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Absztrakt: ,,CCS – Carbon Capture and Storage” a fejlett országok közvéleményében az 
egyik kiemelt téma az utóbbi évtizedekben – összefüggésben a klímaváltozás hatásainak 
mérséklésével. Jelen cikkben a szerzők nagy számú szakmai közleményt elemeztek és dol-
goztak fel, megvizsgálták a ,,CO2 lánc” minden elemét a CO2 forrásoktól a szállításon át a 
tárolókig. A szerzők elsősorban a CO2 leválasztás, szállítás és tárolás műszaki és biztonsági 
kérdéseire fókuszáltak, mert még nagyon hiányosak a jelenleg rendelkezésre álló ismeretek 
a CO2 emisszió csökkentése területén. 
 
Kulcsszavak: CCS, CO2 lánc, emisszió. 
 
Abstract:  “CCS – Carbon Capture and Storage” is one of the main issues in public in the 
developed countries in the last decades – bearing on mitigating the impacts of climate 
change. In this article the authors analyzed and elaborated a great number of relevant publi-
cations and investigated each of elements of the “CO2 chain” from CO2 source via transpor-
tation systems to reservoirs. The authors first of all focused on the technical and safety 
aspects of CO2 capture, transport and storage because there are gaps in currently available 
knowledge in the field of reduction of CO2 emissions. 
 
Keywords: CCS, CO2 chain, emission. 
 
Előzmények 
 

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karon „A felsőoktatás minőségének javí-
tása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási 
területein” című, TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 számú projekt keretében az 1. 
Kiválósági Központ 2. Tudományos Műhely A5 CO2 tárolás K+F műhely kutatási straté-
giájának fő irányvonalait a következőkben fogalmazták meg:  

� a szén-dioxiddal kapcsolatos múltbeli trendek, 
� a leválasztott szén-dioxid összetételével kapcsolatos fizikai-kémiai hatások, 
� a villamos erőművek átalakítási technológiái, 
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� a szén-dioxid távvezetéki szállítása, 
� a szén-dioxid kimerült mezőkbe történő elhelyezése, 
� a szén-dioxid leválasztás, szállítás, tárolás költségei. 
A következőkben a CO2 lánc általános leírása, mint a további kutatási munka alapja, ki-

induló pontja található. 
 

1. Bevezetés 
 

Napjainkban világméretű problémává váltak azok a kérdések, hogy az emberi tevékeny-
ség miként hat vissza környezetünkre, az emberiség hogyan gazdálkodjon a Föld véges 
erőforrásaival, megállítható vagy visszafordíthatatlan folyamatok zajlanak a környezet-
szennyezés területén és így tovább. A súlyos kérdésekre, az emberiség jövőjére, az emberi 
élet és környezet fenntarthatóságára adandó válaszokat világszerte keresik a kutatók, a 
politikusok, szakemberek és amatőrök, mert az alapkérdés valóban az emberi élet fennma-
radása vagy ellehetetlenülése, esetleg megszűnése a Földön. 

A problémakör egyik szegmense az emberi tevékenységgel együtt járó, megnövekedett 
CO2 kibocsátás következményei. Az tény, hogy a CO2 emisszió évről évre emelkedik, az 
viszont ma még kevésbé ismert, hogy ennek milyen következményei lehetnek a Földet 
körülvevő légkörre. A hivatalos álláspont szerint a CO2 gáz – más üvegházhatású gázokkal 
együtt – súlyosan veszélyezteti a Föld körüli ózonréteget. Kutatások a témában a világ 
minden részén intenzíven folynak, és a kutatási eredményeket általában széles körben hoz-
záférhetővé teszik. 

Célunk, hogy összegyűjtsük, feldolgozzuk és szintetizáljuk azokat az ismereteket, ame-
lyek a fenti problémakörrel összefüggésben a CO2 leválasztás (gyakran használt kifejezés-
sel: befogás), szállítás és végleges elhelyezés, tárolás területén ma relevánsak, és alapot 
képeznek a további kutatásokhoz. 
 
