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CO2-VEZETÉKEK: HIBÁK ÉS KOCKÁZATOK 

CO2 PIPELINES: ERRORS AND RISKS 

HORÁNSZKY BEÁTA
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Absztrakt : A CCS-technológia támogatásával és bevezetésével a CO2-vezetékek létesítése egyre 
elterjedtebb lehet Európában. Ezek a vezetékek sokban hasonlítanak, de különböznek is a kontinenst 
átszövő földgázszállító vezetékektől. A szerző ezekre jellemzőkre, illetve a CO2-vezeték üzemletetési 
kockázataira igyekszik rávilágítani. 
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Abstract: With the support and introduction of the CCS technology, the establishment of CO2 
pipelines can become more common in Europe. These pipelines share many traits, but also differ 
much with the Trans-European Natural Gas Transmission Network. The author tries to highlight these 
traits and the operation risks of the CO2 pipelines. 
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1. Bevezetés 
 

A klímaváltozás ellen több éve/évtizede tartó küzdelem fő célkitűzése a légkörbe jutó 
CO2 mennyiségének csökkentése, amely az üvegházhatású gázok (ÜHG-k) közel 80%-át 
adja. A kibocsátás minimalizálását az ipari technológiák további korszerűsítése, valamint a 
kibocsátott CO2 mennyiségek letárolása jelentheti. Ez utóbbi CCS (Carbon Capture and 
Storage) technológiát az Európai Unió (EU) is fontosnak tekinti. Az Unió az elmúlt 
években számos direktívát, rendeletet és közleményt adott ki e témához kapcsolódóan,  a 
2013 márciusában kiadott közleménye [COM(2013)180] szerint e technológia alkalmazása 
nélkül egy bizonytalan jövővel kell szembenézünk. 2010-ben már készültek tervek egy, az 
EU tagállamait összekötő CO2-vezetékrendszer megvalósításáról, melynek kiépítését az 
Unió említett közleményében újból erősen szorgalmazza. Egy CO2-t szállító vezeték 
működése természetesen sok műszaki-biztonsági kérdést vet fel, és a tagországoknak –
esetlegesen – hiányzó előírásait, műszaki-biztonsági jogszabályait meg kell alkotniuk.  
 
2. A CO2 fontossága 
 

Az ipari forradalom óta a légkörben lévő ÜHG-k mennyisége folyamatosan növekszik, 
növelve ezzel a globális felmelegedés mértékét. A legfontosabb légköri alkotók e folya-
matban a CO2, a metán, a freonok és a nitrogén-oxidok. E gázok a különféle tevékenységek 
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eredményeként más és más arányban képződnek. Az összes kibocsátás közel 80%-át a CO2 
adja, s e gázt legnagyobb arányban (kb. 80%) az energiaszektor termeli (1. ábra). Így nem 
véletlen, hogy a szennyezők mennyiségét a CO2 egyenértékre vonatkoztatják. E gáz 
légkörben lévő mennyisége az European Environment Agency (Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség – EEA) adatai szerint az 1700-as évek közepétől napjainkig több mint 100 
ppm-el növekedett.  
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* A ’fluor-gázok’ alatt értendőek a fluorozott-szénhidrogének (HFCs), a perfluor-szén-vegyületek (PFCs),  
a kén-hexafluorid (SF6), melyek elsősorban az ipari tevékenységekből származnak. 
 

1. ábra. Az üvegházhatást okozó gázok szerepe CO2-egyenértékre vonatkoztatva 
Forrás: [2] 

 
A világon 2010-ben a CO2-emisszió 30,2 milliárd tonna volt [3]. E hatalmas mennyiség 

közel felét a hő- és villamosenergia-termelők, a közlekedési szektor és a lakossági 
felhasználás adta (és adja). Az utóbbi két kibocsátó szektor nagyszámú – akár több milliós 
– kibocsátót jelent, míg az erőművek és egyéb energiaipari létesítmények (pl. kőolaj-
finomítók) arányaiban kevesebb forráspontot takarnak. E forráspontokban termelődő nagy 
CO2-mennyiség jelentős része – különféle technológiai megoldásokkal – „megfogható”, a 
füstgázból leválasztható. Ez 2010-ben azt jelentette, hogy az Európai Unióban több mint 
3660 millió t, Magyarországon pedig több mint 48,9 millió t CO2 jelentős része elméletileg 
leválasztásra kerülhetett volna [3]. 
 
