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Kína energetikája 

2010. szeptember 14-én rendezte meg az Energetikai Szakkollégium Bl{thy 

Ottó emlékfélévének m{sodik előad{s{t, amelyet a BME-VIK tiszteleti oktatója, 

Kimpi{n Alad{r tartott Kína energetik{j{ról. 

Kína sz{mos területen m{r a vil{g élére tört, így az előad{s arra kérdésre 

prób{lt v{laszt adni, hogy az orsz{g az energetika területén is vil{gelső-e. Az előad{s 

elején közelebbről is megismerkedhettünk a t{voli Kín{val, hogy megtudjuk, mi is 

lehet sikerének titka napjainkban, kezdve a kínai nyelvi érdekességekkel, illetve 

azzal, hogy a vil{g harmadik legnagyobb területtel rendelkező orsz{ga önmag{ban 

egy hatalmas, v{ltozatos t{jakkal tarkított orsz{g. Az előadó külön kiemelte Kína 

éves csapadékmennyiségét, mely évi 6200 km3, melynek 44 %-a kerül felszíni, 

zömmel energetikailag hasznosítható vízfoly{sokba. Legnagyobb folyója, a Jangce, 

melynek vízhozama 15000-90000 m3/s között ingadozik az év sor{n. Kína 1,3 milli{rd 

lakos{val ma a vil{g legnépesebb orsz{ga, s GDP-je m{r az 5 billió doll{rt is 

meghaladta.  

Az {ltal{nos bevezető ut{n az előadó egy meghökkentő t{bl{zattal tért {t az 

energetikai kérdésekre, mégpedig Kína és az Egyesült Államok főbb energetikai 

jellemzőinek bemutat{s{val. Kína 2005-2007 között közel 75 %-kal növelte erőművei 

elméleti beépített teljesítőképességét (EBT), ami annak köszönhető, hogy évente 13 

%-kal nő villamosenergia-fogyaszt{sa. E villamosenergia-igény kielégítésére 

hatalmas erőművi beruh{z{sok folynak jelenleg is Kín{ban. Ezek túlnyomó többsége 

szén tüzelőanyagú, aminek következtében Kína a vil{g legnagyobb CO2 

kibocs{tój{v{ v{lt, melynek megold{s{t a CO2 befog{s{ra és t{rol{s{ra alkalmas ún. 

CCS (Carbon Capture and Storage) technológia elterjedésében l{tj{k. 
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A megújuló energiaforr{sok területén Kín{nak óri{si potenci{lja van a 

vízenergia-hasznosít{s{ban. Dr. Koz{k Miklós nyugalmazott egyetemi tan{r 

adataiból kiderült, hogy a gazdas{gosan kiakn{zható kapacit{s 1270 TWh/év, ami a 

2007-es fogyaszt{s 42 %-{t tenné ki, így ez csak részben tudn{ kiv{ltani a szén alapú 

energiatermelést. Kína vízenergia potenci{l kiakn{z{si törekvéseit nem csak a tiszta 

energi{ra való {ttérés sz{ndéka hajtja, hanem m{s funkciót is ell{tnak a 

vízerőművek. Többek között védelmet nyújtanak a pusztító {rvizektől, melyek 

{llandó fenyegetettséget jelentettek Kín{nak a közelmúltban is. A 

folyószab{lyoz{sokra legjobb péld{t a H{rom Szurdok Vízerőmű adja, mely a Jangce 

középső foly{s{n több sz{z kilométer hosszan l{t el {rvízvédelmi és 

folyamszab{lyoz{si funkciót is. A H{rom Szurdok Vízerőmű megdöbbentő 

méretekkel rendelkezik. A t{rozó hossza 660 km, térfogata 40 km3, és építése sor{n 1 

millió embernek kellett elhagynia lakhelyét, mert az el{rasztani kív{nt területen 

éltek. A tömör vasbeton súlyg{t h{romrészes, 2310 m hosszú és 185 m 

koronamagass{gú. A bal parton, iker-rendszerű, ötlépcsős, kamr{nkként 280x34 m-es 

hajózsilip-rendszer biztosítja az egyidejűleg kétir{nyú vízi közlekedést a Jangcén. A 

g{t megépülése ut{na a 10 millió t/év {rusz{llít{s közel ötszörösére emelkedett. Az 

építés sor{n szó szerint hegyeket mozgattak meg az építőmunk{sok: 102 millió m3 

földet emeltek ki, 27 millió m3 betont és 355000 t betonacélt haszn{ltak fel. Az első 14 

gépegységet a General Electric Canada Inc. {ltal vezetett nemzetközi konzorcium 

sz{llította kínai partnerek gy{rt{si és szerelési közreműködésével, míg a többi 

egységet m{r kiz{rólag kínaiak gy{rtott{k. Az erőműben 32 db 700 MW-os Francis-

1. táblázat Kína villamos energetik{ja 
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turbina és 2 db 50 MW-os h{zi üzemű hidrogener{tor adja a vil{gcsúcsnak sz{mító 

