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Maailma põlevkiviressurss – suurimad põlevkiviriigid
Jordaanias peitub üks maailma suurimaid põlevkivivarusid.
Ilmselt suureneb teadaolev ressurss peagi oluliselt seoses Shelli naftakontserni poolt teostatavate põlevkiviuuringutega
kogu riigis.
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Jordaania põlevkivimaardlad
Jordaanias puuduvad tavanafta ja -gaasivarud, kuid praktiliselt kõikjal riigis leidub põlevkivi.

Jordaania põlevkivi arendusprojektid, 4 ettevõtet omavad kontsessioonilepingut

Jordaania
Pindala:
Rahvaarv:

89 342 km2
ca 6.5 mln

Shell
(Concession)

Attarat: ENEFIT Concession

El Lajjun: INCOSIN & KIO

Attarat: GOSH (MoU)
Attarat: SACOS (MoU)

Sultani: Ecoshale Interest

UNIVERSAL (MoU)
JOSECO (MoU)

Wadi Maghar: PETROBRAS/TOTAL (MoU)

Inter Rao (MoU)

An-Nadiyya: APCO Interest

Attarati põlevkivimaardla asukoht ja ala ülevaade
Projekti asukoht

Kontsessiooniala kaart ja infrastruktuuri paiknemine
Iraq

Syria
Jordan
West Bank
Zarqa Refinery
Amman

Gaza

Dead Sea

Attarat Um Ghudran
(projekti asukoht)

Israel

Al Qatrana

Aqaba

Egypt

Saudi Arabia

Red Sea



Ca 110 km pealinnast Ammanist kagus



Ca 50 km lähimast külast Al Qatrana idas



Ca 270 km Punase mere sadamalinnast Aqaba
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Elektriprojekt paikneb kontsessiooniala kagunurgas ning maa
eraldatakse elektriprojektile pikaajalise rendilepinguga



Elektriprojekti pindala on ca 37 km2, mis sisaldab endas nii
kaevandusala aga ka elektrijaama ning kogu seotud
infrastruktuuri

Elektriprojekti lühikirjeldus



Projekti kogumaksumus ca 2,1 mlrd USD (sisaldab kaevanduse avamist ja garantii- ning finantseerimise tasusid)
Esimene tahkekütuse elektrijaam Jordaanias

Põlevkivielektrijaam

Põlevkivikaevandus

elektrijaam

Ehitatava elektrijaama põhiparameetrid / tarnijad:


Brutovõimsus:

554MW (2x277MW) @ 36C



Netovõimsus:

470MW (2x235MW) @ 36C



Ehitaja:

Guangdong Power Engineering Corp (GPEC)



Katel:

Tsirklueeriv keevkiht (CFB), katla tarnib FW
Aur: 172/45 bar, 541/541C



Auruturbiin:

Turbiini ja generaatori tarnib Siemens



Projekteerimine:

Worley Parsons (Austraalia)



Ehitusaeg:

plokk 1: FC + 38 kuud
plokk 2: FC + 42 kuud
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Põlevkivi avakaevandus



Kaevanduse võimsus ca 10 milj tonni põlevkivi aastas



„Truck and shovel“ operatsioon, sarnane operatsioon ja
masinapark kasutusel juba hetkel Jordaania
fosfaadikaevandustes



Kaevandusfirma (AMCO) opereerib ka kütuse ettande ja
tuhaärastusega seotud süsteeme



JORC sertifitseeritud varu 930 mln/t põlevkivi

Aktsionäride struktuur
Alates 2010. a detsembrist kuulub projekti omanike ringi ka Malaisia energiaettevõte YTL Power International.
2016 mais sõlmisime aktsiate müügilepingu Guangdong Yudean Grupiga


Laiapõhjaline tegevus (põlevkivi kaevandamine,
põlevkiviõli tootmine, elektri tootmine, müük)



Omanikuks riik (Eesti valitsus)

65%



Omab ja käitab üle 5.5GW gaasil, õlil ja kivisöel
rajanevaid elektrijaamu Malaisias, Singapuris ja
Indoneesias