2. A CO2 keletkezésének helye 
 

A szén-dioxid az emberi környezet nyomás- és hőmérsékletviszonyai mellett gáz hal-
mazállapotú fluidum. A tiszta levegő CO2 tartalma kicsi, 1 térfogat százaléknál kisebb. 

A CO2 természetes körforgásban van: a növények a CO2 gázt megkötik, a szenet a saját 
szerves anyagaikba beépítik, majd amikor elpusztulnak vagy elégnek, a CO2 ismét felsza-
badul. A környezeti levegő CO2 tartalmát meghatározza a szén és széntartalmú anyagok 
égése, élő szervezetek légzése, továbbá földtani folyamatok, pl. vulkánkitörések. A termé-
szetes CO2 körfolyamatot terheli meg az emberiség folyamatosan növekvő energia-
igényével, pontosabban az energiaigényt kielégítő fosszilis energiahordozók növekvő 
mennyiségű felhasználásával. 

Az elmondottak illusztrálására két ábrát mutatunk be. 
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Forrás: http://www.myclimatechange.net/default.aspx?Page=Article&SubjectId=17&cat=1&sub=1 
 

 
 

Forrás: http://www.myclimatechange.net/default.aspx?Page=Article&SubjectId=17&cat=1&sub=1 
 

Az energiahordozók felhasználásának és egyben a CO2 kibocsátásnak kiemelkedő fon-
tosságú területei: 

� az áram- és hőtermelés, 
� az ipari tevékenység, 
� a szállítási – közlekedési szektor, 
� a lakossági energiafelhasználás. 

 



Tihanyi László–Csete Jenő 

 

 

224 

 
 

Forrás: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/heat/etc/worldco2.html 
 

Az emisszió jellege szerint a szállítás – közlekedés szektor kibocsátása vonali kibocsá-
tás, az áram- és hőtermelés, az ipari tevékenység és a lakossági energiafelhasználás pont-
szerű kibocsátás.  

A CO2 befogása, leválasztása szempontjából a vonali kibocsátás érdektelen terület, bár a 
kibocsátás mértéke jelentős. A szektorban a CO2 emisszió csökkenését a járműpark környe-
zetbarát irányú fejlesztésével (pl. bioüzemanyag hajtású járművek, napelemes gépkocsik 
stb.) és racionális forgalomszervezéssel (pl. a vasúti szállítás preferálása) kívánják elérni. 

A pontszerű kibocsátó források közül a lakossági energiafelhasználással (elsősorban fű-
téssel) kapcsolatos kérdések a CO2 befogása szempontjából szintén nem tartoznak jelen 
vizsgálatok tárgykörébe. Az épületek (tehát a kibocsátási pontok) egymástól való távolsága 
és az egyes emissziós pontok kibocsátásának mértéke miatt a településeken az 
emissziósűrűség kicsi. A lakossági emisszió csökkentésének lehetőségei az energiatakaré-
kosság és -hatékonyság fokozásában vannak. 

Tárgyunk szempontjából az erőművi és az ipari (elsősorban nehézipari) üzemek CO2 
kibocsátása a mértékadó. A nagy koncentrációjú, pontszerű emissziós pontokon a fosszilis 
energiahordozókat felhasználó erőművek, ipari üzemek emissziójának mértéke elsősorban a 
tüzelőanyag minőségével függ össze. A legerőteljesebb CO2 kibocsátó erőművek a hagyo-
mányos szénerőművek. A fűtőolajat elégető erőművek emissziója kisebb, és – természete-
sen – a földgázalapú erőművek mutatják a legkedvezőbb kibocsátási értékeket a fosszilis 
tüzelőanyagok közül. 