3. A tervezett CO2 távvezeték-rendszer 
 

A CO2 füstgázból történő leválasztásának helyszíne természetesen földrajzilag igen 
ritkán esik egybe a tárolás helyszínével. A gáz szállítása a nagy energetikai/ipari 
létesítményektől a tároló formációkig csővezetékek – ritkábban tankerhajók – segítségével 
történik.  
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A szénhidrogén-ipar szakemberei e fontos szállítási feladattal kapcsolatosan már igen 
sokrétű tapasztalattal rendelkeznek, hiszen az kőolajtermelésben alkalmazott EOR-
technológiákhoz is használnak CO2-t, melyet csővezetékkel szállítanak felhasználási 
helyükre. Az első ilyen vezetékek a ’70-es évek elején az USA-ban létesültek, de 
hazánkban is 1972-ben helyezték üzembe a budafai olajtermelést támogató vezetéket. 
Napjainkban, az USA-ban a CO2-vezetékek hossza közel 6500 km, Európában a teljes 
hossz 500 km alatt van.  

Bár a CCS-technológiát sokan igen magas kockázatúnak és – mint minden 
környezetvédelmi globális megoldást – igen nagy költségűnek tartják, a kutatások az egész 
világon megindultak az elmúlt évezred végén.  

 

 

2. ábra. Az EU tervezett CO2-vezetékrendszere (2050) és a 2010-es földgázszállító hálózat 
Forrás: [4], [5] 

 
A Det Norske Veritas (DNV) szerint a világon 2030-ban az éves tárolandó szén-

monoxid mennyisége megközelítheti az éves földgázigényt [6]. Az IEA 2009-ben megjelent 
tanulmánya [7] 2020-ig a világon 77–97 db CO2-szállítóvezeték építését prognosztizálta, 
több mint 15 milliárd $ értékben. Az OECD-Europe országcsoportra vonatkozóan ez az 
összeg elérheti 5,5 milliárd $-t. Az Európai Bizottság 2011 márciusában jelentette meg „Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvaló-
sításának ütemterve” c. közleményét [8], amely kijelölte azt az utat, amelyen 2050-re el 
lehet jutni egy, a mainál sokkal kisebb szén-dioxid-kibocsátású gazdaságba. Az Unió 
fontosnak tartja a CCS-technológiát, így a terület szabályzása és mintaprojektek 
finanszírozása napjainkban is folyamatos. A Bizottság egyik kutatóintézménye, a Joint 
Research Center (JRC) tanulmánya [5] szerint 2020-ig az EU 25 milliárd eurót szán 2005 
km hosszú szén-dioxid-csővezeték kiépítésére, és 2050-ig egyfajta európai szén-dioxid-
vezetékhálózatot terveznek létrehozni, ami több mint 20 000 km vezetéket jelent, 28,9 
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milliárd euró értékben. A kialakítandó vezetékhálózat hasonlatos lehet az Uniót átszövő 
földgázszállító hálózathoz (2. ábra). A csővezetékek a nagy mennyiséget kibocsátó 
forráspontokat kötnék össze a letárolási helyekkel, melyek között nagy többségben a 
tengerben található formációk (pl. kimerült szénhidrogéntelepek) vannak. 

Jelenleg Európában három (két norvég és egy francia) CCS-projekt működik, egy 
norvég vezeték még építés alatt áll, és három – két norvég és egy holland – projektet 
(valószínűleg a gazdasági válság hatására) leállítottak. A tervezés időszakában számos 
projekt van kontinens szerte és több elméleti projekthellyel számolnak a későbbiekben [9]. 

Az EU hosszú távú terve tehát egy, az egész Uniót átfogó CO2-távvezetéki hálózat 
kiépítése. Az elképzelés erősségét az is mutatja, hogy 2009-ben megszületett az ún. CCS-
Direktíva (2009/31/EK), és 2011-ben a Bizottság javaslatot tett az CO2-vezetékhálózat 
beemelésére az Energia Infrastruktúra Prioritásai (Energy Infrastructure Priorities – EIP) 
közé. 
 
