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Vezetői összefoglaló

Az elsődleges meghatározások alapján, Magyarországon ipari eredetű szén-dioxid elhelyezése 
tekintetében hosszú ideig komoly kapacitások állnak rendelkezésre. Magyarország tehát szén-
dioxid  befogadás  szempontjából  rendkívüli  adottságokkal  rendelkezik,  ami –  tekintettel  a 
nemzetközi  egyezményekben előírt  szűkülő kibocsátási  lehetőségekre –  komoly gazdasági  
potenciállá  fejleszthető.  Ennek  megvalósulásához  azonban,  az  európai  lépésekkel 
összhangban, további részletes kutatásokra, valamint megfelelő jogi és gazdasági (motivációs) 
környezetre van szükség. 

BEVEZETÉS

Az ipar  által  a  levegőbe  kibocsátott szén-dioxid  mennyiségének  csökkentése  egy globális 
környezetvédelmi problémának, sőt talán nem túlzás, ha úgy fogalmazunk, hogy egy globális 
környezeti  katasztrófa  megelőzésének  elengedhetetlen  feltétele.  Egyre  többen  értékelik 
például a sarki jég olvadását, a melegedő tengervíz hőtágulása miatti tengerszint emelkedést, 
bizonyos  természeti  katasztrófák  (pl.  tornádók)  egyre  szaporodó  számát  a  kezdődő 
klímaváltozás  intő  jeleiként,  amely  jelenségek  egyik  legfőbb  kiváltó  okaként  az 
üvegházhatású  gázok,  és  ezen  belül  is  legfőképpen  a  szén-dioxid  kibocsátás  növekedését 
jelölik meg.

Már több mint száz évvel ezelőtt, egy svéd kémikus, Svante Arrhenius felhívta a figyelmet a 
CO2 kibocsátás által előidézett légköri felmelegedés lehetőségére, amit ma már a tudomány az 
üvegházhatás  jelenségével  magyaráz.  A  napsugárzás  infravörös  komponensének  zöme 
csapdázódik  a  légkör  hatására,  amelynek  köszönhetően  Földünk  éves  középhőmérséklete 
16oC  körül  alakul.  (E  nélkül  az  átlagos  hőmérséklet  -18oC  lenne.)  Amennyiben  az 
üvegházhatású  gázok,  köztük  a  szén-dioxid  mennyisége  a  légkörben  megnövekszik,  az 
infravörös sugárzás csapdázódása jelentősebbé válik, ami globális hőmérséklet-emelkedéshez 
vezet. 

Az  üvegházhatású  gázok,  így  a  szén-dioxid  kibocsátásának  csökkentése  tehát  stratégiai 
jelentőségű probléma az egész világ (elsősorban a  nagy kibocsátók) és így Magyarország 
számára  is,  amely  megoldására  vonatkozó  célkitűzések,  feladatok  számos  nemzetközi 
egyezményben rögzítve lettek. Ehhez kapcsolódóan a feltételezett éghajlatváltozás hatásainak 
széleskörű  vizsgálatára  hazánkban  is  vannak  már  kezdeményezések  (pl.  MTA–KVVM 
VAHAVA-projekt, KVVM-háttéranyagok: www.kvvm.hu/szakmai/klima).

A  szén-dioxid  emisszió  csökkenésére  több  lehetőség  kínálkozik,  mint  például  az 
energiafelhasználás  hatékonyságának  növelése,  atomenergia,  vízi-,  illetve  alternatív 
energiatermelés, vagy a szén-dioxid földalatti elhelyezése. Ez utóbbi eljárás alapgondolata a 
szénhidrogének másodlagos, harmadlagos kitermelése során született meg, nevezetesen szén-
dioxidot sajtolnak a rezervoárba, ami – helyet cserélve a szénhidrogénnel – kihajtja azt, míg a 
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szén-dioxid  a  földalatti  térben  marad.  Ezen  alapgondolat  általános  alkalmazhatóságának 
vizsgálatára több nemzetközi szervezet alakult, amelyekben Magyarországot a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet képviseli. Ennek a stratégiai jelentőségű technológiának a 
vizsgálatát,  hazai  sajátosságokhoz  illeszthető  alkalmazhatósági  elemzését  tűzte  ki  célul  a 
Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia közös stratégiai pályázata által 
finanszírozott konzorcium, melynek keretében vizsgáljuk és értékeljük a magyarországi szén-
dioxid  földalatti  elhelyezésének  lehetőségeit  hazánk  jelenlegi  földtani-geofizikai 
ismertségének tükrében. A konzorcium vezetője a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet,  tagjai az MTA–ELTE Geofizikai  és Környezetfizikai  Kutatócsoportja és az ELTE 
Környezettudományi Koordinációs Kutató Központja.

A szén-dioxid  elhelyezés  kérdése  számos,  rendkívül  összetett  problémát  vet  fel,  tekintve, 
hogy  mindössze  tíz  éve  kezdtek  e  témában,  nemzetközi  egyezmények  szintjén  stratégiai 
célokat kitűzni a világ fejlett országai saját maguk számára. 

Jelen  dolgozatunkkal  a  magyarországi  stratégiai  célok  kitűzéséhez  és  megvalósításához 
szeretnénk hozzájárulni. Ennek keretében bemutatjuk a közelmúltban megkötött nemzetközi 
egyezményeket  és  az  azokból  adódó  kötelezettségeket,  illetve  az  elhelyezés  technológiai, 
valamint  jogi  vonatkozásait.  A  továbbiakban  kitérünk  az  előzőekhez  kapcsolódó  – 
megítélésünk  szerint  –  leginkább  hangsúlyos  stratégiai  és  tudományos  problémákra. 
Megoldási  javaslatainkat  is  ismertetjük,  melyek  elsősorban  a  földtudományi  és  a 
környezetvédelemi  feladatokat  érintik.  Megbecsüljük  Magyarország  tárolókapacitását, 
valamint  áttekintjük  a  szén-dioxid  kereskedelemmel  összefüggő  kérdéseket,  problémákat. 
Végül  egy  lehetséges  cselekvési  terv  felvázolásával  mutatjuk  be  a  hatékony  szén-dioxid 
elhelyezéshez vezető út legfontosabb állomásait.

NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK, KIBOCSÁTÁSI HELYZETKÉP

A  tudományos  eredmények  és  megállapítások,  illetve  a  környezetvédelmi  mozgalmak 
hatására  világossá  vált,  hogy  az  emberi  beavatkozás,  ezen  belül  is  az  ipar  által  a 
környezetünkre gyakorolt  káros hatás beláthatatlan következményekkel járhat már a közeli 
jövőben is. Erre reagálva, a fejlett országok aktív részvételével a különböző káros anyagok 
kibocsátását limitáló nemzetközi egyezmények születtek. Ez a folyamat vezetett el végül a 
szén-dioxid- piac kialakulásához és kereskedelemhez, hiszen a Föld légkörének CO2 befogadó 
képességével, mint korlátozott természeti adottsággal kell számolnunk. Ez utóbbi felismerés 
miatt született meg a nemzetközi összefogás és a különböző egyezmények.

Nemzetközi egyezmények és együttműködések

A fosszilis tüzelőanyagok nagymértékű felhasználása és a levegő CO2 tartalmának rohamos 
növekedése előrevetíti  a globális  klímaváltozás lehetőségét,  felhívva a figyelmet  a  légköri 
szennyezések veszélyeire. Ezért már 1972-ben az ENSZ Stockholmi Konferenciáján sürgették 
a légkörbe jutó üvegházhatású gázok és az éghajlatváltozás összefüggéseinek vizsgálatát. 

A múlt század elejétől az ipari termelés szinte robbanásszerű fejlődésének és ezzel együtt az 
ipari gázok, közöttük is elsősorban a halogénezett freonok mind fokozottabb kibocsátásának 
az első komoly következménye az ózonréteg részleges elvékonyodása, pusztulása volt. Ezt 
felismerve, az 1987-es Montreali Jegyzőkönyv tiltotta be a halogénezett freonok használatát.
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1988-ban megalakult az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on 
Climate Change; IPCC). A szervezet feladata, hogy értékelje a klímaváltozás szempontjából 
fontos  tudományos,  technikai,  gazdasági  és  társadalmi  információkat  és  azok  lehetséges 
hatásait.  1992-ben  az  ENSZ  Rió  de  Janeiróban  tartott  konferenciáján  elfogadták  az 
Éghajlatváltozási  Keretegyezményt  (UNFCCC),  amely  nem  tartalmazott  sem  konkrét 
kötelezettségeket, sem határidőket. 

1997-ben  a  Kyotoi  Egyezmény  keretében  megállapodás  született  a  fejlett  országok  CO2 

emissziójának  csökkentéséről,  de  a  jegyzőkönyvet  többek  között  az  Egyesült  Államok, 
Ausztrália és Oroszország sem ratifikálta.  Az egyezmény keretében az azt aláíró 38 ország 
vállalta,  hogy  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátását  2012-re  visszaszorítja  a  fejlett 
piacgazdasági  rendszerrel  rendelkező  országok  esetében  az  1990-es  évek  szintjére.  A 
piacgazdasági rendszerre frissen áttért, volt szocialista országok, az egyezmény értelmében 
egy  megállapított  bázisév  CO2 (és  egyéb  üvegházgázok,  mint  CH4,  NOx,  fluorokarbon 
vegyületek,  SF6)  kibocsátásának  5%-ával  történő  csökkentést  vállalnak.  A  megállapodás 
felveti  a  CO2 kereskedelmet,  azonban  az  egyezmény  vállalásait  teljesíteni  képtelen 
országokkal szemben nem fogalmaz meg büntetési tételeket.

A  szén-dioxid  emissziójának  csökkentése  tekintetében  kiemelt  jelentőségű  a  földalatti 
térrészben  történő  elhelyezés  lehetősége,  amely  mára  világviszonylatban  is  stratégiai 
jelentőségű  megoldásként  szerepel  a  kibocsátók  megítélése  szerint  is.  Ezen  lehetőség 
vizsgálatát  olyan  nemzetközi  együttműködések  keretében  vizsgálják  a  világ  geológiai 
szolgálatai,  mint a CASTOR vagy az EU Geocapacity programja, amelyekben hazánkat a 
Magyar  Állami Eötvös Loránd Geofizikai  Intézet  képviseli,  az utóbbiban a közép-európai 
projekt vezetőjeként van jelen. 

Helyzetkép az Európai Unióban

Jelenleg  az  európai  kontinens  a  világ  ÜHG  kibocsátásának  12–15%-át  adja,  ami 
összességében nem jelentős, de ennek ellenére az EU kiemelt fontossággal kezeli a Kyotoi 
Egyezményben foglalt  irányelveket.  Az Európai Bizottság 2007. január 10-én bejelentette, 
2007. március 9-én elfogadta az üvegházhatású gázok összeurópai szintű kibocsátásának az 
1990-es  szinthez  képest  legalább  20%-os  visszafogását  a  következő  13  éves  időtávban 
(Európai  Energiapolitika  (COM (2007)  1;  SEC (2007)  12.).  Ennek érdekében  gyorsan  és 
rövid határidőn belül (még az idén) több jogszabályt meg kell alkotni (a jogalkotási folyamat 
már elkezdődött).

Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  1600/2002/EK  határozatában  elfogadott  ún.  Hatodik 
Közösségi Környezetvédelmi Akcióprogramban az éghajlatváltozást cselekvési prioritásként 
határozza meg és előírja a közösségi szintű kibocsátási kereskedelmi rendszer 2005-ig történő 
létrehozását, beleértve a szankcionálást is. Ezzel az előírással egyben egy piacot hozott létre, 
amely  ösztönző  lehet  a  szén-dioxid  emisszió  csökkentést  megoldó  komplex  ipari 
technológiák, mint ezen új piacra felépülő új „ipari szegmens” fejlesztésére, finanszírozására 
is.