Az elmúlt évtizedeket a szénbázisú erőművek számának radikális csökkenése és a föld-
gázalapú erőművek számának és teljesítményének növekedése jellemezte. A szilárd és 
fluidum állapotú fosszilis energiahordozók ma ismert, műrevaló készlete azonban véges, 
ezért – összefüggésben a környezet CO2 terhelésével – komoly kutatások folynak világszer-
te a kedvezőbb emissziós mutatókkal bíró ún. tiszta szén technológiák területén.  
 
3. „CO 2 Capture and Storage (CCS)” 
 

A kiotoi egyezmény és az azóta történt nemzetközi megállapodások következményeként 
kialakult egy új szakterület, amelyet angol kifejezéssel „CO 2 Capture and Storage-nek” 
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(rövidítve: CCS) neveztek el. A szakterület magyar megfelelője: CO2 leválasztás (befogás), 
szállítás és tárolás. Munkánk során az elterjedten használt CCS rövidítést esetenként mi is 
használjuk. 

A CCS-folyamat három szakaszt foglal magába: a CO2 leválasztását, szállítását és táro-
lását, végleges elhelyezését. 

Az Európai Unió a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében CCS-projekteket 
indított el, amelyek célja a CO2-vel összefüggő K+F tevékenységek mennyiségének és 
hatékonyságának fokozása, és ezt követően a CO2 semlegesítés ipari méretű megvalósítása. 
Fontos lépés volt, hogy létrehozták az emissziómentes erőművek technológiai platformot 
(„Zero Emission Platform”; ZEP). 

A széndioxid-leválasztás a jelenlegi technológiai és kutatási adatok ismeretében csak 
nagy mennyiségek esetén valósítható meg elfogadható mértékű ráfordítás árán. Mivel, mint 
említettük, koncentráltan legnagyobb mennyiségben az erőművi tüzelési technológiák bo-
csátanak ki CO2-t, ezért az emisszió csökkentésének vagy megszüntetésének ezen a terüle-
ten van legnagyobb esélye. 

A feladat Európán túlmutató, világviszonylatú együttműködést igényel, mindenekelőtt a 
K+F tevékenységben és a létesítmények kísérleti fázisában. Az EU programja szerint 2020-
ig kerülnek kidolgozásra a fosszilis tüzelőanyagokra alapozott erőművek számára olyan 
műszaki megoldások, melyek alkalmazása révén egy megközelítőleg emissziómentes 
üzemmód biztosítható. A kifejlesztett technológiáknak világviszonylatban történő elterjesz-
tése halmozottan 240 Gt CO2 csökkenést eredményezhet 2050-ig. Ez az EU viszonylatában 
30 Gt értéket jelent, ami megfelel az erőművi CO2 kibocsátás 60%-os mérséklésének. 

A CCS magyarul „CO2 lánc”-nak is nevezhető. 
 
4. A CO2 leválasztása, befogása 
 

A CO2 leválasztásának célja, hogy a koncentrált kibocsátási pontokon, a fosszilis ener-
gia felhasználási helyén (erőművekben, ipari üzemekben stb.) az energiaátalakítás, energia-
felhasználás következménye, a kibocsátott légnemű szennyezőanyag minél kevesebb CO2-t 
tartalmazzon. 

A hagyományos szénerőművek CO2 kibocsátását a következő átlagértékek jellemzik: 
egy 1000 MW teljesítményű szénerőmű évente kb. 3.106 t szenet használ fel. A szén elége-
tése során az éves CO2 kibocsátás kb. 7.106 t, emellett az éves H2S kibocsátás kb. 200.103 t 
(Pátzay Gy.). 

A CO2 emissziót mérséklő technológiák többletráfordítást igényelnek, ezzel lerontják az 
erőmű összhatásfokát. A hatásfokcsökkenés mértéke elérheti az erőmű eredeti hatásfokának 
10%-át is. 