Turuväärtus: US$ 4.5mlrd

30%

Põhitegevused

Põhitegevused
•
•

Põlevkivi
kaevandamine

•
•

Aastane tootmismaht c. 15mt
2 tegutsevat kaevandust (1 pealmaa, 1
allmaa)
2500 kaevandustöötajat
Kogemused taastustegevustes - 14,000
hektarit taastatud



Elektritootmine ja müük


Põlevkivil rajanev
elektritootmine



Toodab 90% Eesti elektrist



2,325 MW põlevkivil rajanev võimsus – suurimad
põlevkivielektrijaamad maailmas



1,200 töötajat



36 aastat pidevat õlitootmist



2x Enefit 140 tehast võimsusega 240,000 t
põlevkivi aastas ja 1 x Enefit280 tehas



Enefit tehnoloogiat peetakse parimaks
olemasolevaks tootmistehnoloogiaks



Elektriülekanne



ElectraNet, Lõuna-Austraalia suurimaid
elektriülekande-ettevõtteid (35%)



Wessex Water, UK vee- ja kanalisatsiooniettevõte
(100%)
YTL Communications – 4G side Malaisias

Muu


Põlevkiviõli tootmine

5%
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Üle 5.5GW elektritootmisrajatisi, sh:
• 1.2GW CCGT tehas Malaisias (IPP) (100%)
• 3.1GW kombineeritud CCGT, õli- ja
diislitehased Singapuris (c. 25% võimsus
Singapuris) (100%)
• 1.2GW kivisöel rajanev tehas Ida-Jaaval
Indoneesias (35%)
O&M teenuseid osutatakse 900MW Liibanonis
PowerSeraya – suurimaid eraettevõtetest
energiamüüjaid Singapuris (100%)



Eraomanduses investeerimisettevõte, mille
põhitegevusalaks on kinnisvara ja lennundus



Asutatud 1963.a Jordaania ettevõtja Munir H. Atalla
poolt. Kontorid Ammanis, Londonis ja Houstonis

Jordan 554 MW põlevkivielektrijaam –
finantseerimise staatus
Finantseerimislepingud allkirjastatud:
•
•

•

2.1 mlrd USD projekti finantseerimislepingud
on allkirjastatud 2016
Ehituse algus sõltub Hiina valitsuse
kinnitusest pankade laenugarantii
väljastamise osas (Sinosure Export Credit
Insurance Policy)
Eelduslik jaama opereerimise algus saab
toimuma aastal 2020

Projekti tulevased aktsionärid:
Enefit, YTL, Yudean

Attarati maardla põhiomadused
Attarati maardla on suurim teadaolev põlevkivileiukoht Jordaanias, sisaldades hinnanguliselt 25 miljardit tonni põlevkivi.

Loodus

Katend

•

Kivikõrb, taimestik ja loomastik praktiliselt puudub

•

Lähim „talu“ ca 20 km kaugusel läänes

•

Katendi paksus vahemikus 25-90 m

•

Katend jaguneb litoloogiliselt kolmeks erinevaks
kihiks

•

Põlevkivikihi paksus vahemikus 10 m - 88 m
(keskmine ca 50 m)

•

Kiht jaguneb 11 erinevaks litoloogiliseks indekskihiks
(8 põlevkivikihti ja 3 nn dolomiitset vahekihti)

•

Põlevkivikiht ei ole püsiv, kohati on põlevkivi täies
ulatuses porsunud

•

Katendi - põlevkivi suhe ca 1-1

•

Põlevkivi survetugevus 5-30 MPa

•

Dolomiidi vahekihid 30-70 MPa

Põlevkivi

Kaevandamistingimused

Maardla vaated
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Teostatud geoloogiauuringud
Leiukohas viidud läbi põhjalik geoloogiauuring, kuhu on olnud kaasatud spetsialistid nii Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist
kui ka rahvusvaheliselt tuntud konsultandid.

