krize v
gospodarstvu, s tem se je zmanjšalo tudi povpraševanja po nafti.
Leta 2013 je cena ostala na okoli 110 USD, zaradi političnih teţav v Egiptu, s tem pa je bilo
povezano tudi prečkanje Sueškega prekopa. V letu 2014 je bila povečana proizvodnja nafte v
Libiji, zato je sledilo zniţanje cene na 94 USD. Zmanjšanje povpraševanja se je pojavilo tudi,
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ker se je upočasnila gospodarska rast v Evropi in na Kitajskem. Surova nafta Zahodnega
Teksasa je po dveh letih padla pod 80 USD.
ZDA je od leta 2008 do 2014 povečala proizvodnjo surove nafte iz skrilavcev za 70 % in s
tem močno povečala količino načrpane nafte. Članice OPEC svoje proizvodnje niso
zmanjšale, zato je bila proizvodnja previsoka, povpraševanje pa nizko. Cena nafte je padla in
prvič od leta 2009 dosegla 54 USD v letu 2014. V letu 2014 se je cena nafte od aprila do
konca leta zmanjšala za 50 %. [39]
Če pogledamo vzroke za nihanje cen na trgu, opazimo mnoge dejavnike, med njimi politični
nemiri v drţavi, nihanje povpraševanja po nafti, gospodarska in politična kriza, padec
vrednosti dolarja in tudi namen samih proizvajalcev. Ţelja proizvajalcev nafte je majhna
konkurenca, da si lahko s tem sami določajo ceno energenta. Proizvajalci s cenejšim
pridobivanjem spustijo ceno tako nizko, da pridobivanje iz skrilavcev ni ekonomsko mogoče.
Tovrstna proizvodnja nato se zmanjša in ker povpraševanje po nafti ostane enako, se zato
cena začne dvigovati. Ko doseţe dovolj veliko ceno, naftne druţbe zopet začnejo proizvajati
nafto iz skrilavcev in s tem spet povzročijo padec cene. [34]
Ogromne rezerve in najmanjše stroške pridobivanja nafte ima Savdska Arabija. Zaradi tega
lahko s pridom izkorišča padec cen, poleg tega pa je to njeno edino oroţje v političnem in
gospodarskem spopadu. Ob padcu cen v letu 2014 je oznanila, da ne bo zmanjšala črpanja,
ker ţeli ohraniti svoj deleţ proizvodnje na svetovnem trgu. Ob manjšem črpanju bi njen deleţ
dobile njene tekmice. To pa vpliva na nadaljnje padanje cen nafte. [40]
Proizvajalci nafte z metodo hidravličnega lomljenja v ZDA so zaradi pričakovanja rasti cen
nafte visoko zadolţeni in ob nizki ceni proizvajajo izgubo. Hkrati pa s tem omejujejo Iran, ki
je velik regionalni tekmec za prevlado v Perzijskem zalivu in širše. [40]
Niti članice OPEC nočejo zmanjšati proizvodnjo, zato je nastalo namerno zniţevanje cen
nafte. Z nizkimi cenami ţelijo izločiti drago proizvodnjo nafte v Severni Ameriki, ki je
dobičkonosna le v primeru visokih cen. Po drugi strani pa ţeli OPEC z nizko ceno nagajati
Rusiji in jo spraviti na kolena. OPEC si torej ţeli, da se ukine proizvodnja v Severni Ameriki
in Rusiji, saj bi s tem pridobila ogromno trga in dobička. [40]
Najbolj nizke cene nafte občutijo drţave, ki si polnijo proračun preteţno s prodajo nafte. To
so Rusija, Iran in Venezuela. Nizke cene pa najbolj koristijo potrošnikom in gospodarstvu.
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Veliko pa prispeva tudi vladnim proračunom, ker si tako lahko dvigujejo trošarine goriv in
polnijo proračune. [40]

3.10 Proizvodnja električne energije iz nafte

Proizvodnja električne energije iz nafte oziroma olja poteka na podoben način kot pri
premogu, le da se za gorenje in oddajanje toplotne energije uporablja nafto. V
termoelektrarnah se lahko uporablja več metod za proizvodnjo električne energije iz nafte.
En način je, da nafta gori v kotlu za proizvodnjo pare, ki jo parne turbine uporabljajo za
proizvodnjo električne energije. Bolj pogosta metoda pa je, da nafta gori v zgorevalnih
motorjih, ki so podobna reaktivnim motorjem. Ti motorji poganjajo generatorje. Poleg tega pa
z nastajajočim vročim izpuhom pridobivamo toplotno energijo za proizvodnjo pare, katero
uporablja parna turbina. Ta tehnologija se imenuje kombinirani cikel in je bolj učinkovit. Pri
tem se isto gorivo uporabi za dvakratno pridobivanje energije. Na svetu se nafto uporablja
predvsem za prevoz ali ogrevanje stanovanj. [41 ]
Najprej surovo nafto pridobimo iz tal z vrtanjem globokih vodnjakov in črpanjem na površje.
Surovo nafto nato odpeljemo v rafinerijo, kjer poteka ločitev posameznih ogljikovodikov.
Tako ločimo bencin, kerozin, utekočinjen naftni plin in destilate (dizel itd.). V rafineriji
odstranimo tudi del nečistoč kot so ţveplo, dušik in kovine. Iz rafinerije se nafto odpelje v
termoelektrarne z ladjo, cevovodi, tovornjaki ali vlakom. [41]
Kot gorivo se za proizvodnjo električne energije uporablja zelo majhen odstotek nafte.
Poglejmo si podatke o pridobivanju EE iz nafte za leta 2012, 2002 in 1980.
V letu 2012 je bilo iz nafte proizvedene le 4 % električne energije, kar znaša 879 TWh (slika
20).
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Slika 20: Svetovna proizvodnja EE iz nafte v letu 2012 [16]

Glede na celine je največ električne energije iz nafte v letu 2012 proizvedene v Aziji in
Oceaniji, kjer znaša 269 TWh. Sledijo Bližnji Vzhod s 252TWh, Srednja in Južna
Amerika s 113TWh in Evropa s 70TWh.
Največji deleţ proizvedene električne energije iz nafte glede na druge vire EE je na Bliţnjem
Vzhodu, kjer znaša 29 % vse njihove proizvedene električne energije. V Afriki in Ameriki je
10 % deleţ proizvedene električne energije iz nafte. [16]
Japonska je vodilna drţava proizvajalka s 13,4 % deleţem svetovne proizvedene električne
energije iz nafte, kar znaša 118 TWh. Na drugem mestu je Savdska Arabija, ki proizvede
10,2 % svetovne proizvedene električne energije iz nafte. Iran je s 7,5 % deleţem na tretjem
mestu. Mehika na četrtem mestu nato Indonezija, Kuvajt, Pakistan, ZDA in Rusija. Italija
je prva evropska drţava, ki proizvede 2 % svetovne električne proizvodnje iz nafte.
Čeprav Italija na svetovnem merilu proizvede malo električne energije iz nafte, pa je bila
največja proizvajalka električne energije iz nafte v Evropi. Proizvedla je 18 TWh, kar je
četrtina vse proizvedene električne energije iz nafte v Evropi. Druga največja proizvajalka v
Evropi je Španija, ki proizvede 15 TWh, kar je 21 %. Nemčija je s 12,6 % tretja največja
proizvajalka, kar znaša 9 TWh. [16]
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Slika 21: Največje proizvajalke EE iz nafte v letu 2012 [16]

Poglejmo leto 2002. V letu 2002 je bilo proizvedene električne energije iz nafte 977 TWh, kar
predstavlja