A CO2 kibocsátás csökkenése három, egymástól alapvetően különböző módon érhető el: 
� Post-combustion, vagyis tüzelés utáni leválasztás. 
� Oxyfuel, vagyis oxigénkörnyezetben történő tüzelés. 
� Pre-combustion, vagyis tüzelés előtti leválasztás. 
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4.1. CO2 leválasztás a tüzelési fázis után (post-combustion capture) 
 

Az elégetés előtti leválasztási eljárások közös jellemzője, hogy elvben bármilyen üze-
melő erőműhöz, meglévő ipari üzemhez utólagosan megépíthető, hozzákapcsolható. A 
leválasztó létesítmények költség- és helyigényesek. A teljes rendszer sémája a következő 
ábrán látható: 
 

 
 

Forrás: Sándor Cs., 2009. 
 

Az égetést követő leválasztás esetén a szén-dioxid elkülönítése az erőmű távozó füstgá-
zából történik. A CO2 szeparáció kivitelezésére több módszer ismert (Kapros T., 2008.): 

� kémiai abszorpció folyékony halmazállapotú anyaggal, 
� szilárd anyaggal történő adszorpció alkalmazása, 
� membrán-szeparációs eljárások, 
� mélyhűtéses (kriogén) eljárások. 

 
Mindegyik leválasztási eljárás energiát és megfelelő füstgáz-előkészítést igényel. 
 
Jelenleg a folyékony halmazállapotú abszorbenst használó kémiai abszorpció a leg-

elterjedtebb. A folyamat egy hagyományos, környezeti nyomású abszorpciós toronyban 
valósul meg. Az abszorpciós folyadék regenerálása egy kismértékben növelt hőmérsékleten 
történhet. Az elkülönített CO2 tisztítás után további eljárásnak vethető alá, komprimálható a 
folyékony vagy szuperkritikus állapot eléréséig. Bár az eljárás egy jól ismert, sok helyen 
alkalmazott technológia, iparszerű alkalmazása az erőművi CO2 emisszió nagyságrendje 
miatt ma is sokrétű K+F munkát követel meg. 

Az abszorpciós eljárások energiaigénye egy tonna CO2-re vonatkoztatva fordítottan ará-
nyos az égéstermék (a füstgáz) CO2 koncentrációjával. 

Egy amin-alapú abszorpciós leválasztás folyamatábráját a következő ábra tartalmazza: 
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Forrás: Sándor Cs., 2009. 
 

A szilárd anyaggal történő adszorpcióhoz aktívszenet, zeolitokat, szilikagélt, karbon 
molekulaszűrőt használnak. Az adszorbensek felületükön kötik meg a CO2-t. Kis teljesít-
mények esetén ezt a módszert elterjedten alkalmazzák pl. acélipari hőkezeléseknél használt 
aktív gázok előállításánál vagy hidrogén tisztításánál. Erőművi alkalmazása esetében az 
atmoszférikus füstgáz nyomás és a viszonylag kis parciális nyomás a CO2 eltávolításnak ezt 
a módját költségessé teszi, mind a beruházás, mind a működtetés (energiafogyasztás) szem-
pontjából. Az eljárás gazdaságossága javítható nagyobb hatékonyságú adszorbens vagy 
oxigénben dúsított levegővel történő tüzelés alkalmazásával. A fenti leválasztási eljárás 
eredményezi a legnagyobb CO2-tisztaságot, ami az élelmiszeripar igényeit is kielégíti (Kap-
ros T., 2009.) 

Ehhez a technológiai csoporthoz tartozik az új és már meglévő széntüzelésű erőművek 
esetében alkalmazható karbonizáló-kalcináló eljárás. A CO2 elkülönítése magas hőmérsék-
leten történi, kalcium-oxidnak mint regenerálható adszorbensnek alkalmazásával. A CaO 
részecskék atmoszférikus nyomáson és mintegy 650 °C hőmérsékleten reakcióba lépnek a 
füstgáz CO2 molekuláival, és kalcium karbonát képződik. Ez a reakció, a fluidágyas tüzelő-
egységek reaktorához hasonló készüléket igényel. A következő fázisban a szilárd CaCO3 
kalcinálására kerül sor, a felszabaduló CO2 gáz a tárolóba továbbítható. Az eljárás legfőbb 
kiegészítő része a fluidágyas kalcináló egység, melynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 
900 °C -t. Az itt „regenerált” kalcium-oxidot folyamatosan adagolják vissza a karbonizáló 
egységbe. 