Az  üvegházhatású  gázok  kibocsátás-csökkentésének  meghirdetett  programja  a 
környezetvédelmi  célok  elérésén  túl  további  lehetőséget  jelent,  nevezetesen  jelenleg 
marginális vagy új iparágak előretöréséhez és a hozzájuk kapcsolódó piacok kialakulásához, 
megerősödéséhez  vezet.  Ilyen  a  CO2 földalatti  elhelyezésével  kapcsolatos  piac  a 
kvótakeresekedelmi  rendszerrel  együtt,  az  energiahatékonyságot  kiszolgáló,  illetve  az 
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alternatív  energetikai  (nukleáris,  hidrogén,  szél,  napenergiára  alapozott  stb.)  iparágak  és 
kapcsolódó piacaik. A jelentős gazdasági potenciál – mind a piac szereplői, mind az egyes 
tagországok közigazgatási rendszereit irányítók részéről – komoly aktivitást eredményezett a 
közelmúltban, különös tekintettel a CO2 emisszió-csökkentés vonalán.

Magyarországi helyzetkép

Magyarország  a  Kyotoi  Egyezmény  aláírásával  kötelezte  magát,  hogy  az  1985–1987-es 
időszakhoz  képest  a  2008–2012-es  időszakra  6%-os  mértékben  csökkenti  az  ÜHG 
kibocsátást. Eszerint Magyarország 2012-es ÜHG kibocsátása nem haladhatja meg a 113 Mt-
át.  A  2003-as  adatok  szerint  Magyarország  éves  CO2 kibocsátása  80  Mt  volt  és  az 
előrejelzések alapján 2012-re nem fogja meghaladni a 97,2 Mt-át. Az Európai Bizottság 2007. 
márciusi határozata a 20%-os kibocsátás-csökkentésről és a 2008–2012-es kibocsátási tervek 
drasztikus csökkentése azonban cselekvésre ösztönző, intő jel lehet az elemzők szerint.

Az  ÜHG-k  legnagyobb  kibocsátója  jelen  pillanatban  az  energetikai  ipar.  A  teljes  CO2 

kibocsátás 33%-áért felelős, ezt követi a nehézipar 25%-os részesedéssel. Ez alól csupán az 
atomenergetika, illetve egyes alternatív energiaforrások jelentenek kivételt. 

A  Paksi  Atomerőmű  üzembe  helyezésétől  (1987)  számítva  még  50  évig,  azaz  2037-ig 
működhet a megvalósíthatósági tanulmányok alapján. 2037 után az atomerőműből származó 
energiahányad  valószínűleg  nem  lesz  pótolható  tisztán  alternatív  energiaforrásokból. 
Amennyiben  a  jelentkező  energiahiányt  fosszilis  energiahordozókat  alkalmazó  erőművek 
beiktatásával  oldanánk  meg,  az  évente  több  mint  10  Mt  CO2 ,  illetve  0,65  Mt  N2O 
kibocsátással  járna,  ami  1/3-a  a  2006-ban,  a  teljes  magyar  ipar  számára  kiosztott  CO2 

egyenértékű ÜHG kibocsátásnak, 1/10-e a 2012-es magyar vállalásnak.

A  Nemzeti  Éghajlatváltozási  Stratégia  megfogalmazott  célkitűzései  alapján  az  ország 
energiafogyasztása 2020-ig 20%-kal csökkenne, az alternatív energiahordozók alkalmazása 
pedig 2008-ig a mai 2%-os részesedésről 3,6%-ra, majd 2020-ra 10–15%-ra növekedne. Ha a 
megújuló forrásokból való energiatermelést maximálisan fejlesztenék, akkor is 2040 körül az 
igényeknek  legfeljebb  20  százalékát  tudnák  e  módszerrel  fedezni.  Ezen  belül  például  a 
geotermikus  energiavagyon  megfelelő  kiaknázása  számottevően  hozzájárulhat  a  hazai 
energiaigény  kielégítéséhez.  A  közvetlen  hőhasznosítású,  tehát  a  hőszivattyús  és  a 
geotermikus erőművi megoldások a hazai energiaszükséglet kb. 10–15% -át tudná fedezni. 

Összegzésképpen  az  látszik,  hogy  az  energetika  oldaláról  rövid  és  középtávon  nem 
számíthatunk kibocsátás-csökkenésre, de középtávon elképzelhető olyan forgatókönyv is az 
iparághoz kapcsolódóan, amely emisszió-növekedést eredményez. A szén-dioxid kibocsátás 
csökkentésének alternatív megoldására irányuló igény tehát mindenképpen jelentkezik ezen a 
vonalon. Ezt tükrözi az európai szén-ipar képviselői és az Európai Unió által 2006. október 
10-én  kötött  megállapodás  is,  melynek  értelmében  fel  kell  gyorsítani  a  „tiszta  szén” 
technológiák kifejlesztésének és kereskedelmi használatba történő bekerülésének folyamatát 
és  2015-re,  az  ipar  és  az  európai  szabályozás  összefogásával  már  számos  nagyméretű 
demonstrációs  projektnek  kell  futnia  Európában.  Továbbá,  már  korábban,  akár  2010-re, 
minden  újonnan  épült  széntüzelésű  erőműnek  „leválasztásra  kész”  módon  kell  készülnie, 
hogy  a  később  kereskedelmi  gyakorlatban  is  bevezetendő  CO2 leválasztás  és  földalatti 
elhelyezés technológia egyszerűen hozzáilleszthető legyen.

92



A SZÉN-DIOXID FÖLDALATTI ELHELYEZÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI ELEMEI

A szén-dioxid földalatti tárolókban történő elhelyezése több lépésből álló komplex műszaki 
feladat,  nevezetesen  a  kibocsátott  füstgáz  egyéb  komponensektől  történő  megtisztítását 
követően a szén-dioxidot megfelelő, az elhelyezésre alkalmas koncentrációjú, hőmérsékletű 
és nyomású állapotba kell hozni, a tárolóhoz el kell szállítani és egy – előzetesen földtani, 
környezetvédelmi  szempontból  bizonyíthatóan  –  alkalmas  tárolóban  el  kell  helyezni.  A 
felsorolt  technológiai  elemek  kidolgozottsága,  fejlettsége  határozza  meg  az  elhelyezés 
költségviszonyainak  jelentős  részét.  Tekintettel  arra,  hogy  a  földtani  közeg  igen  jelentős 
mennyiségű  szén-dioxidot  képes  befogadni,  ezért  a  költséghatékony  és  biztonságos 
elhelyezési  technológia kifejlesztése az egyik kulcsa a nagy volumenű emisszió csökkenés 
elérésének. 

Dúsítás és leválasztás 

A hatékony CO2 elhelyezés alapkövetelménye, hogy a CO2 gázt minél nagyobb tisztaságban 
el tudjuk különíteni az egyéb füstgázoktól, illetve a nem káros gázoktól (N2, O2, H2O). A CO2 

füstgázból történő leválasztásának többféle módja van, amelyek közül a leggazdaságosabbnak 
az üzemanyag-égetés utáni, az üzemanyag-égetés előtti, illetve az oxigénes dúsítás látszik a 
jelenlegi szinten. A dúsítás és leválasztás technológiai  folyamata dolgozatunk célkitűzésén 
kívül esik ezért ezzel részletesen nem foglalkozunk.

A CO2 szállítása a kibocsátóktól a lerakókig 

A  CO2 leválasztása  után  szárazjégként,  vagy  hidrátként  tartálykocsikban,  vonatokon, 
tankhajókon, vagy nagy mennyiségben fluid állapotban csővezetékeken szállítható. Ha egy 
500  MW  teljesítményű  széntüzelésű  erőművet  veszünk  alapul,  óránként  400  tonna  CO2 

kibocsátással, az napi 9600 t CO2-t bocsát a légkörbe. Ennek 10%-os mérséklése esetén napi 
960 t CO2-t kell elszállítani a kibocsátótól a lerakóig, adott esetben akár több száz kilométerre. 
Ez kizárja a tartálykocsi, illetve a vasút alkalmazását hosszabb távon és limitálja pl. a folyami 
tankerek alkalmazhatóságát is. Csővezetéken történő CO2 szállítást pillanatnyilag az Egyesült 
Államokban és Kanadában végeznek, évente 30 Mt CO2-t szállítanak 300 km-es távolságba. 
Költségeit  tekintve a  vezetékes szállítás 1,24 USA centbe kerülne km-enként  a megfelelő 
infrastruktúra kiépítési költségei nélkül.

A CO2 földalatti elhelyezése és tárolása a nemzetközi gyakorlatban

CO2 lerakásra  és  geológiai  korokon  (100 000  év)  keresztül  történő  tárolására  kőzetbe 
sajtolására az alábbi geológiai környezetek alkalmasak: 

– mélyóceáni medencék aljzata,
– sódómok,
– kimerült kőolaj és földgáztelepek,
– gazdaságosan már nem hasznosítható széntelepek,
– mélyen fekvő sós vizes rétegek,
– bazaltos illetve ultrabázisos kőzetek.

Magyarországi  tárolás  esetén  az  első  két  megoldás  természeti,  földrajzi  és/vagy  földtani 
adottságaink miatt, az utolsó pedig kis tárolókapacitása miatt számít jó megoldásnak.
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A CO2 beinjektálása kimerült kőolaj- és földgáztelepekbe 

A kőolaj és földgáz rezervoárok olyan geológiai képződmények, ahol a nagy átjárhatóságú 
(azaz  permeábilis)  kőzettesteket  kis  átjárhatóságú  fedőképződmények  takarják.  A  tároló 
szivárgásmentességét  garantálja,  hogy ugyanezek a képződmények évmilliókig meg tudták 
akadályozni a kőolaj és földgáz felszínre törését.  A földtani vizsgálatok tárgyát  képezheti, 
hogy a kitermelés során a tároló és a fedő nem károsodott-e, illetve a szén-dioxid és a tároló 
képződmény  közötti  kémiai  átalakulások  milyen  hatással  lehetnek  a  tároló  hosszútávú 
stabilitására. A költségeket csökkenti, hogy a területről a korábbi földtani kutatás eredményei 
rendelkezésre állnak, valamint a meglévő kőolajipari létesítmények, berendezések egy része 
felhasználható.

A kőolajtelepek esetén CO2 beinjektálással nagyobb kihozatali hányad érhető el. A világon 
jelenleg kísérleti  jelleggel  több helyen injektálnak CO2-t  kőolaj  és földgáztározókba: pl.  a 
CASTOR  projekt  keretében  Ausztriában  (Atzbach-Schwanenstadt),  Hollandiában  (K12b), 
Norvégiában (Snohvit), a CO2-SINK project keretében Németországban (Ketzin), a Weyburn 
projekt keretében Kanadában, Algériában (In Salah), valamint az Otway projekt keretében 
Ausztráliában. Magyarországon a MOL RT, illetve jogelődje is használ évtizedek óta nem 
ipari  eredetű  szén-dioxidot  a  szénhidrogén  telepek  jobb  kiaknázására  (pl.  Budafa, 
Nagylengyel).

A CO2 beinjektálása (gazdaságosan már nem hasznosítható) széntelepekbe 

A szén nagy fajlagos felülete miatt a szenes anyag könnyen tudja abszorbeálni a CO2-t és 
egészen a bánya újbóli megnyitásáig tárolni képes. A CO2 emellett képes kiszorítani az eddig 
raktározott  metánt,  tehát  a  beinjektálásból  gazdasági  haszon  származhat.  A  kellő 
tárolókapacitás kialakításához azonban esetenként a szénrétegeket össze kell zúzni, hogy jól 
áteresztők legyenek a gáz számára. 

Az  utóbbi  két  évtizedben  az  Amerikai  Egyesült  Államokban  sikeresen  alkalmazták  ezt  a 
módszert és 1996-ban már évi 28 millió m3 metánt termeltek 6000 kútból. Az így kitermelt 
metán több, mint 5%-át teszi ki az USA évi földgáztermelésének. 

A CO2 beinjektálása mélyen fekvő sós vizes rétegekbe

Mivel a mélyen fekvő sós vizes formációkban tárolt víz a sótartalma miatt  ivóvíznek nem 
használható, potenciális szén-dioxid tárolóként vehető figyelembe, ha: 

1. elég nagy a porozitása valamint  a kiterjedése ahhoz, hogy elegendő mennyiségű szén-
dioxidot tároljon, 

2. eléggé elszeparált az ivóvízként használható vízbázistól, 
3. alacsony  permeabilitású  fedője  van,  ami  megakadályozza  a  szén-dioxid  felfelé  való 

szivárgását.