6 %

celotne proizvedene električne energije iz vseh virov. Največji deleţ

proizvedene električne energije iz nafte je bilo v Aziji in Oceaniji s 53 %, na Bliţnjem
Vzhodu s 34 %, potem s 9 % v Srednji in Juţni Ameriki, v Evropi 6 % in v Severni Ameriki 4
%.
Na svetu so bile vodilne proizvajalke električne energije iz nafte ZDA, ki je proizvedla 10,4
% vse energije iz nafte, kar je 101 TWh in Japonska s 10,1 %. Sledile so Italija s 8,4 %,
Mehika s 7,1 %, Kitajska s 4,8 %, Savdska Arabija s 4,5 %.
Evropa je proizvedla 6 % električne energije iz nafte. Vodilna evropska proizvajalka je bila
Italija, ki je iz nafte proizvedla 44,9 % vse energije. Druga največja proizvajalka je Španija s
14,6 %. Sledile so še Portugalska s 5,8 %, Turčija s 5,5 %, Grčija s 4,4 % in Francija s 3 %.
[16]
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Slika 22: Svetovna proizvodnja EE iz nafte v letu 2002 [16]

Sledijo še podatki za leto 1980. V letu 1980 je bilo proizvedene 1205 TWh električne energije
iz nafte, kar je 17 % deleţ svetovne električne proizvodnje. V letu 1980 so bile vodilne
proizvajalke električne energije iz nafte Japonska, ki je proizvedla 252 TWh, kar je 20,9 %
vse energije; na drugem mestu ZDA, ki je proizvedla 246 TWh, to je 20,4 %; na tretjem
mestu Italija s 8,2 %; nato Kitajska, potem Francija in Španija.
V Evropi je bila vodilna proizvajalka Italija, ki je iz nafte proizvedla 99 TWh, kar je 27 % vse
energije v Evropi. Sledile so ji Francija s 12,4 %, Španija s 10,5 %, Velika Britanija s 8,5 % in
Nemčija s 7,4 %.
Na Bliţnjem Vzhodu so proizvedli skoraj polovico (48 %) električne energije iz nafte.
Največja proizvajalka je bila Izrael, ki je iz nafte proizvedla 26,7 % vse energije na Bliţnjem
Vzhodu. Sledile so ji drţave Iran s 23,7 %, Irak s 17,7 %, Savdska Arabija s 13,2 % in Kuvajt
s 8,8 %.
Na spodnjih tabelah in grafih so podatki o proizvodnji EE iz nafte leta 1980, 2002 in 2012.
Spodnji graf (graf 8) prikazuje svetovno proizvodnjo električne energije iz nafte, ki se je v
desetletju med letoma 1980 in 2002 zmanjšala za 19 %, med 1980 in 2012 pa vse skupaj za 27
% (iz 1205 TWh na 879 TWh). Med 2002 in 2012 se je zmanjšala za 2 %, kar je za 98 TWh.
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Graf 8: Svetovna proizvodnja EE 1980, 2002 in 2012
Nafta kot gorivo se bolj uporablja za transport in vedno manj za ogrevanje stanovanjskih hiš
in proizvodnjo električne energije. Za to uporabo se v večji meri uporabljajo cenejši in
dostopnejši viri. [41] Vzrok za zmanjšanje proizvodnje električne energije iz nafte, je lahko
po našem mnenju cena goriva.
Tabela 4 prikazuje, kolikšen del proizvedene električne energije iz nafte na svetu je na
Bliţnjem Vzhodu, Evropi, Srednji in Juţni Ameriki in Aziji in Oceaniji.
Tabela 4: Proizvodnja EE iz nafte glede na geografsko območje

Geografsko območje

Enota

Leto 1980

Leto 2002

Leto 2012

Svet

Deleţ v %

17

6

4

EE v TWh

1205

977

879

Deleţ v %

24,5

18,8

9,8

EE v TWh

296

184

86

Deleţ v %

4,3

7,2

12,8

EE v TWh

52

70

113

Deleţ v %

35

30

30,6

EE v TWh

349

292

269

Deleţ v %

30

19

8

EE v TWh

368

184

70

Deleţ v %

3,65

16,8

29

EE v TWh

44

165

252

Severna Amerika
Srednja in Južna Amerika
Azija in Oceanija
Evropa
Bližnji Vzhod

40

Podatki iz zgornje tabele (tabela 4) so uporabljeni tudi v spodnjem grafu, ki prikazuje deleţ
proizvedene EE iz nafte glede na celotno svetovno proizvodnjo EE iz nafte. Iz grafa je
razvidno, da je Azija in Oceanija vodilna proizvajalka EE iz nafte, ki je proizvedla več kot
30 % vse EE iz nafte leta 1980, 2002 in 2012. Bliţnji vzhod je od leta 1980 do 2002 povečal
deleţ iz 3 % na 29 %. Evropa pa je svoj deleţ od leta 1980, ki je bil več kot 35 %, zmanjšala
pod 10 % v letu 2012. Prav tako je zmanjšala svoj deleţ tudi Severna Amerika in sicer v letu
2012 pod 10 %. Afrika je svoj deleţ od leta 1980 povečala do leta 2012 na več kot 5 %.
Srednja in Juţna Amerika je tudi povečala svoj deleţ od leta 1980 iz manj kot 5 % na okoli 13
% v letu 2012.
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Graf 9: Proizvodnja EE iz nafte po kontinentih
Tabela 5 prikazuje večje proizvajalke EE iz nafte na svetu. Deleţ je podan glede na vso proizvedeno
EE iz nafte na svetu.

Tabela 5: Svetovne proizvajalke EE iz nafte

Večje

proizvajalke Enota

Leto 1980

Leto 2002

Leto 2012

Deleţ v %

20,9

10,1

13,4

EE v TWh

252

99

118

Deleţ v %

20,4

10,4

3,1

EE v TWh

246

101

27

Deleţ v %

8,2

8,4

2

EE v TWh

99

82

18

na svetu
Japonska
ZDA
Italija

41

Savdska Arabija
Iran
Mehika
Indonezija

Deleţ v %

0,4

4,5

10,2

EE v TWh

6

44

90

Deleţ v %

0,9

2,5

7,5

EE v TWh

10

55

66

Deleţ v %

3

7,1

6

EE v TWh

36

70

52

Deleţ v %

0,9

2,4

5

EE v TWh

11

24
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Spodnji graf 10 prikazuje večje proizvajalke EE iz nafte, ki smo jih pregledali tudi v tabeli 5.
Deleţ je podan glede na celotno proizvodnjo EE iz nafte. Na grafu vidimo, da sta Japonska in
ZDA imela glavni deleţ (okoli 20 %), nato se je njuna proizvodnja v letu 2002 razpolovila. V
letu 2012 je zopet največ proizvedla Japonska (okoli 13 %), medtem ko ZDA le dobrih 3 %.
Savdska Arabija je leta 2012 proizvedla okoli 10 %. Sledile so še Iran, Mehika, Indonezija in
Italija.
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Graf 10: Večje proizvajalke EE iz nafte na svetu
Tabela 6 prikazuje, koliko EE proizvedejo največje proizvajalke v Evropi. Deleţ je podan
glede na evropsko in svetovno proizvodnjo EE iz nafte.
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Tabela 6: Večje proizvajalke EE iz nafte v Evropi [16]
Večje

Enota

Leto 1980 Leto 2002 Leto 2012

Deleţ v % (glede na Evropo)

27

44,9

25

Deleţ v % (glede na svet)

8,2

8,4

2

EE v TWh

99

82

18

Deleţ v % (glede na Evropo)

10,5

14,6

20,9

Deleţ v % (glede na svet)