A membrán-szeparációs eljárások erőművi alkalmazásai jelenleg még csak kísérleti 
stádiumban vannak. A membrán-szeparációs technológiát önmagában szintén elterjedten 
alkalmazzák magas nyomású és magas CO2 koncentrációjú gázok esetében, de az erőműi 
füstgázoknál a viszonylag alacsony parciális nyomás kisebb hajtóerőt képvisel, és ez korlá-
tozza a membrános szeparáció hatékonyságát. Az eljárás az eddigiekben alkalmazott poli-
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mer alapanyagú membránok alkalmazása mellett emiatt nem éri el az egyéb (kémiai) levá-
lasztási eljárásokkal biztosítható hatásfok értéket, ezért új típusú membrán kifejlesztésére 
lesz szükség. 
 
A következő ábrán a membrános leválasztás sémája található: 
 

 
Forrás: IPCC Special Report, 2005. 

 
Kriogén eljárással, azaz a füstgáz intenzív hűtésével is elérhető a CO2 leválasztása. A 

hűtés során először a nedvességtartalom fog kondenzálódni, majd –78,5 °C alatti hőmérsék-
leten „kifagy” a füstgázból. További hűtéssel elérhető a CO2 hármaspontja, és megjelenik a 
szilárd CO2 fázis. A hűtés energiaigénye csökkenthető a CO2 szublimálódása során felsza-
baduló hőmennyiség hasznosításával. 

 
A „post-combustion”, vagyis tüzelés utáni leválasztási technológiákról elmondható: az 

energetikai veszteségek egyik oka az, hogy a tüzelés során keletkező szén-dioxid koncent-
rációja a füstgázban nem túl magas. Gáztüzelésű kombinált ciklusú erőművek füstgázában 
körülbelül 3…4 tf %, a széntüzelésű erőműnél 12…14 tf % a CO2 tartalom. 

 
4.2. Oxyfuel, vagyis oxigénkörnyezetben történő tüzelés 
 

Az oxigénes tüzelésű („oxyfuel” ) eljárások azt célozzák, hogy az égési levegővel bevitt 
magas N2 tartalom az égési folyamat végén ne jelenjen meg a füstgázban, azaz a füstgáz 
CO2 koncentrációja magas legyen. Magas CO2 tartalom esetében annak kivonása a füstgáz-
ból hatékonyan megoldható. 

A tüzelőanyaghoz hozzáadandó égési levegőből valamilyen szeparációs eljárással levá-
lasztják a N2-t, és a tüzelőanyagot tiszta oxigén vagy oxigén és visszakeringetett CO2 ele-
gyével égetik el. A keletkező égéstermék CO2-ben gazdag lesz. Tiszta O2-vel történő tüze-
lés esetén 3500 °C körüli hőmérséklet alakulhatna ki, ami megengedhetetlen az alkalmazott 
szerkezeti anyagok miatt. Az égési hőmérséklet szabályozására az égéstermék egy részét 
visszavezetik, összekeverik az O2-vel, és így juttatják be ismét az égetőtérbe. 
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Forrás: Kapros T., 2009. 
 

Ha az „égési levegő” O2 tartalma 95…99%, akkor döntő mértékben CO2-t és H2O-t tar-
talmazó füstgázt kapunk, és kis mennyiségben N2, SOx, NOx és nemesgázok is jelen lehet-
nek az égéstermékben. 

A füstgáznak az a része, amelyet nem áramoltatnak vissza az égési folyamatba, tisztító 
és leválasztó eljáráson keresztül haladva a kondenzációs fázisba áramlik. A víz eltávolítása 
után a CO2 gázt kompresszor továbbítja a szállító rendszerhez. 