Példaként  említhetjük,  hogy  az  Északi  tenger  norvégiai  részén  kitermelt,  10-15%  szén-
dioxidot  tartalmazó  földgázt  tisztítják  és  kb.  1000  m  mélyen  fekvő  sós  vizes  rétegekbe 
préselik.  A  besajtolt  szén-dioxid  mennyisége  kb.  1  millió  tonna/év.  A  projekt  1996  óta 
működik. (Sleipner West Gas Field projekt, Statoil és IEA Greenhouse Gas R&D Program). 
A gázmező teljes letermeléséig várhatóan mintegy 20 millió tonna szén-dioxidot fognak ily 
módon tárolni. 

94



A formáció,  amelybe  a  szén-dioxidot  beinjektálják  egy sós  vízzel  telített  konszolidálatlan 
homokkő kb. 800–1000 m-rel a tenger felszíne alatt. A homokkőben vékony agyagrétegek 
vannak, melyek befolyásolják a beinjektált szén-dioxid mozgását. A formációnak igen nagy a 
tárolókapacitása (1–10 GtCO2) A formáció teteje regionális értelemben viszonylag lapos, a 
fedője egy vastag agyagpala réteg.

HAZÁNK ADOTTSÁGAI A CO2 ELHELYEZÉSÉNEK TERÜLETÉN

Magyarország  potenciálisan  a  kimerült  kőolaj-  és  földgáztározók,  valamint  mélyen  fekvő 
sósvizes  rétegek  kihasználásával  tudja  megoldani  szén-dioxid  tárolási  problémái  zömét, 
továbbá  jelentős  perspektívái  vannak  a  kimerült,  illetve  gazdaságosan  nem  kitermelhető 
mélyszinti szénbányák tározóvá alakítása esetén. Ez utóbbi esetben a költségeket csökkentheti 
a felszabaduló és kitermelhető metán hasznosítása. Amennyiben a rendelkezésre álló földtani 
–  geofizikai  információk  alapján  megbecsüljük  az  említett  földtani  objektumok  tárolási 
lehetőségeit, hazánk egy új természeti erőforrás-ellátottságára kapunk adatot – tekintve, hogy 
a  szén-dioxid  befogadásra  alkalmas  közeg  gazdasági,  pénzügyi  versenyelőnyt  jelenthet  a 
hazai, jelentős emisszióval rendelkező ipari termelők számára. 

Magyarországi tárolókapacitás becslése 

A szén-dioxid befogadására alkalmas földtani közeg tárolókapacitásának becslését a letermelt 
szénhidrogén telepek, a széntelepek és a sósvíz-tartalmú rétegekre végezzük el, megfelelően 
figyelembe  véve  a  fizikai,  kőzetfizikai  paramétereket  és  a  nyilvánosan  is  hozzáférhető 
földtani – geofizikai információkat.

Letermelt szénhidrogéntelepekből számolt tárolókapacitás

A szén-dioxid tárolókapacitás becsléséhez felhasznált publikus adatok a Magyar Bányászati 
Hivataltól, illetve a Magyar Geológiai Szolgálattól származnak (2007. január 1-jétől Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal). A magyarországi szénhidrogéntelepek eloszlását az 1. ábra 
mutatja.  Fontos  megjegyezni,  hogy a  becslésünk  a  MOL tulajdonában  levő  szénhidrogén 
telepek adatai  közül a 10–10 legnagyobb letermelt  és visszaadott  földgáz és kőolajmezőre 
alapozódik,  amely  a  magyarországi  szénhidrogéntermelés  kb.  80%-át  adta.  Mélység  és 
hőmérséklet  adatok  tekintetében  az  országos  átlagokat,  valamint  a  végső  kitermelt 
szénhidrogén-mennyiségeket vettük alapul a szén-dioxid tároláskapacitás óvatos becsléséhez. 
Az  ismert  termodinamikai  összefüggések  felhasználásával  a  kitermelt  földgáz  m3-ben 
megadott mennyiségét kettővel megszorozva kapjuk a tárolható CO2 tonnában meghatározott 
mennyiségét. A kitermelt kőolaj és a tárolható CO2 mennyiségének hányadosára a 0,5 körüli 
érték  jó  közelítésnek  adódik.  Mindezek  alapján  Magyarország  szénhidrogén  tárolóiba 
besajtolható szén-dioxid mennyisége 469 millió tonnára becsülhető, amely érték a további 
finomítások eredményeképpen még jelentősen növekedhet. 

A meglevő kapacitást tovább növelik az olyan földtani csapdák, melyek szénhidrogént nem, 
vagy nem gazdaságosan kitermelhető mennyiségben tartalmaztak, de képesek lehetnek a szén-
dioxid megtartására és hosszú távú tárolására.
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1. ábra: Magyarország szénhidrogéntelepei és potenciális szén-dioxid besajtolási helyei
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Felhagyott, illetve gazdaságtalan széntelepek becsült tárolókapacitása

Magyarországon 9 kőszénmedencét különböztetünk meg (2. ábra), melyek kora a jurától a 
felső miocénig terjed. Minőségük változó, az ENSZ-ECE és ASTM besorolás szerint ortho 
lignittől az alacsony szénültségi fokú feketeszén állapotig megtalálható. Teleptani helyzetük 
változó, de a felső miocén és jurakorú kőszeneknél elterjedésük a felszíntől több ezer méter 
mélységig igazolt. 

2. ábra: Magyarország széntelepei Fodor (2004) után

Az MF esetében az ásványvagyon készlet a 350–400 km2, melyből a bányatelekkel fedett és 
nyilvántartásban tartott terület 70 km2. A földtani vagyon több mint kétharmada 1000 m-nél 
mélyebben szinklinális helyzetben található, melyet szeizmikus kutatások is megerősítettek. 
Ezen a területen a kőszéntelepes összlet alsó része a 2600 m-t is elérheti. 

A  kőszén-metán  hasznosításának  első  formáját  a  mecseki  medencében  a  bányamezők 
lefejtését megelőző lecsapolás adta (Kiss, 1995). Egyidejűleg hat bánya csatlakozott közös 
vezetékre, mely 90%-nál nagyobb metán tartalmú gázt szolgáltatott a lakosságnak. A hat éves 
program alatt 325 millió m3 gáz került ki ilyen módon a bányákból. Napjainkra mindegyik 
bányát felhagyták.

A mecseki  kőszén minősége a medence  egyes  részein  különböző,  a magas illótartalmútól 
(HVB) az alacsony illótartalmú (LVC) feketeszén állapotig változik.  Kőzettani  összetétele 
alapján a humusz kőszenekhez sorolható, ahol a vitrinit tartalom 85%-nál magasabb. Hamu 
tartalma viszonylag magas, 20,1%, átlagos kén tartalma pedig 1,3%. A kőszén porozitása 1-
15% között változik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a telepek vízzáróak. A kőszén és a 
meddő betelepülések nedvességtartalma 0,5–2,0% között  változik.  Ugyanakkor a letermelt 
telepeket és a felhagyott bányajáratokat rétegvíz tölti föl. A kőszén metánmegkötő-képessége 
a vizsgálati adatok alapján 50 m3/t, ahol a metán 92–98%-a kötött állapotban van és csak 2–
8% található a szabad gázfázisban. A kőszénhez kötött, kitermelhető metán készlet az MF-ben 
18,9  milliárd  m3  a  bányászati  technológiával  kitermelhető,  és  62,3  milliárd  m3  a  mély 
medencében  fekvő  kőszénkészletben,  melyből  a  szén-dioxid  elhelyezés  kapacitása  a  két 
területre 68 és 224 millió tonnának adódik kétszeres megkötési faktorral számolva. 
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A Pannon-medence  részletes  felépítését  a  medenceperemeken feltárásokban valamint  víz-, 
szénhidrogén-  és  szilárd  ásványinyersanyag-kutatások  során  mélyített  több  ezer  fúrás  és 
geofizikai szelvényezés adatai alapján ismerjük. A pannon üledékek (felső miocén-pliocén) 
Magyarország  területének  háromnegyedén  fordulnak  elő,  melyet  többnyire  pleisztocén 
képződmények  takarnak.  A  delta  fáciesű,  sok  telepes  lignit  formációk  (Bükkaljai  Lignit 
Formáció,  BLF és  a  Toronyi  lignit  Formáció,  TLF),  melyek  minősége a  földes-fás  lignit 
állapottól a szub-bitumenes kőszén (fényes barnakőszén) állapotig is változhat, 200-1000 m 
vastag kifejlődésűek és a medence belseje felé az Alföldön D-DK, a Dráva medencében D-
DNy  irányába  kivastagszanak.  A  kivastagodással  egyidejűleg  a  kőszéntelepes  összletek 
fokozatosan egyre mélyebbre kerülnek, melyet  2–3 fokos dőlésük okoz. A Magyar Állami 
Földtani  Intézet,  MÁFI  rétegtani  alapfúrásain  végzett  szekvencia  sztratigráfiai  és 
anyagvizsgálati eredmények, valamint korábbi szénhidrogén-kutató fúrások lyukgeofizikai és 
anyagvizsgálati adatai alátámasztani látszanak, hogy a medenceperemeken megismert BLF és 
TLF  heteropikus  fáciese  a  lignittelepeket  is  tartalmazó  Újfalui  Formáció  (UF)  (Juhász 
Györgyi szóbeli közlése, 2007), mely az Alföld déli részén 2000 m mélységig is megtalálható.

A gazdaságosnak tekinthető lignit telepek (legalább 0,5 m-nél vastagabb és 0,3 m-nél kisebb 
vastagságú  meddő  betelepülésekkel  megszakított)  száma  a  Dráva  medencében  5,  míg  az 
Alföld területén átlagosan 7. A szerves kőzettani alkotók között a vitrinit macerál átlagosan 
80% feletti.  A nedvességtartalom a  felszín  közelében  átlagosan  49%,  mely  30% körülire 
csökken 2000 m-ben. A hamutartalom magas, 15-30% között változik, az átlagos kén tartalom 
1,32%. A lignit metánmegkötő-képessége a mély medencékben 2 m3/t (Fodor, 2007). Korábbi 
δ13C stabil szén izotóp kutatások megerősítették (Holzhacker et al., 1981; Fedor, 2004), hogy 
a Pannon medence szénhidrogénjeiben a gáz metán tartalma biogén eredetű és anyakőzetnek 
az UF lignitjei tekinthetők. 

Habár  a  lignit  metánmegkötő-képessége  alacsony  a  feketekőszénhez  viszonyítva,  néhány 
közelmúltban  végzett  mérés  rávilágított,  hogy  a  lignit  szén-dioxidmegkötő-képessége 
többszöröse is lehet, mint a metáné (Gluskotter et al.,  2002). Ezekre a gyakorlati adatokra 
támaszkodva 9 szeres kapacitási faktort számítottunk a CO2 megkötésre. Így 394 millió tonna 
CO2 kapacitás adódott a Nagy Alföldre és 33 millió tonna a Dráva medencére. 

A fenti elméleti becslések a későbbiekben tovább pontosíthatók a három kőszén medencében 
a gáztartalom, teleptani ismeretek, különösképpen a kőszénkőzettani, permeabilitás, tektonika, 
hidrogeológia megismerése által.

Mélyen fekvő sós vizes tározók

A mélyen fekvő, sósvizes formációk jelentik világszerte a legnagyobb szén-dioxid tárolási 
potenciált.  Szén-dioxid  tárolására  a  800  m  alatti,  ivóvízként  és  más  célokra  fel  nem 
használható vizes formációk használhatók. (A sósvizes tárolókba sajtolt szén-dioxid, valamint 
a víz és a mellékkőzet kölcsönhatásait részletesebben a CO2 tározókban lejátszódó folyamatok 
c. fejezetben tárgyaljuk.)