3,2

2,8

1,7

EE v TWh

39

27

15

Deleţ v % (glede na Evropo)

7,4

2,2

12,6

Deleţ v % (glede na svet)

2,2

0,4

1

EE v TWh

27

4

9

Deleţ v % (glede na Evropo)

2,3

4,4

5,9

Deleţ v % (glede na svet)

0,6

0,8

0,4

EE v TWh

8

8

4

Deleţ v % (glede na Evropo)

12,4

3

4,3

Deleţ v % (glede na svet)

3,7

0,5

0,3

EE v TWh

45

5

3

Deleţ v % (glede na Evropo)

8,5

2,5

4,7

Velika

Deleţ v % (glede na svet)

2,5

0,5

0,3

Britanija

EE v TWh

31

5

3

proizvajalke v
Evropi
Italija

Španija

Nemčija

Grčija

Francija

Evropa je leta 1980 proizvedla 30 % svetovne EE iz nafte. Od leta 1980 do 2012 se je ta
proizvodnja zmanjšala za več kot 80 % (za 298 TWh), od 2002 do 2012 pa za več kot 60 %.
Največja proizvajalka v Evropi je bila v letu 2002 in 2012 Italija. Leta 2012 je proizvedla 27
% vse EE iz nafte v Evropi. Njena proizvodnja je bila leta 2002 večja in sicer 44,9 %, leta
1980 pa manjša (27 %). Sledijo ji Španija, ki je leta 2012 proizvedla 20,9 %, leta 2002 14,6
% in 10,5 % leta 1980; Nemčija 12,6 (2012), 2,2 % (2002), 7,4 % (1980); Ciper 5,9 %
(2012), 1,9 % (2002); Grčija 5,9 % (2012), 4,4 % (2002), 2,3 % (1980). Te podatke v
odstotkih prikazuje tudi spodnji graf 11.
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Graf 11: Glavne proizvajalke EE iz nafte v Evropi
V grafu 11 je najbolj opazno najprej povečanje in potem zmanjševanje proizvodnje EE iz
nafte v Italiji in povečevanje proizvodnje v Španiji in Nemčiji.
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4

ZEMELJSKI PLIN

Zemeljski plin (ZP) je plinasto fosilno gorivo. V primerjavi s premogom in nafto velja kot
najčistejši primarni energetski vir fosilne narave. Je zmes plinastih ogljikovodikov.
Njegova sestava je odvisna od nahajališča. Njegova glavna sestavina je metan, tudi do 99 %.
Poleg njega so prisotni tudi etan, propan, butan, eten, dušik, ogljikov dioksid in primesi teţjih
ogljikovodikov. Nahaja se pod zemljo običajno skupaj z nafto in ima podoben način nastanka
kot nafta. Je brez barve in vonja. Zaradi varnostnih razlogov mu dodajajo vonj, da ga lahko
zaznamo v koncentraciji pod mejo eksplozivnosti. [42]
V grobem lahko delimo vire ZP na dve vrsti: konvencionalni in nekonvencionalni vir. Pri
konvencionalnih virih so nastajajoči tekoči ali plinasti ogljikovodiki ubeţali iz kamnine. Nato
so se premikali navzgor skozi prepustne plasti, ki so prekrite z neprepustnimi kamninami.
Prišlo je do akumulacije ogljikovodikov, ki se zdruţujejo v plinska polja, ki so pogosto
povezana tudi z nafto. Nekatere akumulacije ogljikovodikov se zato nahajajo v zbirnih
kamninah z zelo majhno poroznostjo in prepustnostjo. Imenujemo jih plin

iz

nizkoprepustnih kamnin. Nekonvencionalni viri so pod zemljo ujeti zaradi nepropustnih
kamnin kot so premog, peščenjak in skrilavec. Poznamo tri vrste nekonvencionalnih plinov:
plin iz skrilavca, plin pridobljen iz premogovih ležišč in neprepusten ujet plin v
neprepustni kamnini. [43] V tem primeru je plin uskladiščen v majhnih razpokah in majhnih
porah v sami kamnini. Pri tovrstnih nahajališčih sta plin in nafta razpršena na velikem
področju, kjer je prepustnost majhna. [44]

4.1

Geografska nahajališča in zaloge zemeljskega plina

Nahaja se tudi več kot 5000 metrov pod zemeljsko površino v poroznih zemeljskih plasteh
pod propustnimi zemeljskimi plastmi. Najdemo ga lahko pod različnim tlakom, tudi pod
višjim od 300 barov. Tlak je odvisen od globine nahajališča. Najpogosteje se nahaja kot
plinska blazina nad nafto v naftnih poljih in hkrati omogoča pridobivanje surove nafte brez
črpanja. Obstajajo pa tudi plinska polja, kjer ni prisotna nafta. Tem pravimo čista plinska
polja. [45]
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Na svetu je 185,7 bilijonov kubičnih metrov (Bm3) dokazanih zalog plina konec leta 2013.
To naj bi po podatkih podjetja British Petrol zadoščalo za 55,1 naslednjih let porabe v
svetovni proizvodnji. [12] Leta 1980 je bilo na svetu 73,4 Bm3 dokazanih zalog ZP, leta 2002
pa 154,54 Bm3. [10] Povečevanje zalog ZP vidimo na grafu 12.
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Graf 12: Zaloge ZP [10]
Skoraj 80 % vseh dokazanih zalog zemeljskega plina na svetu se nahaja v desetih drţavah
sveta. Na vrhu seznama je Rusija, ki ima pribliţno četrtino vseh zalog plina na svetu. Sledijo
ji Iran, Katar, ZDA, Savdska Arabija, Turkmenistan, Združeni Arabski Emirati,
Venezuela, Nigerija, in Alžirija.
Največja polje ZP na svetu je South Pars, ki je med Iranom in Katarjem. Drugo največje polje
je Urengoy v Rusiji, tretje je Yamburg ki se tudi nahaja v Rusiji. Četrto največje polje je
Hassi R`Mel v Alţirji. [46]
Rusija je največja imetnica dokazanih zalog ZP na svetu. Ima okoli 47,8 Bm3 dokazanih
rezerv zemeljskega plina. Več kot polovica njenih zalog se nahaja v Sibiriji. Rusija je
pridobila v letu 2013 604,8 mlrd m3 zemeljskega plina. Iran ima druge največje dokazane
zaloge zemeljskega plina s 33,8 Bm3. Več kot 60 % se nahaja pod morjem. Največje področje
rezerve v Iranu je Juţni Pars, ki vsebuje 27 % iranskih rezerv in predstavlja 35 % iranske
proizvodnje. Druga večja polja zemeljskega plina v Iranu so Severni Pars, Kish in Kangan.
Tretje največje zaloge zemeljskega plina na svetu ima Katar. Njegove zaloge so bile
decembra 2013 ocenjene na 24,7 Bm3. To predstavlja okoli 13 % svetovnih zalog zemeljskega
plina. Večja rezerva ZP v Katarju se nahaja na Severnem morskem polju. Turkmenistan ima
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četrte največje rezerve ZP na svetu. Decembra 2013 so njegove dokazane zaloge znašale 17,5
Bm3. Večina dokazanih zalog se nahaja na jugovzhodu v Ama Darju in v Murgab Juţnem
Kaspijskem bazenu na zahodu drţave. ZDA je peta največja drţava po dokazanih zalogah ZP,
ki je imela 9,3 Bm3 konec leta 2013. Njene zaloge so enakomerno naraščale od leta 1999 s
širitvijo raziskovanj in razvojem pridobivanja ZP iz skrilavcev. Zaloge se nahajajo v Barnett,
Hajnesville, Mercellus, Fajetteville in Eagle Ford. V Barnettu je največja rezerva plina iz
skrilavca. Savdska Arabija ima šeste največje svetovne zaloge ZP. Njene zaloge so ocenjene
na 8,2 Bm3. Polje Ghawar predstavlja več kot 30 % dokazanih zalog ZP Savdske Arabije.
Združeni Arabski Emirati (ZAE) imajo sedme največje svetovne zaloge ZP. Njene zaloge
so bile konec leta 2013 ocenjene na 6,1 Bm3. Pribliţno 94 % zalog se nahaja v Abu Dhabiju.
Osma drţava je Venezuela, ki je druga največja drţava po zalogah ZP v Ameriki s 5,6 Bm3
dokazanih zalog. Pribliţno 90 % zalog ZP v Venezueli je povezanih z zalogo nafte. Njene
zaloge so ves čas naraščale do leta 2013. Devete največje svetovne dokazane zaloge ZP ima
Nigerija, to je 5,1 Bm3. Zaloge se nahajajo na območju delte reke Niger. Alžirija je največja
drţava proizvajalka plina v Afriki in deseta v svetu. Ima 4,5 Bm3 dokazanih zalog ZP. Več
kot polovico njenih zalog se nahaja na plinskem polju Hassi R'Mel. Ostala polja se nahajajo
na jugu in jugovzhodu drţave. Podatki vključujejo skupne zaloge ZP. [47] Te podatke
prikazuje tudi slika 23.