•

Geoloogilise varu uuringu läbiviimisel puuritud ja
omandatud puuraugud:
–

–

•

kokku 278 puurauku. Sellest 60 on puuritud
täiskärniga kogupikkuses (katend ja põlevkivi), 97
ainult põlevkivi osas ning 121 purustuspuurimisega.
teostati kõikide puuraukude gammalogimine ning
mõnede puuraukude fotologimine ja kalde
mõõtmine

Teised läbiviidud uuringud hõlmasid:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12 geofüüsikalise profiili teostamine (kokku rohkem
kui 11 km)
Geotehniliste proovide võtmine ja testide
läbiviimine (nõlva stabiilsuse arvutamiseks )
Geoloogiline kaardistamine
Tektooniliste struktuuride kaardistamine
Mikropaleontoloogia (põlevkivi- ja katendikihtide
vanus)
14 tranšeed geoloogiliste ja kaevetestide jaoks
Suurediameetriline puurimine (1400 mm) proovide
võtmiseks
3D varu mudeldamine
Uuringute järelevalvet teostab sõltumatu ekspert
(Independent Competent Person) - rahvusvaheline
kaevanduskonsultant SRK
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Maardla stratigraafiline läbilõige
Tektoonika
• Põlevkivimaardlas on näha palju geoloogilisi rikkeid

Porsumine
• Põlevkivi porsumine ehk oksüdeerumine on konkreetse põlevkivimaardla kõige suurem keerukus. Porsumise alad
ilmnevad äkiliselt ja võivad olla „ära söönud“ põlevkivikihi kogu paksuses.
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Geoloogilise varu uuring
Kokku on puuritud üle 30 100 m
•
Puuraugu keskmine sügavus ca 108 m
•
Puurimistööd viisid läbi kohalikud Jordaania puurimisfirmad
•
Kõik puuraugud on kirjeldatud ja geofüüsikaliselt logitud
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Geoloogiline kaardistamine
Geoloogia paremaks mõistmiseks ja kaardistamiseks on kaevatud tranšeesid
• Kokku 14 erinevat 2-3 m sügavust tranšeed üle kogu ala
• Tranšeed on kirjeldatud ja enamuses tänaseks suletud
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Puuraukude geofüüsikaline logimine
Puuraukude logimine annab väga hea kinnituse litoloogia kontrollimiseks
•
Kõikides puuraukudes on kasutatud gammalogi
•
Mõningates puuraukudes on kasutatud nn fotologi
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Litoloogiline kirjeldamine ja geoloogiliste andmete
interpreteerimine
Kõik puursüdamikud on poolitatud kaheks ning detailselt kirjeldatud sentimeetri täpsusega. Keemiliselt koostiselt erinevate
põlevkivikihtide eraldamiseks ning andmete interpreteerimisele lisakindluse andmiseks on kasutatud käsi-XRFi. Kõik puursüdamikud
on dokumenteeritud ka fotodena.
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Laborianalüüsid
Ettevalmistatud proovid saadeti valdavalt Eesti laboritesse analüüsi (Oil Yield, Heating Value, XRF, XRD, SEM,
ICP-MS, Geotech, Density, Porosity, Moisture content etc…)

Testmaterjali kogumine põletuskatseteks
Kokku koguti programmi raames ca 600-700 tonni põlevkiviproove.
•
Puurimistöödeks kasutati Bauer BG 40 masinat
•
Puuraugu läbimõõt on 1,4 m
•
Proovid koguti plastikkottidesse 0.5 m intervallidega
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Hüdrogeoloogilised uuringud
Puuriti 5 hüdrogeoloogilist puurauku, hindamaks projektide elluviimiseks vajaliku põhjavee olemasolu ning kvaliteeti
• Madal – A7/B2 veelade
• Keskmine - Hummar ija Nauri veelade
• Sügav - Kurnubi veelade
Teostatud on pumpamistestid, veeressursi mudeldamine ja kinnitatud pumpamismahtude hinnangud.
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Ilmajaam / kaevandustestid
Attarati ilmajaam

Ilmajaam

•
•

12 kuu pikkune ilmastiku ja õhuandmete kogumine on
nõutud nii rahvusvaheliste kui Jordaania standardite
järgi.
See oli eelduseks KMH edukaks läbimiseks.

Kaevetestid

• Kaevetestid viidi läbi kahes etapis kolmes erinevas
kivimiformatsioonis
• Kasutati 45 t kaaluklassi hüdraulilist ekskavaatorit
• Testimise peamine eesmärk oli hinnata katendi
mehhaanilist kobestatavust, kuna katendi kivim on
madala survetugevusega. Test näitas, et kõrge
tootlikkuse tagamiseks on otstarbekas kasutada
kobestuslõhkamist.