A  világ  üledékes  medencéiben  található  mélysósvizes  formációk  összes  tárolókapacitása 
56 000 Gt körül van, ha csak a fizikai lehetőségeket vesszük figyelembe. A világ évi összes 
CO2 kibocsátása kb.  27 Gt-ra  becsülhető.  A két  szám összehasonlításából  kitűnik,  hogy a 
mély sósvízi  formációkban több mint  2000 év teljes  szén-dioxid kibocsátása  elhelyezhető 
lenne.  Természetesen  ez  egy  nagyon  durva  első  közelítés,  hiszen  egy  adott  tároló 
használhatóságát mindig alapos előzetes földtani-geofizikai vizsgálatokkal kell igazolni.
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Magyarországon  a  3000  m  mélységig  tárolt,  30oC-nál  melegebb  vízkészletek  becsült 
nagysága 2,5 x 103 km3 (Magyar Geológiai Szolgálat adatai alapján, lásd a 3. ábrát). Jelenleg, 
napi mintegy 0,5 millió m3-t hoznak felszínre különböző célokra (termálfürdő, gyógyfürdő, 
kommunális  fűtés/melegvíz  és  üvegházak  fűtésére).  Az  egyes  víztározókra  vonatkozó 
megbízható  mennyiségi  adatok  hiányában  a  fenti  durva  összes  készletbecslést  tudjuk 
alkalmazni. Ha a magyarországi mély sósvizes formációk esetében - a Sleipner projektben az 
Utsira homokkő formációban becsült értékhez hasonlóan - 1% tömeg ekvivalens szén-dioxid 
tárolási  kapacitást  feltételezünk,  akkor a  becsült  szén-dioxid tárolási  kapacitás a  mély sós 
vizes formációkban elérheti  a  2,5  x  104 millió  tonnát.  Nyilvánvaló,  hogy a  földtanilag  is 
alkalmas tározók összes kapacitása ennél jóval kevesebb, de még így is ez a tárolási forma 
rejti a legnagyobb perspektívát. 

Magyarország szén-dioxid tárolókapacitásának becslése

Az összes, geológiailag lehetséges és Magyarországon alkalmazható szén-dioxid elhelyezési 
lehetőséget figyelembe vettünk hazánk földalatti szén-dioxid tárolókapacitásának elsődleges 
becslése  számára,  melyek  közül  a  legnagyobb  felhagyott  szénhidrogén  lelőhelyek 
tárolókapacitás-adatai  a  legpontosabbak.  A  széntelepekre,  illetve  a  mély,  sós  vizes 
formációkra adott becslések egy elsődleges közelítésnek vehetők. Az eddig figyelembe vett 
tárolási lehetőségeken kívül továbbiakkal is rendelkezik hazánk, mint például a megkutatott, 
de szénhidrogénre meddő tárolók, illetve további letermelt szénhidrogén mezők. 

A magyarországi szén-dioxid tárolókapacitásra vonatkozó 3. ábra adataiból kitűnik, hogy az 
ipari  eredetű szén-dioxid elhelyezése tekintetében hosszú ideig komoly kapacitások állnak 
rendelkezésre  hazánkban.  Magyarország  tehát  szén-dioxid  befogadás  szempontjából 
rendkívüli adottságokkal rendelkezik, ami – tekintettel a nemzetközi egyezményekben előírt 
és  a  trendek  alapján  várható  szűkülő  kibocsátási  lehetőségekre  –  komoly  gazdasági 
potenciállá  fejleszthető.  Ennek  további  feltételei  is  vannak,  amit  jelentésünkben  a 
továbbiakban még érintünk.

Tároló típusa CO2 tárolókapacitás 
[millió tonna] Évek száma

Mély sós vizes formációk 25000 806

Szénhidrogén mezők 469 15
Szenes rétegek 717 24

3. ábra: Az egyes tárolótípusok becsült szén-dioxid kapacitása. Az utolsó oszlopban („Évek száma”) feltüntettük,  
hogy  a  jelenlegi,  kvótákkal  rendelkező  nagy  kibocsátók  teljes  évi  CO2 termelésének  (kb.  31  millió  tonna)  
geológiai elhelyezése mellett hány évig lenne elegendő a tárolókapacitás.

AZ ELHELYEZÉS KÖRNYEZETVÉDELMI, FÖLDTUDOMÁNYI PROBLÉMÁI

A  szén-dioxid  földalatti  elhelyezés  környezetvédelmi  kérdéseit  párhuzamba  állíthatjuk  a 
radioaktív  hulladék-elhelyezés  során  megoldandó  feladatokkal  a  következő  értelemben:  a 
befogadó  földtani  közeggel  szemben  elsődleges  követelmény,  –  a  radioaktív  hulladék-
elhelyezéshez  hasonlóan  –  hogy  a  szén-dioxidot  megfelelően  hosszú  időre  garantáltan, 
alkalmasan elszigetelve, az ökoszisztémára veszélytelen módon legyen képes tárolni. Ennek 
megfelelően a szén-dioxid földalatti tárolója és annak környezete komplex földtani-geofizikai 
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vizsgálatokat  igényel  abból  a  célból,  hogy  megbizonyosodhassunk  a  tároló  hosszú  távú 
alkalmasságáról. Ezek a vizsgálatok sok tekintetben hasonlóak a hagyományos szénhidrogén 
kutatás során alkalmazott  módszerekhez,  de azokon felül  számos új elemmel is bővülnek, 
melyek  a  besajtolt  szén-dioxid  viselkedésével,  tulajdonságaival,  csapdázódásával, 
migrációjával és annak nyomon követésével (monitoring) kapcsolatosak. Ez utóbbi feladatok 
egy  része,  mint  új  kutatási  irány  jelenik  meg,  amely  új  eljárások  és  technológiák 
kidolgozásához vezetnek el. 

A CO2-tározókban lejátszódó folyamatok

A földalatti tárolóval kapcsolatosan a földtudománynak bizonyítania kell, hogy a szén-dioxid 
hatására a befogadó kőzetben esetlegesen lezajló folyamatok nem lesznek káros hatással a 
környezetre, az élővilágra. Ha tekintetbe vesszük, hogy jelenleg is léteznek (akár termelésbe 
is állított) szén-dioxid, valamint szénhidrogén telepek a földben, levonható az a következtetés, 
hogy  nem  idegen  a  természetes  folyamatoktól  a  szén-dioxid  földalatti  elhelyezkedése, 
ráadásul eddig is együtt éltünk a természetes előfordulásokkal a természeti környezet jelentős 
károsodása nélkül.  A probléma veszélyessége  elsősorban az elhelyezendő mennyiség  és a 
környezet kölcsönhatása során fellépő ismeretlen folyamatok miatt lehet, hiszen egy ország 
ipari  kibocsátásának  jelentős  részét  kell  földtani  közegben  tárolni.  A  következőkben 
részletezett  földtani  feladatok  elsősorban  kimerült  kőolaj,  illetve  földgáztározók 
felhasználása, meddő szénhidrogén kutak, illetve mélysósvízi tárolás esetén merülnek fel.

A CO2 biztonságos lerakásához és a kockázati felméréshez feltétlenül ismernünk kell az adott 
geológiai közegben lejátszódó fizikokémiai folyamatokat. A szennyezés terjedését alapvetően 
megszabják  a  tározóban  uralkodó  körülmények,  mint  a  hidrosztatikus  nyomás  és  a 
hőmérséklet, a tározó kőzet anyagi minősége, átlagos szemcsemérete, porozitása, pórusméret-
eloszlása, a pórusok alakja és összekötöttsége, áteresztőképessége, a pórusfluidumok oldott 
anyagtartalma, diffúziós állandója és adszorpciós kapacitása. Emellett figyelembe veendőek a 
besajtolt  szennyezőanyag  fizikai  tulajdonságai,  mint  a  dinamikus  viszkozitása,  sűrűsége, 
oldhatósága a pórusfluidumban, reakciókészsége (kémiai potenciálja) a pórusfluidumokkal és 
a kőzettel, valamint a benyomás során alkalmazott technikai körülmények, mint a nyomás, 
illetve  az  adott  idő  alatt  befecskendezésre  kerülő  anyag  mennyisége.  Mivel  a  CO2 

szállításának legolcsóbb verziója, ha szuperkritikus formában szállítják, valamint figyelembe 
véve,  a  potenciális  CO2-tározókon  belül  uralkodó  nyomás  és  hőmérsékletviszonyokat,  a 
szuperkritikus  CO2 sokáig  nagy  mennyiségben  lesz  jelen  a  tározóban.  A  szuperkritikus 
állapotú fluidumok nem tekinthetőek sem folyadék, sem gáz halmazállapotúnak, mind a két 
halmazállapot tulajdonságait hordozzák.

A szuperkritikus CO2 transzporttulajdonságai

A transzportmodellezés sarokköve, hogy pontos információkkal rendelkezzünk az adott közeg 
áteresztőképességéről (permeabilitás: k), illetve az adott anyag belső súrlódásáról (dinamikus 
viszkozitás  µ)  E két  érték  hányadosa  adja  meg  a  K értéket,  mely  a  transzportegyenletek 
kulcsparamétere.  A dinamikus viszkozitás mértéke alapvetően anyagi  minőségtől,  illetve a 
külső  hőmérséklettől  és  nyomástól  függ.  A  CO2 dinamikus  viszkozitása  drasztikusan 
lecsökken a  kritikus pontjához közelítve,  így a  szuperkritikus  CO2 migrációja  egyszerűbb 
lehet adott esetben, mint a vízé.
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Az  advekció  sebességét  a  Darcy-törvény  adja  meg,  mely  kimondja,  hogy  a  transzport 
sebessége függ a K tényezőtől, illetve a tározón belül elhelyezkedő és a beinjektált fluidum 
között fennálló nyomáskülönbségtől.

A  Darcy-törvényre  épített  transzportmodellek  óriási  hibája  a  CO2 tározó  rezervoárokban, 
hogy  a  K  paraméter  számításához  felhasznált  dinamikus  viszkozitás  értéke  csak  1  fázist 
tartalmazó közegre ugyanaz. Ráadásul a tározón belüli reakciók miatt a potenciálisan jelen 
levő  két  fázis,  a  CO2 és  H2O aránya  is  folyamatosan  változik,  ami  szintén  bonyolítja  a 
transzportszámítást. A gyakorlatban a Darcy-törvény helyett reaktív transzportegyenletekkel 
számolnak (Wang & Jaffe 2004). Az advekciónál jóval lassabb folyamat a diffúzió, mely az 
adott  közegen  belül  uralkodó  kémiai  potenciál  különbségei  által  hajtott  véletlen  irányú 
rendezetlen mozgás. Az ideális eset az, hogyha az advekció és a diffúzió mértéke körülbelül 
azonos, ebben az esetben a CO2 vándorlása a tározón belül rendkívül lassú.

A CO2 gáz halmazállapotban a levegőnél sűrűbb, azonban a tiszta víznél kevésbé sűrű anyag. 
Szuperkritikus  állapotban  azonban  a  CO2 lehet  a  víznél  sűrűbb  (4.  ábra).  Ennek  a 
körülménynek óriási jelentősége van, mivel a víznél sűrűbb szuperkritikus CO2 nem a felszín 
felé migrál, hanem lesüllyed. Ez abban az esetben jelenthet kockázatot, ha a CO2 bekerül a 
regionális  fluidáramlásba,  és  szerkezeti  vonalak,  illetve  fúrások  mentén  újból  felszínre 
kerülhet.  A  tározó  környezetében  elhelyezett  geokémiai  csapdák  esetében  is  feltétlenül 
számításba  kell  venni  a  CO2 mozgásának  irányát.  Magyarországon  a  magas  geotermikus 
gradiens  miatt  a  kellően  nagy  mélységbe  lenyomott  CO2 esetén  ezzel  a  jelenséggel 
valószínűleg nem kell számolni.