Az oxigénes tüzelésű eljárásokat alkalmazó erőművek összhatásfoka nagyban függ az 
oxigéntermelő egység energiaigényétől. A nagy mennyiségű O2 előállításhoz ma mélyhűté-
ses technológiát használnak. A termelt oxigént ma már a leggyakrabban folyadékfázisban 
szivattyúzzák, és szállítás közben a technológiából származó hulladékhővel melegítik visz-
sza környezeti hőmérsékletűre. 
 
4.3. CO2 leválasztás a tüzelési fázis előtt (pre-combustion capture) 
 

A „pre-combustion” eljárások lényege, hogy a tüzelőanyagot még az elégetés előtt át-
alakítják úgy, hogy a tüzelőanyag széntartalma egy elgázosító (parciális oxidációs) fázist 
követően leválasztásra kerül. A leválasztás végén egy hidrogénben gazdag tüzelőanyag 
képződik, továbbá egy CO2-t melléktermékként tartalmazó térfogatáram. 

Széntüzelés esetében az elgázosítás oxigénáramban végzett léghiányos égetéssel törté-
nik. A gáz tisztítása, a szénmonoxid konverziója, és a nedvesség leválasztása után a szinté-
zisgáz hidrogénben gazdag gáztüzelőanyagnak és CO2-nek a keveréke. A CO2 fizikai ab-
szorpcióval kerül eltávolításra, és a hidrogén kémiai energiája gázturbinában szabadul fel. 
Ennél az eljárásnál a széndioxid magas koncentrációban és magas nyomáson kerül eltávolí-
tásra. Hasonló elv valósul meg földgáztüzelés esetén, ahol a gázosítási lépcsőt egy reformá-
ló fázis helyettesíti, szintézisgáz előállítás céljából. 

A gázosítás fontos előnye még a közvetlen tüzeléshez képest, hogy adott tüzelőanyag 
mennyiség esetén a termelt szintézisgáz térfogata jóval kisebb, mint a hagyományos tüze-
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lőberendezésből távozó füstgáz térfogata. A lecsökkent gázáram kisebb berendezések be-
építését engedi a gázosító után kapcsolt összes folyamatban, például a CO2 leválasztásban. 

Az eljárás valamennyis fosszili energiahordozó esetén alkalmazható. Az alaptechnoló-
gia szén- és olajtüzelés esetén az ún. integrált elgázosító kombinált ciklus („Integrated 
Coal Gasification Combine Cycle”; IGCC) rendszer. A rendszer sémája a következő ábrán 
tanulmányozható: 
 

 
 

Forrás: Kapros T., 2009. 
 

A tüzelőanyagot egy elgázosító egységben a sztöchiometrikusnál lényegesen alacso-
nyabb mértékű oxigénáram hozzávezetésével szintézis gázzá konvertálják. Az elgázosítás-
hoz szükséges oxigént kriogén eljárás (ASU) keretében állítják elő. Hűtés, tisztítás és elő-
készítés után gázturbina közvetítésével elektromos áramot állítanak elő. A turbinából kilépő 
magas hőmérsékletű füstgáz hőhasznosító kazánban adja le hőjét, és az itt képződő gőz 
turbinán keresztül további mennyiségben generál elektromos áramot. A rendszer az elgázo-
sításhoz szükséges oxigént előállító levegő-szétválasztó egységgel egészül ki. 

A folyamat energiahordozója az előkészítés után a H2, amelynek eltüzelése speciális 
égőt és tüzelőanyag ellátó rendszert igényel. 
 
5. A CO2 szállítása 
 

Az emissziós ponton leválasztott (illetve több helyről összegyűjtött) CO2-t végleges el-
helyezés céljából a keletkezési helyről el kell szállítani. 