Testkaevandamine

Elektriprojekti kaevanduse kontseptsioon
Attarati põlevkivikarjääri ülevaade


Mine Layout Drawings

A detailed mine plan has been developed based on the geological
exploration results and power plant oil shale consumption;




Average mining capacity:
Mine type:
Mining method:

10 Mt tons per year (oil shale)
Open Cast Mine
Truck and Shovel



A detailed geotechnical survey as well as test mining in different
overburden formations has been performed in order to prepare a reliable
mine plan.



Mine Tendering has been completed and contract signed.

Major Mining Equipment
Atlas Compco DML

Cat6030

Cat777
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EPC leping GPEC-iga – ehitaja valiku protsess
Elektrijaama ehitaja valiku protsessi ülevaade

EPC hanke väljakuulutamine 29.06.2012

17 COI (Confirmation of Interest); 7 EPC tegijat välja valitud lõpp-pakkumise koostamiseks

6 EPC pakkumise laekumine 15.04.2013

Tehniline, finants- ja õiguslik ülevaatus (Mott MacDonald, Evercore, Slaughter&May)

Detailsed läbirääkimised Hyundai E&C/LG-ga ja Guangdong Power Engineering Corp-ga (GPEC)

GPECi valimine ehitajaks (12.12.2013 Letter of Award)

EPC lepingu allkirjastamine 31.10.2014

COI esitamine

Eelkvalifikatsioon

EPC pakkumised

Läbirääkimised

EPC

EPC

EPC

Korea

Europe

China

Samsung
Engineering

Alstom/
Daewoo E&C

SEPCO II

Samsung C&T

INITEC
ORASCOM

Guangdong

Hyundai E&C/LG

Posco
Daewoo Int

INABENSA

CNEEC

Alstom/Daewoo E&C

CMEC

CMEC

Guangdong

Guangdong

Posco/Daewoo Int

Hyundai
E&C/LG

Cobra

CMEC

Hyundai HI

ISOLUX

SXED

Samsung Eng.

Samsung Eng.

Hyundai E&C/LG

Samsung C&T

Hyundai E&C/LG

Guangdong

Alstom/Daewoo E&C

Posco/Daewoo Int

Lotte / LANCO
Hanwha

20

Valik
EPC
Guangdong

Finantseerimise struktuur ja allikad
Kogu projekti maht on 2,1mlrd USD, millest 75% finantseeritakse pangalaenudega.
Laenulepingud on APCO sõlminud kahe Hiina suurpanga BoC ja ICBC-ga. Laenu garanteerib Sinosure ning
aktsionärid tagavad omakapitali ja lisagarantiid Equity Contributon Agreement´i (ECA) alusel.

Jordaania valitsuse garantii

Finantseerimise lõpuleviimiseks peab Sinosure´i poolt antava garantii heaks kiitma Hiina Rahandusministeerium.

Sponsorid
YTL, Yudean, EE

Sinosure
garantii

Garantii:
95% laenust garanteeritud
poliitilise riski vastu, 65%
kommertsriski vastu

(500 milj USD)

Equity Contribution
Agreement (ECA)
Aktsionäride toetus
ja garantiid projektile

Bank of China
ICBC
(1,6 mld USD)

APCO
(elektrijaam)
Laenu- ja teised
finantslepingud:
Common Terms Agreement
Facility A Agreement
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Finantseerimise struktuur ja allikad

Hiina riigi poolt kontrollitud
Loodud 1912
Varade maht 1,4 triljonit eurot
Müügitulud 50 mld eurot (2011)

•
•

Hiina riigi poolt kontrollitud
Loodud 1984
Varade maht 3 triljonit EUR
Müügitulud 94 mld eurot (2015)

Laenuandjad Bank of China ja ICBC,
Tagasimaksed on tagatud Hiina ekspordikrediidiagentuuri Sinosure garantiiga (95%
poliitiline risk, 65% kommertsrisk)
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PPA allkirjastamine Jordaanias

EPC ehituslepingu
sõlmimine Hiinas

Osaluse müügilepingu
allkirjastamine 05/2016

Poliitiline toetus

Jordaania kuninga ja Hiina
presidendi koostööleping

Tänan!