Slika 23: Zaloge ZP januarja 2014 [48]

47

4.2

Zaloge plina iz skrilavca

Pri zalogah nekonvencionalne nafte smo videli, da se nahajališča skrilavcev nahajajo na 137
nahajališčih v 41 drţavah poleg ZDA. Skupna količina plina iz skrilavca na svetu znaša 7299
bilijonov kubičnih čevljev oziroma 206,7 Bm3. Ta količina predstavlja 32 % vseh zalog
zemeljskega plina na svetu, ki znaša 648 Bm3. [49]
Graf 13 prikazuje največje imetnice tehnično izterljivih zalog plina iz skrilavca. Vodilna
drţava je Kitajska. ZDA je na četrtem mestu.
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Graf 13: Zaloge plinov iz skrilavcev [49]

Podrobneje si poglejmo dokazane zaloge ZP v ZDA. Le-te so se v letu 2013 povečale za 10
%. S tem so dosegle rekord 10 Bm3. Zaloge so bile dodane na kopnem. Prav tako so se
povečale tudi dokazane zaloge plina iz skrilavcev. Deleţ v skrilavcih je bil od vseh dokazanih
zalog 40 % leta 2012, v letu 2013 se je povečal na 45 %. Največje zaloge plinov iz skrilavca
so konec leta 2013 bile ocenjene v Teksasu. Pensilvanija ima druge največje dokazane zaloge
plinov iz skrilavca. Na tretjem mestu je zahodna Virginija, na četrtem Oklahoma, na petem
Arkansas in na šestem Louisiana. Teh šest zveznih drţav ima 94 % ameriških zalog plina iz
skrilavca. [62]
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4.3

Način izkoriščanja ZP

Za izkoriščanje konvencionalnih virov plina zadostujejo torej le vertikalne vrtine, ki
prodrejo do plinskih polj. Vrtine se izvaja z rotacijsko vrtilno garnituro s pomočjo ustreznega
vertikalnega drogovja in opreme. [44]
Pri nekonvencionalnih virih je z vertikalnimi vrtinami zaradi nizke vsebnosti ogljikovodikov
v kamninah izčrpana količina veliko manjša, kot pri običajnih poljih, zato je potrebna metoda
hidravličnega lomljenja ali »frackinga«, kjer lomijo kamnine. Ta način osvobaja ujet plin v
skalah in omogoča, da se lahko zliva v vrtine. Uporablja se tudi vodoravno vrtanje, da lahko
prodremo globoko v nahajališče in zajamemo večjo površino in količino plina. [43]

4.4

Pridobivanje in transport zemeljskega plina

Pridobivanje ZP poteka na enak način kot pridobivanje nafte. Tehnologije vrtanja so se ves
čas zboljševale. Vrtine so danes ponekod dosegle ţe globino 9 km. Za pridobivanje je najprej
potrebno oceniti kakovost plina, nato ga dovedemo v napravo za izločevanje pare in višjih
ogljikovodikov. Surovi ZP vsebuje vodo, ţveplovodik, ţveplo, ogljikov dioksid in dušik,
katere je potrebno odstraniti, ker oteţujejo transport in so okoljsko oporečni. Po izločitvi plin
dovedemo do končnega porabnika.
Plin lahko transportiramo preko plinovodov, z ladijskim, ţelezniškim ali cestnim prevozom.
Transport preko plinovodov je bolj zaţelen, saj lahko velike količine plina prenašamo na
daljše razdalje brez vmesnih postopkov, brez obremenitve prometa in onesnaţenja okolja.
Plinovodi z večjimi razdaljami imajo na vsakih 200 km nameščene tlačne postaje, ki
vzdrţujejo konstanten tlak v ceveh. Pri ladijskem, ţelezniškem in cestnem transportu plin
prevaţamo v toplotno izoliranih cisternah, v katerih je plin utekočinjen pri temperaturi 161°C. [50]
Z razvojem nove tehnologije, se je povečalo tudi pridobivanje nekonvencionalnih virov ZP.
Pri tem se uporablja horizontalno vrtanje in hidravlično lomljenje, s katerim pridobivajo ujet
zemeljski plin. Pri tem pridobivanju uporabljajo vodo, pesek in kemične snovi. [51]
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Kemična sestava je pogosto zaupna ali poslovna skrivnost, zato ti podatki niso javni. Kljub
temu imamo podatke za kemične snovi, ki se uporabljajo na Spodnjem Saškem polju v
Nemčiji.

To

so tetrametil-amonijaklorid

C4H12ClN,

nonifenol-etoksilat

CmH2 m+1-

C6H4OH(CH3CH2O)n, 2-metilizotiazol-3(2H)-on C4H5NOS, 5-kloro-2metil-4-izotiazolin-3on C4H4ClNOS, 2-butoksi etanol C6H14O2. Vodi je lahko dodano tudi nekaj odstotkov soli
(KCl). Postopek pridobivanja plina je natančneje opisan ţe pri pridobivanju ujete nafte. Ta
postopek so prepovedali v Franciji in Bolgariji. [52]