4. ábra: A CO2 sűrűsége a nyomás és a hőmérséklet függvényében (Bachu et. al.2002)

Fázisviszonyok, oldhatóság, reakciók

A CO2 oldhatósága a pórusfluidumokban alapvetően megszabja a létrejövő reakciókat, illetve 
a  CO2 transzportját  is.  Az  oldhatóságot  alapvetően  a  hőmérséklet,  a  nyomás,  illetve  a 
pórusfluidum szalinitása határozza meg. A 5. ábráról egyértelműen leolvasható, hogy a CO2 

oldhatósága a legnagyobb kis sótartalmú pórusfluidumokban, a nyomás növekedésével pedig 
növekszik. A hőmérséklet növekedésével a szén-dioxid oldhatósága először erősen csökken, 
majd egy minimum után gyengén növekedik. 
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5. ábra: A CO2 oldhatósága: a: a hőmérséklet; b: a szalinitás függvényében (Blencoe et. al 2003)

A  CO2,  a  tározó  pórusfluidumai,  illetve  az  anyakőzet  közötti  legjelentősebb  reakció  a 
karbonátosodás.  A  karbonátok  komplexet  alkotva  oldódhatnak  a  vízben,  magasabb  pH 
tartomány mellett viszont kicsapódnak, így hosszútávon kikerülhetnek a fluidáramlásból. A fő 
kérdések a lejátszódó karbonátosodással kapcsolatban, hogy milyen oldott anyag van jelen, 
milyen  pH viszonyok  uralkodnak  a  pórusfluidumban,  mi  az  anyakőzet  és  ezzel  mekkora 
felületen és milyen fázisként érintkezik a CO2, illetve, hogy milyen sebességgel zajlanak a 
reakciók. Kaszuba et al. 2003-as tanulmányában 200 Cо-on és 100 MPa-on végzett kísérletei 
rámutatnak,  hogy  egy  modellvíztartóba  injektált  szuperkritikus  CO2 benyomása  után  a 
pórusfluidok  oldott  iontartalma  hosszú  távon  lecsökkent,  míg  a  homokköves,  illetve 
agyagpalás  tárolókőzet  ásványainak  felszínén  790 óra  múltán  átalakulási  termékek  illetve 
kicsapódott  karbonát  jelent  meg.  A  karbonát  kicsapódása,  illetve  újbóli  visszaoldódása 
elsősorban a tározóközeg pH-jának illetve az oldott CO2 parciális nyomásának függvénye. 
Felszíni  körülmények  között  a  kalcit  a  pH=8–11-től  rendkívül  stabil,  nem oldható  forma, 
azonban a CO2 parciális nyomásának növekedésével a nem oldott kalcit egyre lúgosabb pH 
tartományban  válik  stabillá.  A  CO2 parciális  nyomásának  növekedésével  a  szilárd  fázisú 
CaCO3 kisebb  mértékben,  az  oldott  karbonát  és  hidroxidionok  jelentős  mennyiségben 
csökkennek, ugyanakkor a vízben oldott H+, és HCO3

+ ionok, valamint a CaHCO3
+ komplex 

mennyisége jelentősen növekszik (Langmuir 1997). 

A reakciók sebessége

A koncentráció változása az idővel  abban az esetben,  ha a  reakció során egy komponens 
kivételével a többi feleslegben van jelen az alábbi általános alak szerint felírt egyenlet szerint 
történik: 

Ahol k=kinetikus konstans; cA= „A” anyag koncentrációja az adott oldatban.
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A  CO2 beinjektálása  után  bekövetkező  reakciók  modellezésére  az  egyik  legtöbbször 
alkalmazott összefüggés a Lasaga által 1995-ben publikált egyenlet: 

Ahol:  ni=  a  reakcióban  résztvevő  molekulák  száma;  t=idő;  K=  a  reakció  megoszlási 
együtthatója; Keq= az egyensúlyi megoszlási együttható; Amin= a reaktív felszín (cm2); EA= a 
reakció  aktivációs  energiája;  Q=a  rekcióban  résztvevő  fázisok  aktivitása;  R=  univerzális 
gázállandó; T= hőmérséklet (K).

A karbonátos  illetve  sziliciklasztos  tározók  jellemző  ásványos  alkotóinak  termodinamikai 
adatai  10-100  MPa  között,  illetve  100-1000  oC  között  nyilvánosak,  a  szimulációknak  itt 
nincsen  akadálya.  A  6.  ábra és  Gunther  et  al.  (2000)  alapján  leszögezhetjük,  hogy  a 
karbonátos  tározókban  a  CO2 vízbe  oldódását  követően  nagyon  gyorsan  (másodperceken 
belül)  a  karbonátokban  jelen  levő  vas  tartalmú  ásványok  beoldódnak  a  pórusvízbe,  ami 
gyorsan leszorítja a pórusvíz H+ tartalmát. Ezzel párhuzamosan a kőzetet alkotó kalcit illetve 
dolomit kissé lassabban , de ugyanígy oldódik, melynek köszönhetően a pórusvíz H2CO3 és 
H+ tartalma folyamatosan csökken, a HCO3-tartalom nő. A homokköves tározókon belül a 
reakciók sebessége ennél jóval lassabb, de 1000 éven belül itt is megjelennek a stabil átalakult 
ásványok.  Természetesen a reakciók sebességét,  mint azt fentebb már említettük,  nagyban 
befolyásolják, hogy milyen felületen tud érintkezni a szénsavas víz a tározókőzettel, így az 
átalakulások  sebessége  tározónként  változik.  Természetesen  a  reakciók  alapvetően 
befolyásolják a CO2 további mozgását a tározón belül, egyrészt azáltal, hogy megváltoztatják 
az  oldott  CO2 mennyiségét  (ezáltal  az  oldat  dinamikus  viszkozitását),  másrészt  a 
visszaoldódás növeli a pórustérfogatot, mely által növekszik a permeabilitás, ugyanakkor az 
átalakuló termékek (főképpen a duzzadó agyagásványok létrejötte) csökkentik ezt az értéket 
(Xu et al. 2006). Tehát egyes reakciók során a CO2 viszonylag gyorsan képes megkötődni és 
ezáltal  a saját  biztonságos csapdázódását  elősegíteni,  másrészt viszont a potenciális  tározó 
vízzárójának bizonyos  karakterisztikus  ásványait,  mint  pl.  a  kaolinitet  a  CO2 hosszútávon 
képes károsítani.

6. ábra: A H2CO3-H2O és a kőzet kölcsönhatása az időben 1 molális CO2-re nézve (1mol CO2/1000g H2O) a: A 
Nisku (karbonátos) tározó pórusvizeiben oldott kémiai komponensekre nézve; b: A Nisku tározó kőzeteiben jelen  
levő ásványokra nézve; c: Egy glaukonitos (homokköves) tározó pórusvizeiben oldott  kémiai komponensekre  
nézve; d: Egy glaukonitos (homokköves) tározó kőzeteiben jellemző ásványokra nézve.
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A CO2 tartós megkötésének speciális lehetősége, ha nagy fajlagos felületű veszélyes, illetve 
bányászati hulladékokat alkalmazunk adszorberként (7. ábra). Németországban folyó (Azzam 
et  al.  2006)  kísérletek  alapján  szénbánya  üregébe  visszarakott  bányameddő  adszorpciós 
kapacitása elegendő a lokális CO2 kibocsátók igényeinek kielégítéséhez.

7. ábra: Az ibbenbühreni szénbánya meddőjének adszorpciós izotermája (45 oC) a nyomás függvényében.

A CO2 benyomásához alkalmazott technikai paraméterek

Egy  tározóközegben  oldott  formában  lerakható  CO2 maximális  mennyiségére  Bachu  és 
Adams (2003) alapján a következő összefüggést írhatjuk fel:

Ahol:  TCO2OK= Teljes oldott CO2 kapacitás;  φ=porozitás;  ρs= CO2 telített  pórusfolyadék 
sűrűsége; ρ0= a jelenlegi pórusfluidum sűrűsége, XCO2=A CO2 koncentrációja jelenleg és a 
telített állapotban.

Mindezek alapján a tározó kiválasztásánál elsődleges szempont lehet, hogy viszonylag kevés 
CO2 legyen  jelen  a  tározóban  az  injektálás  előtt.  Ez  Nyugat  Magyarországon  jelenthet 
problémát, ahol a karbonátos aljzatból felszabaduló CO2 olyan nagy koncentrációban jelenik 
meg a potenciális tározóképződményekben, hogy Répcelakon ipari mennyiségben hozzák a 
felszínre. Az injektáláshoz felhasznált nyomás alapvetően határozza meg a tározó kapacitását. 
A túl nagy nyomáson benyomott CO2 a pórusvízbe oldódás helyett viszkózusan viselkedik, a 
tározó legnagyobb pórusaiból kiszorítja a pórusfluidumokat, a kisebb pórusokba pedig nem 
hatol be. Így csupán a potenciális tározókapacitás töredéke használható ki (8. ábra).
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8. ábra:  A CO2 telítettség  a pórusterekben a benyomási  hányados függvényében (Holt  et.  al.  1995).  (Nagy  
injektornyomás  mellett  a  CO2 túlnyomó  része  gáz  fázisban  marad,  így  a  teljes  tárolókapacitásnak  csak  a 
töredéke használható fel.)

Természetesen a besajtoláshoz alkalmazható nyomást a CO2 hőmérséklete, a pórusok mérete, 
víztelítettsége,  a  víztelített  pórusok  oldott  anyagtartalma,  a  kőzet  permeabilitása,  a  tározó 
hidrosztatikus  nyomása,  és  hőmérséklete  szabja  meg.  Ennek  következtében  az  Egyesült 
Államokbeli  tapasztalatokra  alapozva  a  minimális  mélység,  amiben  CO2 tározó  még 
elképzelhető 800 m, az injektálási nyomás maximálisan 2–10 MPa között lehet. (Singh 2004).

A  fent  leírt  jelenségeket  végiggondolva  és  modellezve  meg  tudjuk  határozni  az  adott 
potenciális  szén-dioxid  tárolóban  a  besajtolás  után  várhatóan  lezajló  fizikai  és  kémiai 
folyamatokat,  eseményeket  és  meg  tudjuk  ítélni  a  tározó  biztonságosságát,  valamint 
megtervezhetjük a szükséges biztonsági intézkedéseket. A ténylegesen lezajló folyamatokról 
és  az  előrejelzésünk  jóságáról  a  bepréselés  alatt  és  után  alkalmazott  monitoring  során 
kaphatunk képet.

A monitoring

A felszín alatti  CO2 tárolók többféle szempontú monitorozása lehetővé teszi a rezervoárba 
sajtolt CO2 elterjedésének és mozgásának nyomon követését és a rezervoár fizikai és kémiai 
tulajdonság-változásainak  megfigyelését.  A monitorozás  célja  általában annak ellenőrzése, 
hogy a tárolóba juttatott CO2 valóban ott marad-e, meddig marad ott, és ha bármilyen előre 
nem látott esemény következik be, akkor annak minél korábbi előrejelzése megtörténhessen, 
illetve a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni. Ehhez a következő folyamatokat kell 
figyelni:

– CO2 telítettségének, elterjedésének, mozgásának, fázisának megfigyelése a rezervoárban 
és azon kívül.

– A hosszú  távú  tárolás  során  bekövetkező  kémiai  reakciók  fajtájának  és  sebességének 
becslése.

– A fentiek ismeretében a tárolókapacitás pontosítása és annak változása.
– Adatok biztosítása a rezervoár-modellezéshez,  melynek segítségével hosszú távra előre 

jelezhető a CO2 eloszlása, elterjedése, és becsülhető, hogy mekkora a tároló környezeti 
kockázata.
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A monitoring módszerei

A CO2 tárolók monitorozására a szénhidrogén kutatásból  ismert geofizikai,  és a rezervoár 
geológiában  is  használt  geokémiai  módszereket  alkalmazzák.  Ezeket  a  módszereket 
alkalmazzák  többek  között  az  Északi-tengeri  „Saline  Aqifer  CO2 Storage”  (SACS)  CO2 

visszasajtolási  kísérletnél,  ahol  évente  1  millió  t  CO2-t  sajtolnak  vissza  (Holloway et  al., 
2005),  valamint  a  kanadai  Weyburn  projekt  során,  ahol  szénhidrogént  hajtanak  ki  a 
visszasajtolt  CO2-dal  (www.ieagreen.org.uk/glossies/weyburn.pdf).  A  tesztelések 
eredményeként megbizonyosodtak arról, hogy a célkitűzések során megfogalmazott elvárások 
teljesülnek.

A monitoring rendszer első feladata az alapállapot felmérés. Ismernünk kell a megfigyelendő 
mennyiségeket a visszasajtolás megkezdése előtt, mert ezek lesznek azok a referencia adatok, 
melyekhez a visszasajtolás utáni változásokat viszonyítani tudjuk. 