A CO2 mindhárom halmazállapotban szállítható. 
A szakirodalom a végleges tárolás helyétől függően két fajta CO2 szállítási móddal fog-

lalkozik: 
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� szállítás csővezetéken, 
� szállítás tartályhajón. 

Magyarország földrajzi fekvése és lehetőségei miatt a továbbiakban a tartályhajókon 
történő CO2 szállítással nem foglalkozunk. 

Nagy mennyiségű CO2 gáz szállításának egyetlen reális alternatívája a csővezetékes 
szállítás. 

A CO2 szállítóvezeték tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével összefüggő műsza-
ki-biztonságtechnikai feladatok, kérdések többségében megegyeznek a földgáz szállító 
rendszereknél ismert problémákkal. 

A CO2 szállítóvezeték indító pontja a CO2 leválasztásának, befogásának helye. Az indí-
tó ponton CO2 gáz sűrítésére alkalmas kompresszoroknak kell üzemelni. 

A vezeték nyomvonalára vonatkozóan speciális követelményt támaszt az a tény, hogy a 
CO2 gáz atmoszférikus nyomáson és környezeti hőmérsékleten nehezebb a levegőnél. 

A csővezeték anyaga acél, a csőanyag minőségének legalább egy nagynyomású föld-
gáz-vezeték anyagával azonos minőségűnek kell lenni. A csőszálakat oldhatatlan kötéssel, 
ívhegesztéssel kapcsolják egymáshoz. A hegesztési varratokat roncsolásmentes vizsgálat 
alá kell vetni. 

A csővezeték tartozékainak (szakaszoló tolózárak, kondenzátum-gyűjtők stb.) anyaga 
szintén acél. A minőségre vonatkozó követelmények a csőszakasz minőségi követelményé-
vel azonosak. 

A csővezetéket külső passzív és aktív korrózióvédelemmel kell ellátni. 
A szakirodalom szerint a száraz CO2 nem jelent korróziós veszélyt a minőségi csőacé-

lokra (pl. X60 minőség). De e területen bizonytalanságot okoz a CO2 mellett az N2, az NOx 
és az SOx jelenléte. Egy idézet a „SRCCS Whole Report” 182. oldaláról: „Field experience 
also indicates very few problems with transportation of high-pressure dry CO2 in carbon 
steel pipelines. During 12 years, the corrosion rate in an operating pipeline amounts to 
0.25–2.5 µm yr-1 (0.00025 to (0.0025 mm yr-1)” 

Korróziós veszélyeztetettség áll fent viszont abban az esetben, ha a szállított CO2 gáz 
mellett szabad víz van jelen a csőben. Ha tehát nem vehető bizonyosra a teljesen száraz 
CO2 gáz, akkor korrózióálló belső bevonatra, vagy korrózióálló acélcsőre lehet szükség, - 
jelentősen nagy többletköltséggel. 

Az elkészült csővezeték átadás – átvételének folyamata azonos a földgázszállító vezeté-
kek átadás – átvételi folyamatával. 

A szállító vezeték üzemeltetése a CO2 szuperkritikus állapotában történik. A szuperkri-
tikus állapot bemutatására egy ábra az alábbiakban látható: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tihanyi László–Csete Jenő 

 

 

232 

 
 

Forrás: IPCC Special Report, 2005. 
 

A szuperkritikus állapotban szállított CO2 nyomásvesztesége kicsi. A vezeték végpont-
ján, a fogadó ponton, a végleges elhelyezés körzetében magas érkezési nyomásra lehet 
számítani. (Szakirodalmi közlés: két kompresszorállomás között az átlagos távolság 160 
km.) 

A fogadó ponton a CO2-t le kell hűteni, hogy a föld alatti tároló rétegekbe történő besaj-
toláshoz nagy sűrűségű CO2 álljon rendelkezésre. 

A CO2 szállító vezetéket megfelelő időközönként csőgörénnyel vagy más eszközzel 
tisztítani kell. 