4.5

Največje proizvajalke zemeljskega plina

Največja proizvajalka ZP s 687 mlrd m3 je ZDA, druga največja proizvajalka je Rusija s 604
mlrd m3. Na tretjem mestu je Iran s 166,6 mlrd m3. Na četrtem mestu s 158,5 mlrd kubičnih
metrov je Katar. Kanada je peta največja proizvajalka plina na svetu s 154,8 mlrd m3. Šesta
največja proizvajalka plina je Kitajska s 117,1 mlrd m3. Norveška je na sedmem mestu s
108,7 mlrd m3. Savdska Arabija je na osmem mestu s 103 mlrd m3. Alžirija je na devetem
mestu s 78,6 mlrd m3 in na desetem Nizozemska z 68,7 mlrd m3. Podatki so bili objavljeni za
leto 2013. [12]
Leta 2013 se je svetovna proizvodnja ZP povečala za 1,1 % na nov rekord 3369 mlrd m3.
Svetovna proizvodnja se je v zadnjih treh desetletjih enakomerno povečevala in več kot
podvojila v tem obdobju. ZDA in Rusija skupaj proizvedejo 38 % ZP na svetu.
Na spodnjem grafu je razvidno, kako se je proizvodnja plina od leta 1970 skoraj ves čas
povečevala. Proizvodnja je bila 1432 mlrd m3 leta 1980, 2527 mlrd m3 leta 2002, nato pa se je
zopet vzpenjala na okoli 3068 mlrd m3 do leta 2008. Od leta 2008 do 2009 je proizvodnja
malo upadla. Po letu 2009 pa se je začela hitro vzpenjati in do leta 2013 dosegla 3369 mlrd
m3.
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Graf 14: Svetovna proizvodnja zemeljskega plina [12]
Proizvodnja plina iz skrilavca je v zadnjih letih hitro rasla, kar je odraz dolgega prizadevanja
plinske industrije k izboljšanju vrtanja in metod pridobivanja in odraz povečanja raziskovan
na teh področjih. Kot lahko razberemo tudi iz spodnjega grafa (slika 25), se je celotna
proizvodnja ZP v ZDA od leta 2006, ko je bila pod 1,4 mlrd m3, začela močno povečevati.
Do leta 2013 se je povečala na okoli 1,9 mlrd m3. Tolikšno povečanje se je zgodilo zaradi
razširitve pridobivanja plinov iz skrilavcev. [51] V letu 2008 je v ZDA proizvodnja plina iz
skrilavca znašala 1,6 mlrd m3. V tem letu je bila proizvodnja za 71 % večja kot leta 2007.
Leta 2009 se je povečala za 54 % na 2,5 mlrd m3. [53]
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Slika 24: proizvodnja ZP v ZDA [54]

4.6

Cena zemeljskega plina

Poglejmo si nihanje cen ZP, kar je prikazano v spodnjem grafu (slika 26). Vidimo, da ima
najniţjo ceno ZP v ZDA, iz česar je smiselno predvidevati povečanje izvoza ZP. V Evropi pa
je cena trikrat višja od ZDA. Nihanje cen je v veliki meri odvisno od povpraševanja oziroma
porabe, prav tako kot pri nafti. Ker so rezervoarji polni, so cene zelo nizke, ob večjem
povpraševanju pa narastejo. [55]
Cena ZP v Evropi je v veliki meri odvisna od cene nafte. Pribliţno 80 % ruskih dobav ZP v
Evropo je povezanih s ceno nafte. [56] Glavna proizvajalka ZP v Evropi je Rusija. [57]
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Slika 25: Primerjava cen ZP [55]

4.7

Največje izvoznice in uvoznice zemeljskega plina

Pomembno vlogo pri izvozu ZP ima Rusija, ki je izvozila pribliţno 20 % oz. 206,4 mlrd m3
izvoţenega ZP na svetu leta 2012 in je hkrati največja svetovna izvoznica ZP. Katar izvozi
pribliţno 78 % svoje proizvodnje plina in je drugi največji izvoznik s 120 mlrd m3. Tretja
največja izvoznica ZP je Norveška s 110 mlrd m3. Izvozi 95 % proizvedenega plina in je
hkrati poleg Rusije največja dobaviteljica plina za Evropo. Kanada je s 87,4 mlrd m3 četrta
največja izvoznica plina na svetu. Hkrati zagotavlja tudi 90 % ameriškega uvoza zemeljskega
plina. Peta največja svetovna izvoznica zemeljskega plina je Nizozemska s 59,7 mlrd m3.
Nizozemska dobavlja 10-15 % potrebe po ZP v Evropi preko visoko kakovostnih
distribucijskih cevovodov. Vsi zgoraj navedeni podatki veljajo za leto 2012. [58 ]
Največja uvoznica zemeljskega plina v letu 2012 z več kot 122 mlrd m3 je bila Japonska,
druga največja uvoznica pa ZDA s 88,7 mlrd m3. Sledi ji Nemčija s 87,9 mlrd m3. Italija je
četrta največja uvoznica plina na svetu s 67,8 mlrd m3. Peta je Slovaška s 50,2 mlrd m3.
Zgornji podatki veljajo za leto 2012.
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4.8

Poraba zemeljskega plina

Na svetu je bilo v letu 2013 porabljenih 3347,6 mlrd m3 zemeljskega plina. Glede na
kontinente je največji deleţ porabljenega plina bil v Evropi in Evraziji, ki je znašal 31,7 %
svetovne porabe ZP. Sledila je Severna Amerika s 27,8 %, od tega je ZDA porabila več kot 22
%. V Aziji in Pacifiku je bilo porabljenih 19 % svetovnega deleţa. Na Bliţnjem Vzhodu je
12,8 % vse svetovne porabe. Srednja in Juţna Amerika je porabila 5 %, ter Afrika 3,7 %
svetovne porabe zemeljskega plina v letu 2013. Celotna svetovna poraba se je v desetletju od
leta 2003 do leta 2013 povečala za 22,5 %, medtem ko se je v Evropi povečala le za dober
odstotek. [12]

4.9

Proizvodnja električne energije iz zemeljskega plina

Najpomembnejši element pri proizvodnji električne energije iz zemeljskega plina je plinska
turbina, ki jo vidimo na sliki 27.

Slika 26: Plinska turbina [59]
V plinski turbini se pretvori toplotna energija v mehansko. Njegovi sestavni deli so kompresor
zraka, zgorevalna komora in dvostopenjska turbina. Stisnjen zrak izteka iz kompresorja v
zgorevalno komoro, ki ima obliko obroča okoli turbine. Preko gorilnikov gorivo dovajamo v
plinsko turbino s tlakom 30 barov. V gorilniku se zrak pomeša z gorivom in mešanica zgoreva
v zgorevalni komori. Pri tem se temperatura plinov dvigne na 1200 stopinj Celzija. Vroči plini
nato v dveh stopnjah aksialne plinske turbine ekspandirajo do atmosferskega tlaka pri
temperaturi 540 stopinj Celzija. [60]
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Zemeljski plin je drugi največji vir proizvodnje električne energije. V nadaljevanju si
poglejmo podatke o proizvodnji EE iz ZP za leto 1980, 2002 in 2012.
Začnimo z letom 2012. Tega leta bilo iz njega proizvedenih 4744 TWh EE oz. 23 % vse
proizvedene EE kot prikazuje spodnji graf (slika 28).

Slika 27: Svetovna proizvodnja EE iz ZP v letu 2012 [16]