4. A CO2-szállítás kockázatai 
 

A jövőben kiépítendő CO2-vezetékrendszerrel kapcsolatosan felmerülő lehetséges 
kockázatok feltérképezését első megközelítésben a már évtizedek óta kiválóan működő 
európai földgázvezeték-hálózat létesítési-üzemeltetési tapasztalataiból egyszerű lenne 
összefoglalni, s átvenni a földgázvezeték-hálózat műszaki-biztonsági előírásait. Azonban a 
két vezetékrendszer sok szempontból jelentősen eltér egymástól: 
 

 

3. ábra. A CO2 fázisállapotai 
Forrás: [12] 
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1. táblázat 
A földgáz és a CO2 főbb tulajdonságai 

Földgáz CO2 

ÁLTALÁNOSAN 

Színtelen, természetes állapotban szagtalan, a 
levegőnél könnyebb. Szénhidrogén alapú 
gázok gyúlékony elegye, fő összetevője a 
metán, mellette magasabb szénatomszámú 
szénhidrogéneket (etán, propán, bután, 
pentán, hexán), illetve éghetetlen alkotókat 
(szén-dioxid, nitrogén) is tartalmaz. Leg-
tisztább formája – amit a közfogyasztásban is 
alkalmaznak – szinte kizárólag metánból áll. 
Vízben kevéssé, szerves oldószerekben jól 
oldódik. 

Színtelen gáz, amely kis koncentrációban a 
levegőben is jelen van, nem éghető, a levegőnél 
nehezebb (1,98 kg/m3).  
Könnyen cseppfolyósítható, azonban normál 
légköri nyomáson erősen párolog, jelentős hőt 
elvonva ezzel környezetétől. Ekkor keletkezik 
egy szilárd hószerű anyag, az ún. szárazjég. A 
vízzel gyenge savat, szénsavat képez, benne csak 
kis mértékben oldódik. 

HATÁSA AZ EMBERI SZERVEZETRE 

Levegővel összekeveredve 5–15 tf% között 
robbanásveszélyes! 
Égése során CO keletkezhet, ami nagyon 
mérgező gáz. 

A levegőben természetes módon jelenlévő CO2 
mennyiségnek nincs hatása az ember egész-
ségére. Azonban, ha a CO2 a levegőben 5 tf%-
ban van jelen, szédülést, fejfájást és émelygést 
okoz. Nagy koncentrációban (15tf% felett) 
megtámadja a légzőközpontot, befolyásolja a vér 
anyagcsere folyamatait.  
A növekvő CO2 koncentráció hatására a levegő 
oxigénkoncentrációja is süllyedhet, 16% alatti 
oxigén-aránynál már fulladás következhet be. 

HATÁSA AZ ÖKOSZISZTÉMÁRA 

Égése során kisebb mértékben kormozó 
lánggal ég. 
A legkörnyezetkímélőbb energiahordozó. 

A növényekre az életműködésükhöz szükséges 
mennyiségen felüli koncentrációban veszélyes, 
20–30%-ig egyes esetekben még kedvező hatása 
is lehet.  
A talajvízbe kerülve az savasodni kezd, néhány 
kedvezőtlen esetben a kőzetekből kémiai eleme-
ket oldhat ki, megváltoztatva ezzel a talajvíz 
összetételét, ill. a kőzetek stabilitását is.  
A tengeri vezetékek esetében előfordulhat, hogy a 
meghibásodáskor a tengervízzel érintkezik a 
szivárgó gáz. A savasodás itt is bekövetkezik a 
szivárgás környezetében, a káros hatások mértéke 
a pH-értéktől nagymértékben függ. Elsősorban 
azok az élőlények károsodnak, melyek helyhez 
kötöttek, nem tudják elhagyni a CO2-vel 
elárasztott térséget. 