Geokémiai módszerek

A  CO2 monitoring  legelterjedtebb  formája,  hogy  a  tározó,  illetve  a  tározó  feletti  régió 
pórusvíz  összetételét,  illetve  gáztartalmát  figyelik,  valamint  hogy  folyamatos  szeizmikus 
méréseket végeznek a tározó területén. Nance et. al (2005) megfigyelése szerint a CO2 gazdag 
pórusvizekben a teljes oldott iontartalom ugrásszerűen megnövekszik, az oldott ionok közötti 
arány drasztikusan megváltozik, az anionok jóval jelentősebb mennyiségben jelennek meg az 
oldott anyagtartalomban, mint a kationok (melyek képesek a karbonátosodásra). A Weyburn 
CO2 tározó kőzetében és pórusfluidumaiban a CO2 mozgását Bachu et. al a δ13C változásával 
követte nyomon a tározó kialakítását követő negyedik évben. Nance et al (2005) tanulmánya 
alapján a texasi kísérleti  CO2 tározókban a CO2 mozgását a szuperkritikus fázishoz kevert 
perfluorokarbonok  segítségével  követik  a  közel  felszíni  megfigyelőpontokon.  A gázfázisú 
CO2 nagy mennyiségű felszabadulása esetén az kiszorítja a kőzetpórusokból a levegőt. Ennek 
hatására  a  feltörő  CO2 előtt  órákkal  ugrásszerűen  megnövekszik  a  talajban  észlelhető 
radonkoncentráció. 

Szeizmikus és mikroszeizmikus módszerek

Az  Északi-tengeren  folytatott  SACS  kísérlet  bizonyította,  hogy  a  hagyományos  3D 
szeizmikus mérések ismétlésével a rezervoárba sajtolt CO2 mozgása kimutatható (Eiken et al., 
2000, Brevik et al.,  2000, Arts et al.,  2002, Holloway et al., 2005). Az 1 m vastagságban 
felhalmozódott CO2, nem csak gáz, hanem kritikus halmazállapotban is kimutatható. Ezek a 
vékony  CO2 rétegek  is  jelentős,  megfigyelhető  változást  okoznak  a  szeizmikus  jelek 
amplitúdójában  és  a  terjedési  időben.  Ez  a  nagy felbontás  teszi  lehetővé,  hogy esetleges 
szivárgás esetén a rezervoárból megszökő és a zárókőzetben felhalmozódó gázt is ki lehessen 
mutatni.

A néhány év időkülönbséggel készült szeizmikus szelvényeken jól látható a CO2-dal kitöltött 
térrész növekedése, és látható a CO2 migrációs útvonala is (9. ábra). Ahogy az várható volt, a 
CO2 a kisebb sűrűsége miatt felfelé migrál a rezervoárban. Eközben vékony agyag rétegekbe 
ütközik,  melyek  alatt  felhalmozódik.  Ezeket  az  agyagrétegeket  a  besajtolás  előtt  készült 
referencia szelvényen – a felbontás durvasága miatt - még nem lehet látni. Mivel az alattuk 
felhalmozódó CO2 az  amplitúdót  jelentősen befolyásolja,  és  ezek az amplitúdó anomáliák 
több szelvényben is követhetők, a rétegek láthatóvá váltak, ezáltal jelezve a CO2 migrációs 
útját. Néhány helyen átjárók figyelhetők meg, ahol a CO2 a rétegeken átáramlik. A CO2-dal 
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telítődött  rétegek  alatt  a  reflexiós  horizontok  lefelé  görbülnek  (9.  ábra).  Ez  annak  a 
következménye,  hogy  a  CO2-dal  telítődött  rétegekben  a  hullámterjedés  sebessége  kisebb. 
Megfelelő  kőzetfizikai  modell  alkalmazásával  számítható  a  CO2 telítettség,  sőt  a  kritikus 
halmazállapotban  tárolt  CO2 mennyisége  is  becsülhető  és  összevethető  a  besajtolt 
mennyiséggel.

9. ábra: A SACS-project során az  Utsira Homok Formációba sajtolt CO2  szeizmikus képe az ismételt mérések 
során. A CO2-rétegeket a különbség képeken sárgával (1999) és zölddel (2001) jelölték. A CO2-rétegek alatt a  
reflektorok lefelé görbülnek, ami a szeizmikus sebességcsökkenés miatt következik be.

További  információkat  szolgáltat  a  rezervoárról  a  3  komponensű  mérés,  ami  annyiban 
különbözik a hagyományos szeizmikus méréstől, hogy itt az S hullámokat is regisztrálják (Liu 
et al, 2001). Az  S hullámok terjedését elsősorban a kőzetmátrixban határozza meg, ezért a 
pórusokat kitöltő folyadék minősége (víz,  gáz,  CO2) elhanyagolható módon befolyásolja a 
jelalakot. Az S hullámok ezért jobb képet szolgáltatnak a gázzal telített lencsék alatt, ahol a P 
hullámok amplitúdója erősen lecsökken. Másrészt az  S hullámok terjedési sebessége jobban 
jellemzi  a kőzetek típusát,  harmadrészt  az  S hullámok terjedéséből  sebesség-,  és ezáltal  a 
kőzetre jellemző (annak repedéseire, szerkezetére jellemző) anizotrópiát lehet meghatározni. 
A  3C  méréseket  ott  érdemes  végezni,  ahol  a  rezervoár  töredezett  (vagy  egyéb  okból 
anizotróp), ill. ahol a P hullám észlelések a nagy gáztelítettség miatt nem használhatók.

CO2 besajtolásnál  előfordulhat,  hogy  megnő  a  pórusnyomás,  ami  a  csökkent  szilárdságú 
helyeken szeizmikus emissziók kialakulását okozhatja. Az emissziók kapcsolódhatnak a már 
létező  törésekhez,  vetőkhöz,  melyek  áramlási  csatornát  biztosíthatnak  a  CO2-nak.  Ezek 
kimutatása  különösen  a  zárókőzetben  fontos  (Fabriol,  2001).  A  mikroszeizmicitást 
folyamatosan regisztrálják, így amennyiben a CO2 áramlása pórusnyomás növekedéssel jár, az 
indukált  szeizmikus  események  helyének  azonosításával  a  CO2 mozgása  folyamatosan 
nyomon követhető. Mikroszeizmicitás  főleg az alacsony porozitású karbonátos kőzetekben 
jelentkezik, ahol a besajtoló nyomás viszonylag nagy (néhány 10 MPa).
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Mikrogravitációs mérések

Nagy  pontosságú,  ismételt  mikrogravitációs  mérésekkel  meghatározható  a  CO2 in  situ 
sűrűsége, amit a tárolt CO2 tömegének a becsléséhez lehet felhasználni (Williamson et al., 
2001). A besajtolt CO2 tömegével összevetve kimutatható, ha nagy mennyiségű CO2 oldódik 
fel a rezervoár vizében. A gravitációs monitoringot riasztó rendszerként is lehet működtetni, 
mert kimutatja,  ha nagyobb mennyiségű gáz szökik át  a zárókőzeten. A gravitációs mérés 
térbeli felbontása jóval kisebb, mint a szeizmikus mérésé, de a szeizmikából nyert geometriai 
információkkal  kiegészítve,  hasznos  kvantitatív  adatokat  szolgáltat.  Nagyságrendekkel 
olcsóbb,  mint  a  szeizmika,  ezért  az  időben  ritkább  szeizmikus  méréseket  kiegészítheti, 
lehetővé  teheti  az  „interpolálást”  a  különböző  mérések  közt.  Alkalmazásánál  feltétlenül 
szükség van besajtolás előtti gravitációs alapállapot felmérésre.

Mélyfúrás-geofizikai mérések

A hőmérsékletet és nyomást (formáció nyomást) folyamatosan, vagy ha lehet, akkor többször 
kell mérni, mert a CO2 fázisa (gáz vagy kritikus) és oldódása ezektől a paraméterektől függ 
(Holloway et al., 2005). Ezek a termodinamikai paraméterek a rezervoárban lejátszódó kémiai 
folyamatokat  is  alapvetően  befolyásolják,  így  a  modellezéshez  és  előrejelzéshez  is 
elengedhetetlenek.

Érdemes még folyamatosan mérni az elektromos ellenállást, mert értékéből meghatározható a 
gáztelítettség.  Egy-,  illetve  háromkomponenses  beépített  lyukgeofonokkal  regisztrálható  a 
mikroszeizmicitás. A szeizmikus mérésekkel párhuzamosan VSP (Vertical Seismic Profiling) 
mérést  lehet  végezni,  ami  hozzájárul  a  szeizmikus  mérések  felbontásának  növeléséhez. 
Akusztikus sebességszelvényezéssel meghatározható a P és S hullámok intervallumsebessége, 
amivel  a  felszíni  szeizmikus  sebesség  kalibrálható.  Ez  pontosabb  mélységkonverziót  tesz 
lehetővé.

A monitoring eredmények felhasználása

A monitoring során szerzett adatok elemzésével, értelmezésével képet kapunk a rezervoárban 
lezajló  fizikai  és  kémiai  folyamatokról.  Ezek  segítségével  a  numerikus  fizikai  és  kémiai 
rezervoár  modellek  pontosíthatók,  kalibrálhatók.  A  viszonylag  rövid  távú  megfigyelések 
segítségével a megfelelően kalibrált  numerikus modellekkel hosszú távon előre jelezhetjük 
(ezer,  százezer  évre  előre),  mi  lesz  a  rezervoárban  tárolt  CO2 sorsa.  Hová  fog  migrálni, 
mekkora része oldódik fel a pórusvízben, mekkora része kötődik meg ásványokban, mikor 
kerül  vissza  az  atmoszférába?  A  monitoring  szolgáltatja  azokat  a  részletes  adatokat  a 
rezervoárban zajló folyamatokról, melyek segítségével ezek a kérdések megválaszolhatók. A 
visszasajtolás  előtt  is  viszonylag  sokat  tudhatunk  a  rezervoárról  (ezen  előzetes  ismeretek 
alapján választjuk ki a helyet), azonban csak a visszasajtolás közben, a monitoring során derül 
ki, hogy a rezervoár tényleg úgy viselkedik-e, ahogy előre elterveztük, vártuk.

A tároló kiválasztása után meg kell kezdeni az állapotfelmérést, melyet a visszasajtolás és a 
tényleges  monitoring  követ.  A  tároló  kiválasztása  és  az  állapotfelmérés  idő-  (és  pénz-) 
igényes, ezért az előzetes kutatásokat időben el kell kezdeni. A monitoring a CO2 elhelyezés 
fontos része.
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A CO2 viselkedése potenciális katasztrófa esetén; lehetséges biztonsági intézkedések

Amennyiben  a  szuperkritikus  CO2 képes  áttörni  a  tározó  vízfogó  rétegén  Pruess  2004-es 
szimulációja alapján az alábbi forgatókönyvvel számolhatunk. A szuperkritikus CO2 egy része 
a  nyomás  csökkenésével  beoldódik  a  környező  vízbe,  azonban  a  vízben  oldhatatlan 
jelentősebb része felfelé tör. A nyomás és hőmérsékletcsökkenés hatására a szuperkritikus 
CO2 két fázisúvá válik, létrejön a folyékony és gázfázisú CO2. Ebben a három fázisú (víz- 
folyékony  CO2-gáz  CO2)  zónában  a  CO2 emelkedése  helyett  oldalirányban  terül  szét.  A 
szétterülő CO2 csóva nagyobb felületen érintkezik a környező kőzettesttel,  így gyorsabban 
hűl, melynek hatására a folyékony CO2 gáz fázisúvá válik és tovább migrál felfelé. A három 
fázisú zónában ez a folyamat periodikusan megy végbe, a csóva vízszintes kiterjedése pedig 
növekszik, ahogy a környező kőzet egyre inkább felmelegszik a CO2-től. A három fázisú zóna 
tehát csökkenti a CO2 mozgás vertikális sebességét. A kétfázisú CO2-H2O ezek után tovább 
migrál a felszín felé. A gázfázisú CO2 már jól oldódik a vízben, így egy része képes oldatba 
menni. A levegővel telített  pórusokból a CO2 nagyobb sűrűsége miatt kiszorítja a levegőt, 
majd eléri a felszínt. A tömény CO2 hatását vulkanikus területeken a bioszférára Holloway 
(1997) ismerteti.  Ez alapján összefoglalva, a terület növényvilágának drasztikus pusztulása 
várható.  Az  emberre  közvetlen  veszélyt  a  zárt  légterekben,  mint  például  pincékben 
felgyülemlő  CO2 jelentene.  Emellett  számolhatunk  a  talaj  és  ivóvizek  drasztikus 
savanyodásával. 

