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� 
� · 10th Annual oil & gas conference, KualaLumpur, 2005: 

“Oil shales - a huge in-place kerogen resource… but the 
technology to economically produce large quantities of 
synthetic oil from them does not exist and is not likely 
to exist in the next decades.” 

 
� ·(Gerling, 2004): “Oil shale has high potential but is 

currently absolutely out of economic interest”……… 

�  Bartis et al hindavad aga, et põlevkiviõli toodang 
mahus 3 millionit barrelit päevas vähendaks 3 - 10% 
nafta hinda 2030. 

Poolt ja vastu? 



� 
�  Maailma põlevkivivaru  411 gigatonni (2005), 

mis on 2,8-3,3 trillioni barreli põlevkiviõli 
ekvivalent (teoreetiline number).  

�  Vastavalt IEA (2010) hinnangule, põlevkiviõli 
varud ulatuvad 5 triljoni barrelini, millest 1 trilj 
barrelit on hetkel tehniliselt saavutatav. 
Võrdluseks: maailma naftavaru 1,317 triljonit 
barrelit (2007).  

� Hinnang sõltub sellest, mida põlevkiviks 
nimetame! 



� 



� 
� Emily Knaus,1 James Killen,2 Khosrow Biglarbigi,1 
� and Peter Crawford1 



� 



� 
�  EU maades põlevkivi olemas 14 riigil 

�  Eesti põlevkivi moodustab mahult 
vaid 17% EU varudest, aga moodustab 
samas ca 90% EU hetkekasutusest. 

�  Potentsiaal?        Oht? 



� 
� + 
�  Pikaajaline kogemus….. laias uuringuvaldkonnas 
�  Eksperdid üle ülikooli, laborid, rahvale teada…. 

� - 
�  Uuringud väga killustatud, järelkasvuraskused 
�  Määratlemata maa rakendusuuringute ja baasuuringute vahel 
�  Vähene või olematu rahvusvaheline ambitsioon 
�  Puudub otsene õppekava, mis käsitleks täistsüklit 
�  RIIGIL: puudub arenguvisioon (teaduse poolelt lisaks ISI 

artikkel ülehinnatud, rakendusliku sisuga artikli üle) 

TTÜ ja põlevkiviuurimine 



� 
� 2008-2012- ….     periood 

� BAASTEADUS –                              4 700 000 EUR 
� Tegijad on: Energeetikateaduskond 
                           Keemia- ja materjali ---- 
                           Mehaanika ----- 
Geoloogia Instituut 
 

Kuidas TTÜ-l siiani läinud? 

Vastutavad persoonid: Luik, Oja, Kuusik, Ots, Valgma, Pastarus, Soosalu jt.  



� 
� 2008-2012- ….     periood 

� RAKENDUSUURINGUD+               – 15 500 000 EUR 
� Tegijad on: Energeetikateaduskond 
                           Keemia- ja materjali ---- 
                           Mehaanika ----- 
                           Ehitus ----- 
Virumaa Kolledz 
Geoloogia Instituut 
 

Kuidas TTÜ-l siiani läinud? 

Vastutavad persoonid: Luik, Kuusik, Oja, Ots, Pihu, Valgma, Reinsalu, Muoni, 
Roosileht, Soone, Loosaar, Siirde jt.  



� 
� TTÜ-l on siiani suhteliselt hästi läinud, SEST……. 

selline finantseerimine on saavutatud vaid 
(enamasti) Eesti tellija baasil!!!!! 

� … kui suurendada rahvusvahelist ambitsiooni võiks 
pilt olla parem, palju parem!! 

� Praeguste teadmiste baasil võiks teadus- ja 
rakendusuuringute maht olla 5 MEUR/aastas (Eesti 
ja rahvusvahelised projektid) 

…järeldused sellest: 



� 
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� 
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� 

Tänan tähelepanu eest! 