Forrás: [10, 11] 
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� a szállított közegek tulajdonságaiban (1. táblázat),  
� a szállított közegek halmazállapotában: 

A CCS-technológiánál a szállítandó közeg halmazállapota folyékony, s a szuperkritikus 
tartományhoz közel esik (3. ábra). Ebből következően, míg a földgázszállítás nyomása 
max. 80–90 bar, a CO2-vezetékek üzemnyomása ennél nagyobb, 100–180 bar között 
lehet, amit még jelentősen befolyásolhatnak a gázban esetlegesen megtalálható egyéb 
összetevők is (pl. metán, kén-hidrogén stb.). 
A nagynyomású CO2-vezeték meghibásodásánál számolni kell a gyors nyomás-
csökkenés miatti hűlés okozta szárazjég képződésével, valamint a jelentős környezeti 
lehűlés miatt a cső anyaga, a kompresszorok, szelepek és tömítések elridegülésével is. 

� vezetékhálózatok nagyságában: 
Az országokat átfogó földgázhálózatok, melyek viszonylag sok forráspontot és több 
ezres fogyasztási/kiadási pontot jelentenek, jelentősen nagyobbak a kevés CO2 

leválasztási pontot és a letárolási helyet összekötő vezetékhálózattól. Ebből kifolyólag 
kevesebb a szállítási balesetek valószínűsége is.  
Mindkét közeg esetében a vezetékek nyomvonalának kijelölésénél fokozott figyelmet 
kell fordítani a lakott területektől való távolságra (az USA-ban a földrajzi adottságok 
miatt ezt könnyebb megoldani).  
A két gáz tulajdonságainak összehasonlításából kitűnik, milyen kockázatai lehetnek az 
üzemeltetésnek, egy esetleges haváriahelyzetnek. Az egyéb veszélyes tényezők 
összeállításában segítség lehet a földgázhálózat üzemeltetési tapasztalatai mellett az 
olajipari EOR vezetékek üzemeltetési tapasztalatainak felhasználása is: 

� Nem megfelelő a nyomvonal 
A CO2-vezetékek esetében kerülni kell a völgyeket, illetve a zártabb területeket, mivel a 
gáz sűrűbb a levegőnél, s ezeken a helyeken feldúsulva, akár halált is okozhat. 

� Anyag- vagy varrathiba 
Fokozottan figyelni kell a megfelelő, szabvány által előírt vezetékanyag kiválasztására, 
valamint a hegesztési technológia és a varratellenőrzés megfelelőségére. 

� Belső/külső korrózió 
Mivel a CO2 gáz vízzel savas közeget képez, fontos a leválasztott CO2 víztelenítése, 
szárítása. A külső korrózió kivédéséhez pedig a passzív szigetelések alkalmazása. 

� Hibás berendezések és szerelvények 
� Nem megfelelő üzemletetés 
� Emberi mulasztás 
� Természeti csapás, katasztrófa 
 
5. Üzemelő CO2-vezetékek meghibásodási statisztikái 
 

Az USA-ban a szállítással foglalkozó minisztérium egyik hivatala (Pipeline and 
Hazardous Materials Adminisztration – PHMSA) felügyeli a veszélyes anyagokat (kőolaj, 
földgáz, ammónia, CO2, gazolin, bután stb.) szállító távvezetékeket. A szervezet nagy 
mennyiségben gyűjti a vezetékek meghibásodási adatait 1968-tól napjainkig. 
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Az onshore – az ország területén belül működő – CO2-gázvezetékek hossza 2012-ben 
közel 6500 km volt. Ezek a vezetékek a EOR technológia alkalmazásához épültek ki, 
elsőként az 1972-ben átadott Canyon Reef vezeték, melynek hossza 225 km volt.  

 

 
 

4. ábra. A CO2-vezetékek hibaszáma, USA, 1994–2012 
Forrás: [13] 

 
A 150–180 bar nyomással működő vezetékek a statisztikai adatok szerint egészen 1994-

ig tökéletesen működtek. Az adatbázisban ebben az évben regisztrálták az első hibákat. Az 
azóta eltelt közel 20 évben jelentősen alacsony volt a hibák száma, egyik évben sem érte el 
a 8 db-ot, 1994 és 2012 között pedig összesen 57 hiba fordult elő a rendszerben (4. ábra). 
Ezzel szemben a (igaz, jelentősen nagyobb) földgázhálózat hibaszáma meglehetősen nagy, 
csak 2013 első negyedévében 118 hiba történt. A CO2-vezetékhálózat hibái számos okra 
vezethetők vissza: 
� Berendezések, szerelvények meghibásodása. 
� Külső/belső korrózió. 
� Hibás beépített anyagok. 
� Hibás kivitelezés – varrathibák. 
� Nem megfelelő üzemletetés. 