Természetes és mesterséges geokémiai gátak

A  tározóból  megszökő  CO2 megkötésére  több  lehetőség  is  rendelkezésre  áll.  A  tározó 
kijelölésénél  célszerű figyelembe venni,  hogy az sokkal mélyebben legyen,  mint a lokális 
ivóvízkészletek, illetve az ivóvízbázis és a CO2 tározó között több vízfogó réteg helyezkedjen 
el.  Természetes  geokémiai  gátnak  tekinthetünk  minden  olyan  nagy  oldottanyagtartalmú 
pórusvizes zónát a tározóban illetve afelett, mely gyors karbonátosodásával hamar meg tudja 
állítani a felfelé migráló vízben oldott CO2-t. Erre a legjobbak az esélyek, ha a pórusvíz nagy 
mennyiségben  tartalmaz  szabad  magnéziumot,  illetve  kalciumot,  illetve,  ha  a 
tározóképződmény feletti képződmények karbonátos kőzetek. Ebben az esetben nagyon gyors 
reakciókkal számolhatunk a felfelé törő CO2 oldat illetve a kőzetek között. Mesterségesen is 
létrehozhatunk  hasonló  geokémiai  gátakat,  ha  a  tározó  és  az  afeletti  képződmények 
pórustereibe  szabad  magnézium és  kalciumionokat  tartalmazó  oldatot,  vagy olyan  szilárd 
fázist juttatunk, (példál a szerpentinitek) mely hamar reakcióba lépnek a felfelé migráló CO2-
vel  .  Mivel  a  szuperkritikus  CO2 vízben  oldhatatlan  fázis,  a  geokémiai  gátak 
elhelyezkedésénél feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a felfelé migráló CO2 potenciálisan 
milyen mélységben éri el a háromfázisú zónát. A természetes geokémiai gátak előnye, hogy a 
tározás  összköltségét  jelentősen  nem  növelik.  Amennyiben  mesterséges  geokémiai  gát 
beépítése  szükséges  az  anyagi  vonzatokon  kívül  figyelembe  kell  vennünk  azt  is,  hogy a 
szilárdfázisú anyag benyomása során az anyag könnyen eltömheti  a pórustereket,  így nem 
abban a szélességben terül szét, amelyben a biztonsági protokoll megkívánná.

A SZÉN-DIOXID KERESKEDELEM

A  „Nemzetközi  egyezmények  és  együttműködések”  c.  fejezetben  leírt  nemzetközi 
egyezményeken  alapulva  dolgozták  ki  az  Európai  Unióban  a  szén-dioxid  kereskedelem 
rendszerét.  Minden  időszakban  az  egyes  országokra  lebontva  osztják  ki  a  kibocsátási 
egységeket.  A  kibocsátási  egységek  tulajdonosa  jogosulttá  válik  1  tonna  szén-dioxid  gáz 
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meghatározott  időn belül történő kibocsátására. Az egységeket más, az Európai Gazdasági 
Térségen belüli természetes és jogi személyek részére szabadon átruházhatják. A kibocsátási 
egység forgalomképes vagyon értékű jog. A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az Irányelv 
megsértésekor  alkalmazandó  büntetések  szabályait,  továbbá  gondoskodniuk  kell  ezek 
végrehajtásáról.  A  büntetéseknek  hatékonynak,  arányosnak  és  visszatartó  erejűnek  kell 
lenniük. Az ÜHG kereskedelméről szóló EU irányelv végső tervezete szerint,  amennyiben 
egy létesítmény nem ad át tárgyévi kibocsátásának megfelelő egységet az államnak, büntetést 
kell fizetnie a nem fedezett kibocsátás után. Ennek a büntetésnek a mértéke 2005–2007 között 
40 EURO/CO2tonna, 2008–2012 között 100 EURO/CO2tonna.

A Magyar Állam kereskedési időszakonként  Nemzeti Kiosztási Tervet állapít meg, melyben 
előre meghatározzák:

– kibocsátási egységek teljes mennyiségét,
– az egyes ágazatok részére kiosztható kibocsátási egységek teljes mennyiségét,
– térítés nélkül átadandó kibocsátási egységek mennyiségét,
– kiosztásra nem kerülő kibocsátási egységek mennyiségét,
– tartalék arányát (új belépők),
– kiosztás módszerét (múltbeli kibocsátás, technológiailag elérhető kibocsátási szintet alapul 

véve).

Az  energia  illetve  egyéb  nehézipari  kibocsátók  referencia-kibocsátás  számítását  a  magyar 
állam  az  1998–2005-ig  terjedő  kibocsátási  adatok  alapján  elvégezte,  2005-ben  az 
összkvótából  ingyenesen  az  ipari  létesítményeknek  juttatta  a  referencia-kibocsátásuknak 
megfelelő  CO2 egyenértékű  kibocsátást.  Az  ETS-t  megalapozó  2003/87/EK  irányelv  (a 
továbbiakban:  Irányelv)  10.  cikkével összhangban az összes kiosztható  kibocsátási  egység 
mennyiségének  2,5%-a  térítés  ellenében  kerül  kiosztásra.  Az  árbevételből  befolyó  összeg 
Kormány  által  meghatározott  hányadát  az  állam  a  kibocsátás-csökkentéssel  összefüggő 
tevékenységekre, illetve a megújuló energiaforrások használatára és az energiafelhasználási 
hatékonyság javítására irányuló intézkedések finanszírozására fordíthatja. A 66/2006 (III.27.) 
kormányrendelet alapján 2006-ban az állam által 30 940 866 tonna CO2 egyenértékű ÜHG 
kvóta kiosztása történt meg a különböző létesítmények között térítésmentesen. Ebben benne 
foglaltatik az új belépők tartaléka, a 2005-ös maradvány, valamint a bezárt- és a meglévő 
létesítmények kvótája. 

Az Irányelv értelmében 2005-től a hazai létesítmények (Létesítménynek minősül: 2005. évi 
XV.  Törvény  1.  számú  mellékletében  foglaltaknak  megfelelően,  bizonyos  küszöbértékek 
felett a kibocsátók.) kizárólag üvegházhatású gáz kibocsátási engedéllyel működhetnek. Az 
engedély előfeltétele, hogy az igénylő létesítmény üzemeltetője bizonyíthatóan képes legyen 
kibocsátását  nyomon  követni,  a  környezetvédelmi  hatóság  részére  a  tárgyévet  követő  év 
március 31-ig hitelesített jelentést tenni.

Minden hazai  kibocsátási  engedély köteles létesítmény üzemeltetője  megkapja  az államtól 
évente, ingyenesen a Nemzeti Kibocsátási Lista alapján, 2005. január 1–2007. december 31. 
között jóváhagyott kibocsátási egység mennyiségét. Az ilyen módon, ingyenesen átadott szén-
dioxid kibocsátási egység mennyiség a létesítmény szén-dioxid kibocsátási kvótája, tehát az e  
fölötti  kibocsátás  szankcióköteles.  A  létesítmények  kibocsátási  egység  mennyiségében 
bekövetkező változásait (kiosztás, eladás-vétel, visszaadás, törlés nyilvántartása)  a forgalmi  
jegyzék rögzíti. 
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A  létesítmények  tárgyévet  követő  év  áprilisáig  kötelesek  a  tárgyévben  ténylegesen 
megvalósult kibocsátásaiknak megfelelő mennyiséget az államnak átadni. Ha egy létesítmény 
a kibocsátásait nem fedi le, a kvótaadósságot a következő évre továbbviszi. Ez azt jelenti, 
hogy a büntetés megfizetése nem mentesít az elmaradt egység-átadás teljesítése alól. Azt a 
rákövetkező évben teljesíteni  kell.  Az egység-átadási  kötelezettséget  nem teljesítők listáját 
nyilvánosságra hozzák. A felesleges kvótákat azonban el lehet adni, vagy közös kibocsátást 
lehet kezdeményezni.

A CO2 kvóta piaci ára 2005 második felében, valamint az év elején még 18–22 Euro között 
mozgott, áprilisban pedig kevéssel meghaladta a 30 Eurót. Azonban április végén, amikor az 
előző évi kibocsátási adatok nyilvánosságra kerültek, kiderült, hogy az európai létesítmények 
többségénél  felesleg jelentkezik,  mert  a  cégek  a  jövőbeni  kvótahiánytól  tartva  igyekeztek 
minél  nagyobb mennyiségű kvótát kieszközölni  a hatóságoknál.  Az adatok nyilvánosságra 
kerülésekor a szén-dioxid tőzsdén a kvóta árfolyama meredeken zuhanni kezdett és egy hét 
alatt 10–11 Euróra esett vissza. Jelenleg a kvóták ára tartósan 1 Euro alatt van.

A szén-dioxid kibocsátás gazdaságossági problémái

Az  Európai  Közösség  Bizottsága  által  2005.  december  22-én  közzétett  útmutatóban 
meghatározták, hogy a nemzeti kiosztási tervre vonatkozó módosítások bejelentésének végső 
határideje 2006. december 31. (kivétel a Bizottság által megkövetelt módosítások).

A  jelenlegi  kiosztás  hátrányosan  érinti  a  korai  beruházókat,  és  az  üvegházhatású  gáz 
kibocsátását minimalizáló korszerű létesítményeket, hiszen nincs tekintettel a CO2 kibocsátás 
intenzitására (termelés és a szén-dioxid kibocsátás viszonya).

Az  eddig  működő  rendszer  alapja,  egy  elviekben  kibocsátás-csökkentést  gerjesztő, 
önfenntartó  mechanizmus,  állami  beavatkozást  nem  igényelve  a  létesítmények  egymás 
finanszírozzák.

Ennek lényege, hogy aki a CO2 kibocsátását az elvárt mértékben már nem tudja lecsökkenteni 
például azért,  mert a kibocsátás csökkentése tekintetében élen jár,  és csak rendkívül nagy 
beruházás eredményeképpen tudná tovább csökkenteni alacsony hatékonysággal az emissziót, 
az  együttes  teljesítés  kapcsán,  egy  korszerűtlen  cégnél  CO2 csökkentő  beruházást 
finanszírozva, közösen elérhetik a kívánt csökkentési szintet. 

Ebben  az  esetben  azonban  a  következő  problémák  adódhatnak.  Jövedelmeket  von  el  a 
kibocsátás  csökkentésben élen járó létesítményektől  meg nem térülő módon,  hiszen lehet, 
hogy  a  beruházás  eredményeként  csak  a  kibocsátás  csökkentési  kényszernek  tudtak 
megfelelni,  és  felesleges,  vagy  elégséges  kvóta  nem  jön  létre,  amit  értékesíthetnének  a 
beruházás finanszírozásához. További bizonytalanság, hogy elegendő eladható kvóta esetén 
is,  a  labilis  kvótaárak  miatt  nem  biztos  a  megtérülés  az  évek  során,  illetve  egy 
előfinanszírozási kényszerbe sodorhatja a beruházókat, hiszen a kvótakiosztás évente történik, 
így csak minden kiosztást követően tudják értékesíteni a felesleget.

Tehát  a  rendszer  hibája,  hogy  a  korszerű,  környezetkímélő  technológiát  alkalmazó 
létesítményektől  is  további  kibocsátás  csökkentést  vár  el,  illetve  az  egyes  ágazatokban 
elérhető kibocsátás minimalizáló képességet is figyelmen kívül hagyja.
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További  hátránya  a  rendszernek,  hogy  a  hanyag,  többletkibocsátást  okozó  szennyező 
létesítményeket  passzivitásra  kényszeríti,  hiszen  a  korszerű  létesítmények  a  csökkentési 
kényszer miatt majd finanszírozzák őket.