Glede na geografsko območje je bilo leta 2012 največ proizvedene EE iz plina v Severni
Ameriki in sicer 1412 TWh. To je okoli 28 % vse proizvedene EE iz plina. Drugo največje
območje je Azija in Oceanija s 1158 TWh, tretja je Evropa s 641 TWh, četrti je Bliţnji Vzhod
s 546 TWh in peta Srednja in Juţna Amerika s 176 TWh.
Največji deleţ proizvedene EE iz plina glede na druge vire je leta 2012 imel Bliţnji Vzhod s
63 %. Sledijo Severna Amerika z 28 %, Evropa z 18 %, Srednja in Juţna Amerika s 16 % in
Azija in Oceanija s 14 % deleţem.
Poglejmo si največje svetovna proizvajalka EE iz plina v letu 2012, kar prikazuje spodnji graf
(slika29). Vodilna proizvajalka je ZDA, ki proizvede 1203 TWh, kar predstavlja 25,4 %
svetovne proizvedene EE iz plina. Drugo mesto zavzema Rusija, ki proizvede 491 TWh oz.
10,3 % vse proizvedene EE iz plina. Japonska proizvede 426 TWh, kar je 9 %. Četrta
največja proizvajalka s 158 TWh je Iran, ki ima 3,3 % svetovne proizvodnje. Peta po vrsti s
147 TWh oz. 3,1 % je Savdska Arabija. [16]
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Slika 28: Svetovne proizvajalke EE iz ZP v letu 2012 [16]
Kljub temu, da je Italija v svetovnem merilu leta 2012 prispevala majhen deleţ proizvedene
EE iz plina, je vodilna proizvajalka v Evropi in predstavlja 20 % deleţ, to je 128 TWh.
Sledijo ji Turčija s 98 TWh in Velika Britanija s 94 TWh.
Poglejmo si podatke za leto 2002. V letu 2002 je bilo proizvedenih 19 % oz. 2920 TWh EE iz
plina. Največ proizvedene EE je bilo v Severni Ameriki (781) TWh, sledijo ji Azija in
Oceanija s 623 TWh, Evropa s 545 TWh, Bliţnji Vzhod s 281 TWh in Srednja in Juţna
Amerika s 97 TWh.
ZDA je bila tudi v letu 2002 vodilna proizvajalka, proizvedla je 23,3 % EE oziroma 681
TWh. Sledile so ji Rusija s 12,4 % (362 TWh), Japonska s 8,6 % (250 TWh) in Velika
Britanija s 5 % (250 TWh).
V Evropi je bilo leta 2002 proizvedenih 18 % EE iz plina. Vodilne proizvajalke EE iz plina v
Evropi so tistega leta bile Velika Britanija s 26,3 %, Italija s 17,2 %, Nizozemska s 9,5 % in
Nemčija s 9,4 % EE iz plina.
Poglejmo si, kakšna je bila proizvodnja EE iz plina leta 1980. Takrat je na svetu bilo le 10 %
električne energije proizvedene iz plina. To je 694 TWh. Največja proizvodnja EE je bila v
Severni Ameriki (365 TWh). Sledile so ji Evropa s 161 TWh, Azija in Oceanija s 94 TWh,
Bliţnji Vzhod s 37 TWh in Srednja in Juţna Amerika s 23 TWh.
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Vodilna proizvajalka leta 1980 je bila ZDA, ki je proizvedla polovico vse proizvedene EE iz
plina na svetu 346 TWh. Sledile so ji Japonska s 77 TWh (11,1 %), Nemčija s 67 TWh (9,6
%) in Romunija in Nizozemska z enakim deleţem 3,7 % oz. 25 TWh.
V Evropi je bilo leta 1980 proizvedene 8 % EE iz plina. Največja proizvajalka EE iz plina je
bila Nemčija s 41 %, Sledile so ji Romunija in Nizozemska s 15,5 % ,ter Italija s 5,5 %. [16]
Spodnji graf 15 prikazuje svetovno proizvodnjo EE iz plina, ki se je povečala od leta 1980 do
2002 za faktor 4,2. Med letoma 2002 in 2012 se je povečala za faktor 1,62. Od leta 1980 do
leta 2012 se je proizvodnja EE iz plina povečala za faktor 6,83.
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Graf 15: Svetovna proizvodnja EE iz ZP

Na spodnji tabeli so prikazani podatki o proizvodnji EE iz ZP leta 1980, 2002 in 2012 na
posameznem geografskem področju. Deleţ pa je podan glede na proizvodnjo v celem svetu.
Tabela 7: Proizvodnja EE iz ZP na geografskih področjih [16]
Geografsko področje

Enota

Leto 1980

Leto 2002

Leto 2012

Svet

Deleţ v %

10

19

23

EE v TWh

694

2920

4744

Deleţ v %

52,5

26,7

29,7

EE v TWh

365

781

1412

Deleţ v %

3,3

3,3

3,7

EE v TWh

23

97

176

Severna Amerika
Srednja in Južna Amerika

57

Azija in Oceanija
Evropa
Bližnji Vzhod

Deleţ v %

13,5

21,3

24,4

EE v TWh

94

623

1158

Deleţ v %

23,1

18,7

13,5

EE v TWh

161

545

641

Deleţ v %

5,3

9,6

11,5

EE v TWh

37

281

546

Podatki iz zgornje tabele 7 so uporabljeni tudi v spodnjem grafu 16, ki prikazuje deleţ
proizvedene EE iz plina po posameznih kontinentih glede na celotno svetovno proizvodnjo
EE iz plina. Iz njega lahko razberemo, da je leta 1980 več kot 50 % EE iz plina na svetu
proizvedla Severna Amerika, leta 2000 in 2002 pa se je njen deleţ zmanjšal pod 30 %. Azija
in Oceanija je od leta 1980 do 2012 povečala deleţ iz 14 % na 24 %. Evropa pa je svoj deleţ
v enakem obdobju zmanjšala iz 23 % na 13 %. Bliţnji vzhodu je tudi povečal svoj deleţ
proizvodnje od leta 1980 do 2012 iz 5,3 % na 11,5 %. Prav tako je tudi Afrika povečala svoj
deleţ iz 1,8 % na 4,1 %. Evrazija ter Srednja in Juţna Amerika so imele pribliţno enak deleţ,
za katerega lahko rečemo da je skoraj zanemarljiv.
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Graf 16: Proizvodnja EE iz ZP po kontinentih
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Tabela 8 prikazuje večje proizvajalke EE iz plina na svetu. Deleţ je podan glede na vso
proizvodnjo EE iz plina na svetu.
Tabela 8: Svetovne proizvajalke EE iz ZP [16]
Večje proizvajalke na Enota

Leto 1980

Leto 2002

Leto 2012

Deleţ v %

11,1

8,6

9

EE v TWh

77

250

426

Deleţ v %

50

23,3

25,4

EE v TWh

346

681

1203

Deleţ v %

Ni podatka

12,4

10,3

EE v TWh

Ni podatka

362

491

Deleţ v %

0,2

4,9

2

EE v TWh

2

143

94

Deleţ v %

3,6

1,8

1

EE v TWh

25

52

52

Deleţ v %

9,6

1,8

1,4

EE v TWh

67

51

66

Deleţ v %

0,7

3,4

3,3

EE v TWh

5

100

158

Deleţ v %

2

3

3,1

EE v TWh

15

89

147

svetu
Japonska
ZDA
Rusija
Velika Britanija
Nizozemska
Nemčija
Iran
Savdska Arabija

Spodnji graf 17 prikazuje deleţ večjih proizvajalk EE iz plina. Podatki so uporabljeni iz
zgornje tabele (tabela 8), kjer lahko vidimo, da ZDA proizvede največ EE iz plina. Leta 1980
je proizvedla 50 % vse proizvedene EE iz plina, v letih 2002 in 2012 pa več kot 23 %. Rusija
je z več kot 10 % deleţem na drugem mestu, na tretjem je Japonska, ki je leta 1980 proizvedla
več kot 11 % leta 2002 in 2012 pa okoli 9 %. Sledijo še Velika Britanija, Nizozemska,
Savdska Arabija, Iran in Nemčija.
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Graf 17: Delež proizvajalk EE iz plina
Tabela 9 prikazuje večje proizvajalke EE iz plina v Evropi. Deleţ je podan glede na
proizvedeno EE v Evropi in na svetu.
Tabela 9: Večje proizvajalke EE iz ZP v Evropi [16]
Večje

Enota

Leto 1980 Leto 2002 Leto 2012

Deleţ v % (glede na Evropo)

5,4

17,2

20

Deleţ v % (glede na svet)

1,3

3,2

2,7

EE v TWh

9

93

128

Deleţ v % (glede na Evropo)

Ni podatka 9,1

15,3

Deleţ v % (glede na svet)

Ni podatka 2,8

1,7

EE v TWh

Ni podatka 49

98

Deleţ v % (glede na Evropo)

41,3

9,4

10,3

Deleţ v % (glede na svet)