A PHMSA adatbázisa szerint a legtöbb hibát a berendezések, szerelvények, szelepek 
stb. hibája okozza (34%), amelyben szerepet játszhat az igen magas üzemi nyomás  
(5. ábra).  

A következő hibaok (a beépített anyagok, hegesztési varratok hibája) szintén ugyanilyen 
okból lehet magas (26%), Azonban majdnem ekkora aránya van az ún. egyéb 
eseményeknek (26%), amely lehet: extrém időjárás vagy harmadik fél általi rongálás is. A 
csővezetékek belső korrodálódása az adatok alapján nem tehető magasnak, a 10% alatti 
érték mutatja, hogy jól előkészített CO2 került be a vezetékbe. 
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5. ábra. A CO2-vezeték hibaokai, USA, 1994–2012 

Forrás: [13] 
 

A CO2-vezetékek meghibásodásánál senki sem vesztette életét vagy sérült meg. 2002 és 
2008 között az USA-ban üzemelő EOR-CO2-vezetékek 31 esetben szivárogtak, és nem 
történt sérülés ezekben az esetekben. A CO2-vezetékek viszonylag messze vannak a lakott 
területektől, és a levegőnél nehezebb gáz nem alkot robbanóképes elegyet a levegővel, 
amennyiben lakott területeket veszélyeztetne a lakosságot evakuálják. (Ez történt 1998-ban 
Nagylengyelben, az akkori CO2-balesetnél 3 falut – 5000 embert költöztettek ki ideig-
lenesen.) 

Ezzel szemben a földgáz- és egyéb folyékony fluidomot szállító rendszerekben a 
vizsgált időszakban 2000-nél több baleset történt, melyből 106 volt halálos kimenetelű, és 
382-en sérültek meg. A földgázvezeték-hálózat hatalmas a CO2-hálózattal szemben, és a 
lakott területeket is érinti. A gáz a levegővel elegyedve robbanásveszélyes, a halálesetek és 
sérültek nagyobb száma ennek is köszönhető. 
 
6. Az első CCS-CO2 vezeték szabvány 
 

Európában a technológiai célú EOR-CO2 vezetékek hossza jóval 1000 km alatt van. A 
törekvés a CCS-technológia alkalmazására, ill. a néhány, üzemelő vezeték tapasztalatai 
megmutatták: ki kell dolgozni egy olyan átfogó előírást, amely egyfajta „jó gyakorlat”-ként 
ad támpontot a vezetékek tervezéséhez és üzemeltetéséhez. Norvégiában a már üzemelő, 
CCS-láncot alkotó vezetékek üzemeltetési tapasztalatai és a folyamatos kutatások 2010-ben 
életre hívták az első műszaki-biztonsági előírást, a DNV által jegyzett DESIGN AND 
OPERATION OF CO2 PIPELINES standardot. 
 
7. Összefoglalás 
 

A legnagyobb környezetvédelmi kihívások egyike az üvegházhatásért nagymértékben 
felelős CO2 gáz kibocsátásának minimalizálása. Ennek egyik lehetősége a nagy 
mennyiséget kibocsátóknál a gáz „befogása”, és elszállítása a kijelölt tárolási helyre. Mivel 
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a forráspont és a „nyelőpont” földrajzilag nem esik egybe, fontos feladat a gáz 
csővezetéken keresztüli szállítása. Természetesen a megfelelő műszaki-biztonsági 
követelmények betartásával. A szállítási feladatnak számos kockázata van, azonban 
szerencsére az EOR-CO2 vezetékek közel 20 éves üzemeltetési tapasztalata megmutatta, a 
CCS-CO2 vezetékek hibaszáma is elenyésző lehet. Az uniós tervek szerint 2050-ig 
kiépítendő CCS-CO2 hálózat tervezéséhez, üzemeltetéséhez szükség van megfelelő 
szabványok, előírások, kézikönyvek kidolgozására is mint a kockázatminimalizálás 
eszközeire. Az első ilyen előírás Norvégiában született. 
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