Az Európai  Közösségek Bizottsága  által  2005.  december  22-én kiadott  közlemény (COM 
(2005) 703), alapján látható, hogy a felvetett problémák egy részét felismerték:

„A második időszakra vonatkozó létesítményi szintű kiosztások meghatározásánál a Bizottság 
szükségesnek véli, hogy a tagállamok ne hagyatkozzanak az első időszak kibocsátásaira és 
egyéb  adataira.  Máskülönben  azok  a  létesítmények,  amelyek  a  kibocsátást  az  első 
kereskedelmi  időszakban jelentősen  csökkentették  alaptalanul  hátrányt  szenvednek azáltal, 
hogy  a  második  időszakban  kevesebb  kibocsátási  egységet  kapnak,  mint  azok  a 
létesítmények, amelyek a kibocsátást az első időszakban nem csökkentették.”

Ezen  a  ponton  megfogalmazható  egy  fontos  stratégiai  feladat,  nevezetesen  olyan 
kvótakereskedelmi  rendszert,  tehát  piaci  szisztémát  kell  kidolgozni  nemzetközi  és  hazai 
szinten, amely ösztönzi az ÜHG-k, illetve a szén-dioxid emisszió csökkentését, valamint az 
azt elősegítő technológiák alkalmazását, illetve az azokra való igényt. Ellenkező esetben nem 
fognak elindulni azok a stratégiai tevékenységek, amelyek a környezetterhelés csökkentését 
célozzák meg. Ennek az állításnak a tényszerűségét az mutatja, hogy jelenleg vagy minimális 
költségvetésű, vagy elsősorban bányászati, tehát egyéb haszon elemekkel bővített projektek 
működnek nemzetközi szinten, meglehetősen kis számban. 

A CO2-elhelyezés költség-haszon elemzése

A szén-dioxid  elhelyezés  várható  költségei  az  irodalomban  található  adatok  alapján  csak 
hozzávetőlegesen becsülhetők mert a konkrét ár nagyban függ az alkalmazott technológiától 
és a helyi körülményektől.  A jelenlegi  technológiák általában a jelenlegi  kvótaárak esetén 
semmiképpen nem hordoznak nyereséget a jelentős csökkentés mellett elkötelezett gazdasági 
szereplők számára – legalábbis az energetikai szektorban. A korábbi megállapítások tehát, 
hogy a jelenlegi kvótakereskedelmi rendszer nem segíti  elő az eredendő környezetvédelmi 
probléma  megoldását,  nyilvánvalóak.  Ez  azonban  visszahat  a  kutatások  és  fejlesztések 
finanszírozására is. 

Az államnak, de az uniónak is két feladata van, amennyiben a leghatékonyabb módon, azaz a 
földalatti tárolás segítségével akarja megoldani az emisszió-csökkentést. Egyrészt  meg kell 
változtatni a kvótakereskedési rendszert, elősegíteni a kvótaárak magasan-tartását, másrészt 
be  kell  indítani  az  elhelyezés  technológiai  lépéseinek  olyan  irányú  fejlesztését,  ami  a 
költségek csökkenésének irányába hat. A jelenlegi helyzetben ugyanis az ipari vállalatok nem 
érdekeltek korszerű K+F jellegű kutatások elindításában, mivel beláthatatlan a megtérülése az 
ilyen jellegű befektetéseknek.

ÖSSZEFOGLALÁS

Kormányzati  cselekvési  tervkoncepció  a  nemzeti  CO2-kibocsátás  csökkentési  stratégia  
kialakításához 

Hazánkban a CO2-kibocsátás csökkentés, tehát a klímavédelem egyik legperspektivikusabb 
eleme,  a  jelen  munkában  vizsgált  földalatti  elhelyezés  lehetősége.  Ennek  feltételeit  a 
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technológiai,  földtudományi,  gazdasági  és  jogi  körülmények  szabják  meg,  amelyek 
kialakítására  és  szabályozására  egy  cselekvési  tervet  javaslunk  a  hazai  adottságok  és  a 
nemzetközi  eredmények,  tapasztalatok  és  folyamatok,  jelen  munkában  történő  áttekintése 
eredményeként. 

A cselekvési terv megvalósulásának üteme, mértéke a szén-dioxid kibocsátás csökkentésben, 
illetve az elhelyezésben érdekelt szereplőktől függ. A legfontosabb szereplők a magyar állam 
mint  a  szén-dioxid  kibocsátás  csökkentési  Európai  Uniós  kötelezettségek  országos  szintű 
felelőse, a legnagyobb ipari kibocsátók és természetesen a CO2 kibocsátás csökkentésének 
végrehajtásában  érdekelt  szervezetek  (egyetemek,  állami  kutatóintézetek,  magáncégek, 
egyesületek),  szakemberek  (energetikusok,  technológusok,  vegyészek,  geológusok, 
geofizikusok, közgazdászok, jogászok). Első lépésben a felsorolt érdekeltek részvételével, de 
a  Magyar  Állam  megfelelő  képviselőjének  (pl.  valamely  minisztérium)  vezetésével  egy 
munkacsoport  alakítása  a  feladat,  amely  a  jelenlegi  helyzet  áttekintését,  a  feladatok 
meghatározását,  a  szereplők  számára  történő  konkrét  lebontását,  az  érdekeltek  közötti 
szakmai  koordinációt,  és  ennek  eredményeként  ajánlások  megfogalmazását  végzi.  A 
továbbiakban  olyan  feladatköröket  határozunk  meg,  amelyek  egy  később  felálló 
munkacsoport feladatainak konkrét kialakítását teszik lehetővé. 

A CO2-elhelyezés technológiai feladatai

– CO2 dúsítási  és  leválasztási  technológiák,  fejlesztési  irányok  és  várható  eredményeik 
áttekintése, különös tekintettel a hazai alkalmazhatóságra.

– A CO2 szállítás hazai lehetőségeinek vizsgálata technológiai és gazdaságossági oldalról 
egyaránt.

– Injektálási és korróziós problémák elemzése.
– A CO2 besajtolási módszerek áttekintése hazai és külföldi projektek alapján.

A CO2 földalatti elhelyezés földtudományi feladatai

– Általános földtudományi megismerési szint növelése Magyarországon.
– Tárolókapacitás  becslésének  folyamatos  pontosítása,  a  kapacitással,  mint  földi 

erőforrással történő gazdálkodás szempontjainak kidolgozása.
– A  potenciális  tárolótérségek  alapállapot-felmérése,  kapacitásának  becslése,  biztonsági 

szempontú kockázatainak értékelése. 
– A  besajtolási  technológia  optimális  megvalósíthatósági  kritériumai  hazai  viszonyokra 

vonatkozóan (A rezervoár repedéseinek lezárását elősegítő adalékok stb.). 
– A besajtolt CO2 és a környezet (kőzet, fluidum, oldott anyag) kölcsönhatásának vizsgálata. 

Az  ásványkiválások  mértékének,  sebességének  becslése  a  természetes  barrier-hatás 
növelésének kérdései, az eredmények környezetvédelmi szempontú értékelése. 

– A besajtolt CO2 nyomon követése a tárolóban, a migráció vizsgálata, monitoring eljárások 
kidolgozása.

– Az  optimális  tároló-kiválasztás  szakmai  szempontjainak  kidolgozása  a  fentiekben 
elvégzett vizsgálatokra is alapozva. 

– Hosszú távú földtani stabilitás-vizsgálat, veszélyforrás előrejelzés, értékelés (földrengés-
veszélyeztetettség, a rezervoár hosszú távú stabilitása stb.).

– A tároló stabilitásának biztonsági elemzését elősegítő módszertan kidolgozása (ún. FEP-
listák készítése) a környezeti hatások legteljesebb körű elemzése érdekében.
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A CO2 földalatti elhelyezés gazdasági feladatkörei

– A  különböző  geológiai  szerkezetekben  történő  tárolás  gazdasági  kockázatai  és  a 
kockázatkezelés lehetőségei hazánkban.

– CO2 kvótakereskedelem aktuális helyzete hazánkban és az EU-ban.
– Kvótaárak alakulása és hatása a CO2 földalatti elhelyezés finanszírozási lehetőségeire.
– Az  elhelyezéshez  kapcsolódó  műszaki,  technológiai  lehetőségek  vizsgálata  gazdasági 

szempontból, költség/haszon vizsgálatok. 

A CO2 földalatti elhelyezés jogi vonatkozásai

– Nemzetközi egyezmények és együttműködések áttekintése. 
– Jogi háttér az EU vonatkozásában.
– Jogi háttér az egyes EU országokban.
– Jogi háttér Magyarországon.
– Az EU várható szabályozásainak,  az egyes  EU országok idevonatkozó jogi hátterének 

adaptálhatósága a hazai jogi környezetbe.
– A  CO2 kibocsátáshoz,  tároláshoz  kapcsolódó  jogi  szabályozás  kidolgozása  a  földtani 

szempontok figyelembe vételével a radioaktív hulladék-elhelyezés mintájára. 

KONKLÚZIÓK

A  dolgozatban  áttekintést  adtunk  az  emisszió  csökkentést  meghatározó  nemzetközi 
egyezményekről  és  az  ezekből  levezethető,  a  nemzetközi  gyakorlatnak  megfelelő 
megoldásáról,  a  földalatti  elhelyezés  problémáiról.  Törekedtünk  arra,  hogy  ezzel 
kapcsolatosan kitérjünk mindazokra a kérdésekre, amelyek Magyarország tekintetében ezt az 
eljárást meghatározzák, befolyásolják. A súlyponti kérdéseket természetesen a földtudományi 
vonatkozások tekintetében domborítottuk és domborítjuk ki a továbbiakban is.

A tanulmányban az alábbi megállapításokat tekintjük stratégiai szempontból kiemelendőnek a 
szén-dioxid  –  földalatti  tárolás  segítségével  történő  –  kibocsátás-csökkentés  elősegítése 
szempontjából:

1. Magyarország geológiai  adottságai  alapján  rendkívül  kedvező  helyzetben  van a  szén-
dioxid földalatti elhelyezésének szempontjából: a jelenlegi éves kibocsátást akár több tíz 
évig, teljes mennyiségben el tudja helyezni a Föld felszíne alá.

2. A  földalatti  elhelyezés  technológiai  lépései  már  adottak a  nemzetközi  gyakorlatban, 
azonban  magas  költséggel  valósíthatók  meg  és  üzemeltethetők,  tehát  további  kutatási 
irányokat  jelent  az egyes  technológiai  lépések költséghatékonyabb eljárásokkal  történő 
kiváltása.

3. Bányászati  műveletekhez  kapcsolódó  földalatti  CO2  elhelyezés  folyik  jelenleg  is  
Magyarországon,  a  környezeti  hatások  vonatkozásában  azonban  nem  történtek  
vizsgálatok.

4. Kidolgozható a földalatti CO2 elhelyezés tudományos technológiai háttere, amely jelenleg 
tartalmaz még  nyitott kérdéseket, de összeállítható egy, akár jogszabályi, vagy hatósági, 
szakhatósági gyakorlat számára alkalmas követelményrendszer és vizsgálati eljárási rend.

5. A CO2  földalatti  elhelyezésének  szabályozását  a nukleáris hulladéktárolók létesítéséhez 
hasonló jogszabályban lehet és szükséges megoldani.
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6. A  CO2 emisszió  középtávon,  azaz  a  következő  évtizedben  nem  fog  csökkenni,  a 
rendelkezésre  álló  kvótamennyiség  azonban  igen,  tehát  a  jelentős  bírságok  elkerülése 
végett  az ipar  szereplőinek  komoly  érdeke –  a  működés zavartalanságának  biztosítása 
érdekében – az emisszió csökkentését olcsón és hatékonyan megoldani. Amennyiben ez 
nem sikerül, az visszahathat a hazai ipari szektor piaci működésére, árképzésére is.

7. A kvótakereskedelem rendszere,  az EU-s és hazai szabályok nem kedveznek az emisszió 
gyökeres  csökkentésének  megoldása  tekintetében,  sőt  a  korszerű  technológiák  és 
megoldások bevezetése és alkalmazása ellen hatnak.
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