9,6

1,7

1,4

EE v TWh

67

51

66

Deleţ v % (glede na Evropo)

1,2

26,3

14,6

Velika

Deleţ v % (glede na svet)

0,2

4,8

1,9

Britanija

EE v TWh

2

143

94

Deleţ v % (glede na Evropo)

15,7

1,5

1,2

Deleţ v % (glede na svet)

3,6

0,2

0

proizvajalke

v

Evropi
Italija

Turčija

Nemčija

Romunija

60

Španija

EE v TWh

25

8

8

Deleţ v % (glede na Evropo)

1,8

5,6

10,7

Deleţ v % (glede na svet)

0,4

1

1,4

EE v TWh

3

30
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Spodnji graf 18 prikazuje podatke zgornje tabele in sicer glavne proizvajalke EE v Evropi iz
plina. Iz grafa lahko razberemo, da je leta 1980 Nemčija proizvedla več kot 40 % deleţ EE iz
plina, medtem ko je leta 2002 in 2012 proizvedla okoli 10 % EE iz plina v Evropi.
Nizozemska je leta 1980 proizvedla okoli 15 %, leta 2002 in 2012 je deleţ proizvodnje EE iz
plina bil pod 10 %. Italija je leta 1980 imela 5,4 %, leta 2002 več kot 17 % in leta 2012 okoli
20 % deleţ proizvedene električne energije iz plina v Evropi. Španija je tudi povečevala svoj
deleţ proizvodnje. Leta 1980 je imela manj kot 2 % in je prišla leta 2002 na 5,6 %, v letu
2012 pa ţe na več kot 10 % deleţ proizvedene EE iz plina v Evropi. Velika Britanija je
imela leta 1980 1,2 % deleţ. Do leta 2002 je narastel na okoli 26 % in do leta 2012 spet padel
na okoli 15 % proizvede EE iz plina. Turčija je leta 2002 proizvedla manj kot 10 %, leta
2012 pa je njen deleţ proizvodnje EE iz plina v Evropi narasel ţe na 15 %.
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Graf 18: Glavne proizvajalke EE iz ZP v Evropi
Če strnemo vse ugotovitve, ugotovimo, da so drţave z največjimi zalogami zemeljskega plina
hkrati tudi največje proizvajalke ZP in tudi največje proizvajalke EE iz ZP. Ti podatki niso
presenetljivi.
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5.1

UGOTOVITVE

ZALOGE PREMOGA, NAFTE IN ZP

Ugotovili smo, da se premog nahaja skoraj v vsaki drţavi na svetu. Konec leta 2012 je bilo še
861 mlrd ton zalog premoga. To naj bi zadostovalo še za okoli 112 let. Največ zalog premoga
imajo ZDA, Rusija, Kitajska, Avstralija, Indija, Nemčija, Ukrajina, Kazahstan in Juţna
Afrika.
Na svetu imamo 1650 mlrd sodov dokazanih zalog nafte. To naj bi po ocenah Bp zadostovalo
za naslednjih 53 let. Od leta 1980 do 2013 so se zaloge nafte povečale za okoli 1000 milijard
sodov. Veliko naraščanje zalog nafte beleţimo od leta 2010 do 2013, ko so se povečale za
okoli 295 mlrd sodov. Tolikšno povečanje zalog je prineslo odkritje in moţnost koriščenja
nekonvencionalnih zalog nafte. To se je zgodilo ob tako imenovanem fracking boomom leta
2010, ko so z metodo hidravličnega lomljenja začeli izkoriščati nafto iz skrilavca. Največ
zalog nafte imajo Venezuela, Savdska Arabija, Kanada, Iran in Irak. Največje imetnice nafte
so včlanjene v Organizacijo drţav izvoznic nafte OPEC, ki imajo skupaj slabih 72 %
svetovnih zalog surove nafte.
Leta 2013 je po podatkih Bp na svetu 185,7 Bm3 dokazanih zalog plina, kar naj bi zadoščalo
za 55 let. Od leta 1980 do 2013 so se dokazane zaloge ZP povečale za 2,5-krat. Leta 1980 je
bilo 73,4 Bm3, leta 2002 pa 154,5 Bm3 dokazanih zalog ZP. Največ zalog imajo Rusija, Iran,
Katar, ZDA in Savdska Arabija. Povečanje dokazanih zalog je pri plinu prav tako kot pri nafti
povezano z odkrivanjem in izkoriščanjem plinov iz skrilavcev.

5.2

PRIDOBIVANJE PREMOGA, NAFTE IN ZP

V letu 1980 je bilo 4180 Mt nakopanega premoga, leta 2002 5429 Mt, v letu 2012 pa 8687
Mt premoga. Od leta 1980 do 2012 se je pridobivanje premoga podvojilo. Kitajska, ZDA in
Indija so v letu 2012 nakopale največ premoga na svetu.
Leta 1980 je bilo na svetu načrpanih 62,9 milijonov sodov nafte, leta 2002 74,9 milijonov
sodov in leta 2013 86,8 milijonov sodov nafte. Od leta 1980 do 2013 se je količina načrpane
62

nafte povečala za 28 %. Povečano pridobivanje nafte je povezano s fracking boomom.
Pridobivanje nekonvencionalnih virov nafte je ekonomsko sprejemljivo nad 65 USD za
sodček, medtem ko je konvencionalno pridobivanje izvedljivo ţe pri 25 USD. Največje
proizvajalke nafte na svetu so Savdska Arabija, Rusija, ZDA, Kitajska in Kanada. Poleg tega
ZDA in Kitajska nafto tudi uvaţata in sta največji uvoznici na svetu.
Leta 2013 je bila svetovna proizvodnja ZP 3369 mlrd m3, leta 2002 2527 mlrd m3 in leta 1980
1432 mlrd m3. Proizvodnja ZP se je od leta 1980 do 2013 več kot podvojila. Največje
svetovne proizvajalke ZP so ZDA, Rusija, Iran, Katar, Kanada in Kitajska. Pridobivanje plina
je v zadnjih letih naraščalo, kar je posledica povečanega pridobivanja plinov iz skrilavcev.
Spodnja tabela (tabela 10) prikazuje pet največjih proizvajalk premoga, nafte in zemeljskega
plina. Vidimo, da je ZDA na visokem mestu pri pridobivanja vseh treh energentov. Na
visokem mestu pri črpanju nafte in zemeljskega plina je tudi Rusija. Drţavi, ki se še uvrščajo
na najvišja mesta pri pridobivanju neobnovljivih virov sta Kitajska in Kanada.
Tabela 10: Največje proizvajalke premoga, nafte in ZP
Največje
proizvajalke
po zaporedju

Premog

Nafta

ZP

1.

Kitajska

Savdska Arabija

ZDA

2.

ZDA

Rusija

Rusija

3.

Indija

ZDA

Iran

4.

Avstralija

Kitajska

Katar

5.