Legalább a vezeték indító és fogadó pontján megfelelő mérőműszereket (gázmennyiség, 
nyomás, hőmérséklet stb.) kell elhelyezni. A vezetékre a rendszer üzemét felügyelő 
SCADA-rendszert kell telepíteni, amely alkalmas a mért paraméterek átvitelére és a diszpé-
cser számára távbeavatkozásra. 

A vezeték felügyelete, nyomvonali ellenőrzése és karbantartása egy földgáz-szállító ve-
zetékhez hasonlóan megoldható. 

Új CO2 vezeték esetén külön figyelmet kell fordítani a vezetékkel kapcsolatos nyilvános 
kommunikációra. 

A 2005-ben kiadott SRCCS Whole Report 5 db hosszú (350…8000 km) üzemelő CO2 
vezetékről számol be (182–183. oldal). 

Mélytengeri szállítóvezetékekre természetesen más előírások vonatkoznak. 
CO2 szállítóvezetéknél külön kell foglalkozni a kockázatokkal, a biztonsággal és teljes 

CO2 szállítási folyamat nyomon követésével. 
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6. A CO2 tárolása, végleges elhelyezése 
 

A környezetet terhelő CO2 tárolása, pontosabban végleges elhelyezése a CO2 lánc, a 
CCS utolsó eleme. 

Az erőművekben és ipari üzemekben képződő CO2 olyan nagy mennyiségű, hogy más 
iparágak (pl. vegyipar, élelmiszeripar) számára történő értékesítése nem reális elképzelés. A 
képződő CO2 két nagyságrenddel nagyobb mennyiség, mint a világ teljes CO2 felhasználá-
sa. 

A CO2 „eltüntetésére” az egyetlen valós alternatíva a tárolás, a végleges elhelyezés. 
A CO2 végleges elhelyezésének elvileg két megoldása lehetséges: 

� föld alatti tárolókba, 
� óceánokba. 

A továbbiakban az utóbbi változattal nem foglalkozunk. 
A föld alatti CO2 tárolás megvalósítható: 

� letermelt természetes olaj- és gázmezők rétegeibe, 
� sós vizet tartalmazó rétegekbe, 
� művelésre alkalmatlan kőszéntelepekbe. 

CO2 tárolásra a fentiek közül a legalkalmasabbak a leművelt olaj- és gáztelepek. Ezek 
felhasználása azzal a további előnnyel jár, hogy a tárolási folyamathoz szükséges infrast-
ruktúra számos eleme a mező termelési időszakából még rendelkezésre állhat. 
 
A föld alatti CO2 tárolás sémája a következő ábra tárgya: 
 

 
 

Forrás: GeoNet, 2009. 
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A tárolókkal kapcsolatban az a legfontosabb kritérium, hogy a földtani szerkezet alkal-
mas legyen a CO2 biztonságos, hosszú távú megtartására, tárolásra. Ma még kevés ismeret 
és tapasztalat áll rendelkezésre a CO2 viselkedéséről különböző típusú formációkban. 

A tárolási helyre csővezetéken megérkező CO2 gáz nyomása a szállítási paraméterektől 
függ. A CO2 rétegbe történő besajtolásához a rétegnyomásnál nagyobb nyomásra van szük-
ség. A CO2 besajtolásához szükséges energia komprimálással, illetve a gáz lehűtésével 
állítható elő. Az alkalmazható technológia erősen visszahat a CO2 elhelyezés költségeire. 

A tartós tárolás feltétele, hogy a befogadó réteg teljesen zárt legyen, és ez a feltétel az 
injektálás folyamatában sem sérülhet meg. A réteg megfelelő permeabilitása és porozitása 
szintén a tárolás megvalósíthatóságának kritériuma. 

A föld alatti tárolóba elhelyezett CO2 további „sorsát” (emberöltőkön keresztül) folya-
matosan figyelemmel kell kísérni. A monitorozáshoz megfelelően kiépített megfigyelő 
rendszer és folyamatos ráfordítás szükséges. 
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