22500 MW elméleti beépített teljesítőképességet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vil{g legnagyobb villamosenergia-ipari cége, a Kínai Állami Átviteli 

H{lózati T{rsas{g biztosítja, a kínai villamosenergia-ipar növekedését az orsz{g 

gazdas{gi és t{rsadalmi fejlődése érdekében. A t{rsas{gnak 2008 végén 620000 km 35 

kV-osn{l nagyobb feszültségű t{vvezeték h{lózata, 1,6 TVA transzform{tor-

kapacit{sa, 1,5 millió munkat{rsa volt, tov{bb{ 1 milli{rd embert l{tott el villamos 

energi{val. A mamutv{llalat azzal is büszkélkedhet, hogy 2009-ben üzembe helyezte 

a vil{g első 1100 kV-ra szigetelt és 1100 kV-on is üzemelő v{ltakozó {ramú 

t{vvezetékét. Első szakasz{nak hossza 650 km, oszlopainak sz{ma 1284, melyek 

{tlagosan 77 m magasak és 70 tonn{t nyomnak. A vízerőművi fejlesztések 

következtében a Jangce folyó felső szakasz{n és a Jinsa folyón tervezett tov{bbi 

kapacit{sok összesen 92630 MW-ot tesznek majd ki. Azonban Kína nemcsak otthon, 

de Afrik{ban is rekordokra tör, hiszen a Grand Inca Project keretében 40000 MW-os 

vízerőművet építene a Kongói Demokratikus Közt{rsas{gban a vil{g m{sodik 

legbővízűbb folyój{n, a Kongón. Viszonyít{sképpen e 40000 MW megfelel a 

legfejlettebb afrikai orsz{g, a Dél-Afrikai Közt{rsas{g teljes EBT-jének. Ezen kívül 

Kína sz{mos m{s afrikai orsz{gban is részt vesz vízerőmű-építési projektekben. 

Kína a szélenergetika területén is az élre tör. Elméleti szélenergia potenci{lja 

becslések szerint 3200 GW. A vil{g szélenergia EBT-je 2005-2009 között 59 GW-ról 

158 GW-ra, valamivel több, mint 2,5-szeresére nőtt, míg a kiv{ló adotts{gokkal 

rendelkező Kín{é ugyanebben az időszakban mintegy hússzoros{ra, 1,3 GW-ról 25 

GW-ra és ezzel elérte a nagy szélhatalom, Németorsz{g szintjét. 

1. ábra A H{rom Szurdok Vízerőmű l{tképe 
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Nincs ez m{sképp a napenergia-hasznosít{s terén sem. Ezt kitűnően jellemzi, 

hogy 2007-ben 1700 MW összkapacit{sú napelemet gy{rtottak Kín{ban, ami a 

vil{gtermelés 45 %-a, s melynek 99 %-{t export{lt{k. A jelenlegi kínai napelem EBT 

80 MW, míg 2020-ig 1800-10000 MW-ot ir{nyoztak elő. Ez nagy kihív{snak tűnhet 

még úgy is, hogy Kína jelenleg a vil{g legnagyobb ritkaföldfém termelője, ami mind 

a szélturbin{k, mind a napelemek gy{rt{sakor alapvető nyersanyagnak sz{mít. 

A kínai energetik{ra, ezen belül is legink{bb a megújuló energi{kra 

koncentr{ló előad{s aktualit{s{t mi sem mutatja jobban, hogy az {zsiai orsz{g ma 

m{r a vil{g legnagyobb energia-felhaszn{lója, de 2020-ra a felhaszn{lt {ram 15%-{t 

megújulókból fedezné. Ez ir{nyban tett erőfeszítéseit mutatja, hogy radik{lisan 

megemelték az {llami t{mogat{sokat, s ennek köszönhetően, az Ernst&Young 

felmérése szerint, 2010 m{sodik negyedévében Kín{ban 11,5 milli{rd doll{r értékű 

befektetés történt a megújuló energi{kba, több mint Európ{ban és az Egyesült 

Államokban együttvéve. A fentiekből is l{tszik, hogy Kína az energetika területén is 

sz{rnyal és csúcsokat dönt. Biztosak lehetünk abban, hogy ez jó alapot nyújt 

gazdas{ga tov{bbi, töretlen fejlődéséhez. 

 

Kozák Balázs 

Energetikai Szakkollégium tagja 