Indonezija

Kanada

Kanada

5.3

PROIZVODNJA EE IZ PREMOGA, NAFTE IN ZP

Iz premoga je bilo leta 2012 proizvedene 8390 TWh električne energije, leta 2002 5851 TWh
in leta 1980 2564 TWh električne energije. To pomeni, da se je proizvodnja EE od leta 1980
do 2012 povečala za več kot trikratno količino. Večje proizvajalke EE so Kitajska, ZDA,
Indija, Japonska in Nemčija.
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Iz nafte je bilo leta 2012 proizvedenih 879 TWh EE, leta 2002 977 TWh in leta 1980 1205
TWh EE. Proizvodnja EE iz nafte se je od leta 1980 do 2012 zmanjšala za 28 %. Večje
proizvajalke EE so Japonska, ZDA, Savdska Arabija, Iran in Italija.
Leta 2012 je bilo proizvedenih 4744 TWh EE, leta 2002 2920 TWh in 1980 694 TWh EE iz
zemeljskega plina. Od leta 1980 do 2012 se je proizvodnja EE iz ZP povečala za faktor 6,8.
Večje proizvajalke EE iz ZP so Japonska, ZDA, Rusija, Iran in Savdska Arabija.
Primerjajmo deleţe vseh treh virov pri proizvodnji EE iz fosilnih goriv v letih 1980, 2002 in
2012 (graf 19, graf 20, graf 21). Ugotovimo, da se je deleţ proizvodnje EE iz ZP od leta 1980
vedno bolj povečeval, iz nafte pa zmanjševal. Deleţ premoga pri proizvodnji EE je od leta
1980 do danes ostal pribliţno enak.
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Proizvodnja EE 2002
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57%
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60%
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Graf 19: Delež proizvodnje EE leta 1980

Graf 20: Delež proizvodnje EE leta

2002
Proizvodnja EE leta 2012

ZP
34%
premog
60%
nafta
6%

Graf 21: Delež proizvodnje EE leta 2012
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Če primerjamo še deleţe teh treh virov v proizvodnji EE z deleţi vseh ostalih obnovljivih in
neobnovljivih virov v letih 1980, 2002 in 2012 ( graf 22, graf 23, graf 24), ugotovimo, da se je
deleţ proizvedene EE iz premoga in zemeljskega plina povečal, pri nafti pa zmanjšal. Pri
ostalih virih se je deleţ zanemarljivo zmanjšal.

Proizvodnja EE glede na vso
proizvodnjo leta 1980
drugi
viri
36%

premog
37%

ZP
10%

nafta
17%

Graf 22: Proizvodnja EE glede na vso proizvodnjo leta 1980
Proizvodnja EE glede na vso
proizvodnjo leta 2012
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drugi
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premog
40%
ZP
23%

nafta
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Graf 23: Proizvodnja EE glede na celotno leta 2002

nafta
4%

Graf 24: Proizvodnja EE glede

na celotno leta 2012

Boljši pregled nad proizvodnjo EE iz neobnovljivih virov pa dobimo, če primerjamo količino
proizvedene EE v TWh iz posameznega energenta.
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Graf 25: Proizvodnja EE iz premoga, nafte in ZP
Pri grafu 25 vidimo, da se je proizvodnja EE iz premoga od leta 1980 do danes več kot
potrojila, kljub temu da je njegov deleţ glede na druga dva vira ostal enak. Proizvodnja EE iz
nafte se je rahlo zmanjšala. Proizvodnja EE iz ZP pa se je povečala za več kot 6-krat.
Ugotovimo, da je premog še vedno najbolj razširjeno gorivo za pridobivanje EE med
neobnovljivimi viri energije. Temu pritrjuje tudi podatek, da se je od leta 2000 do 2012
izkopavanje premoga povečalo za 70 %.
V diplomski nalogi smo spoznali, da se premog uporablja predvsem za proizvodnjo EE. Nafto
pa preteţno uporabljamo v transportu, ker je njena cena previsoka, da bi iz nje profitno
proizvajali EE. Zemeljski plin se tako kot premog v veliki meri uporablja za proizvodnjo EE,
hkrati pa je zaradi njegove vsestranske uporabnosti prisoten pri ogrevanju, v gospodinjstvih, v
transportu itd. [61]
Na koncu pa še primerjajmo drţave po količini pridobljene EE iz posameznega vira (tabela
11). Ugotovimo, da višja mesta pri vseh treh virih (tabela 11) zasedajo podobne drţave, kot
pri pridobivanju samih virov (tabela 10).
Tabela 11: Največje proizvajalke EE iz premoga, nafte in ZP
Največje proizvajalke
EE po zaporedju

Premog

Nafta

ZP

1.

Kitajska

ZDA

ZDA

2.

ZDA

Savdska Arabija

Rusija

3.

Indija

Iran

Japonska

4.

Japonska

Mehika

Iran

5.

Nemčija

Indonezija

Savdska Arabija
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ZAKLJUČEK

V diplomskem delu smo raziskali tri neobnovljive vire: premog, nafto in zemeljski plin.
Ugotovili smo, da imamo še dovolj zalog, da jih bomo izkoriščali še vsaj nadaljnjih nekaj
desetletij. Zaradi njihove vsestranske uporabe v transportu, proizvodnji električne energije,
ogrevanju itd. imajo pomembno vlogo v današnjem ţivljenju. Ugotovili smo, da se premog
preteţno uporablja za proizvodnjo električne energije, zemeljski plin za proizvodnjo
električne energije in ogrevanje, nafta pa zmanjšuje deleţ v proizvodnji električne energije in
se uporablja preteţno v transportu. Ker se je v zadnjih desetletjih gospodarstvo povečevalo, je
hkrati naraščala tudi poraba nafte za transport, druga dva energenta pa za pridobivanje
električne energije in ogrevanje.
Ugotovili smo, da na področju pridobivanja plinov in nafte iz skrilavcev potekajo raziskave o
njihovih zalogah. Nismo še zasledili javnega podatka, za koliko naj bi se povečale dokazane
zaloge nafte in zemeljskega plina. Če se bodo nove zaloge izkazale za izterljive in bo
zakonodaja to dopuščala, lahko pričakujemo povišanje teh zalog in s tem še njuno nadaljnjo
izkoriščanje v tolikšni ali še večji meri. V nasprotnem primeru se bo njuno izkoriščanje
zmanjševalo. Kljub temu, da ima pridobivanje nafte in plina iz skrilavcev določene negativne
vplive na okolje, pa nam ugaja njuna konkurenčnost na trgu in s tem manjša cena.
Obnovljivi viri energije danes predstavljajo vedno večji deleţ pri proizvodnji električne
energije, kljub temu pa imajo svoje pomanjkljivosti in samo z njimi še ne moremo
zagotavljati vse potrebne električne energije. Prav tako pa imajo določene pomanjkljivosti
tudi premog, nafta in zemeljski plin. Izpostavimo lahko negativen vpliv na okolje in dejstvo,
da njihove zaloge niso neomejene. Vprašamo se lahko, ali je vlaganje v izkoriščanje in
uporabo neobnovljivih virov smiselno, ali bi bilo potrebno iskati trajnejše rešitve.
Zasledimo lahko tudi vedno večji napredek na področju izkoriščanja obnovljivih virov
energije. Po drugi strani pa problem obratovanja elektroenergetskega sistema še ne dopušča
prevlade te vste proizvodnje. Kaj se bo zgodilo v nadaljevanju, je teţko predvideti. Interesi
zagovornikov obnovljivih kot neobnovljivih virov energije so močni. Opozorila in zahteve
okoljsko ozaveščenih posameznikov in zdruţb pa postajajo tako prodorni, da bi teţko
izključili moţnost postopne prevlade uporabe obnovljivih virov. Za to bo potrebnega še veliko
dela, politična podpora in ekonomska zmoţnost. Trenutek, ko se bo to zgodilo, se trenutno zdi
še daleč, do takrat pa bo vloga neobnovljivih virov še vedno pomembna, če ne celo vodilna.
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Zaradi tega bo tudi v prihodnje še naprej zanimivo spremljati stanje zalog virov, njihovo
trgovanje in uporaba. To diplomsko delo predstavlja sedanje stanje na tem področju, kmalu pa
naši izsledki ne bodo več aktualni, zato bo potrebno redno pregledovanje podatkov in
beleţenje sprememb. Smiselno je iskati in nadgrajevati tudi zunanje dejavnike, ki na te
spremembe vplivajo.
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