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ABSZTRAKT: A konvencionális, könnyen hozzáférhető szénhidrogén alapú energiaforrások 

kimerülése globális problémaként jelentkezik. Ezért fokozatosan előtérbe kerülnek a nem 

konvencionális energiahordozókkal kapcsolatos kutatások, fejlesztések. Az elmúlt évtize-

dek során a szénhez kötött metán is előtérbe került, mint nem konvencionális fosszilis tüze-

lőanyag. A Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetében évtizedekre 

visszanyúló kutatások foglalkoznak a magyarországi környezetben megvalósítható, szénhez 

kötött metán kitermelésének lehetőségével. Jelenleg a Földi energiaforrások hasznosításá-

hoz kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése című GINOP-2.3.2-15-

2016-00010 azonosítási számú projekt keretén belül folyik az eddigi eredmények újraérté-

kelése és lehetséges új irányok meghatározása. A kutatás jelenlegi szakaszában a nemzet-

közi trendek felmérése folyik, ehhez kapcsolódóan közlünk jelen tanulmány keretein belül 

egy általános helyzetképet. 

Kulcsszavak: CBM, nemzetközi trendek, általános értékelés, nem konvencionális ener-

giaforrás 
 

 

1. MI IS AZ A CBM? 

A szénbányászatban a szénhez kötött metán robbanóképessége számos katasztrófát 

okozott és rendkívül veszélyessé tette a szénbányászatot. A múltban és jelenünkben 

is számos bányász halálát okozta ez a jelenség. A bányászati biztonság hosszú utat 

tett meg napjainkig, de a szénbe ágyazott metán robbanásveszélye ma is az egyik 

legnagyobb kockázati tényezőként tartható számon. Mára a megnövekedett bizton-

sági szabályozásoknak köszönhetően, már rendkívül érzékeny gázdetektorok, meg-

növekedett biztonsági szabályozások, és mindezen túl a gáz elvezetése és kiszellőz-

tetése segíti a veszélyes helyzetek elkerülését. Hosszútávon ez a módszer azonban 

sem gazdaságossági, sem környezetvédelmi szempontból nem számít jó megoldás-

nak. Az éghető anyag kilevegőztetése jelentős veszteségként számolható el, mind-

ezen túl, miután üvegházhatást okozó gázról beszélünk, így a környezetvédelmi 

hatás sem elhanyagolható. A bányák szellőztetéséből származó metángáz a teljes, 

egyéb emberi tevékenységből származó gáz megközelítőleg 1%-át teszi ki, azon-

ban a metán-üvegházhatást okozó képessége jóval nagyobb potenciált képvisel, 
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mint a szén-dioxid (PARAMOD 2014). A metán az évezredek során az elhalt nö-

vényzetből képződik a szénnel együtt. A legtöbb szén egy köbméternyi mennyisé-

ge jóval több, akár hat vagy hétszer annyi metánt képes raktározni, mint egy köb-

méternyi homokkő, mint tárolókőzet. A szén minőségének és a telep mélységének 

növekedésével, a tárolt gáz mennyisége növekszik. A gáz gyakran halmozódik fel 

gázüregekben, mely a bányászat során kiemelt veszélyt jelent. A modern bányásza-

ti tevékenységek során, ezek a nagy mennyiségben raktározódott gázok kikerülnek 

a szabad levegőre a szellőztetéssel.  

A hagyományos gázrezervoárokban felhalmozódó gáz, illetve a szénhez kötött 

formában megjelenő metán főbb jellemzőit az 1. táblázatban hasonlítjuk össze.  

A szénhez kötött metán a szén felhasználása során alapvetően nem okoz jelentős 

energiatöbbletet. A megkötődött mennyiségek széles spektrumon mozoghatnak. 

 

1. táblázat 

A CBM és konvencionális gáztároló rendszerek összehasonlítása 

Szénhez kötött gáz Konvencionális gáz 

A gáz a mikroszkópikus szénrészecs-

kéken adszorbeálódik 
A gáz a kőzet pórusaiban halmozódik fel 

A gáz elsőként a FICK-törvény szerinti 

folyamat során diffundál a szén felüle-

téről, majd később a törések mentén 

DARCY törvénye szerint távozik 

Csak a DARCY-törvény érvényesül 

A szenek tonnánkénti gáztartalma magas 
A kőzet tonnánkénti gáztartalma  

alacsony 

Az áteresztőképesség mélységfüggő 
Az áteresztőképesség nem függvénye a 

mélységnek 

A szorpciós tulajdonságok határt szab-

nak a gáz kinyerhetőségének 

A kinyerhetőség mindösszesen a rezer-

voár nyomáscsökkenésének függvénye 

A rezervoár egy elszenesedett kőzet 
A rezervoárban nincs elszenesedett 

kőzet 

ACBM a szén keletkezéséből származik A gáz nem a rezervoárban képződött 

(PARAMOD 2017) 

 

 

2. COALBED METÁN (CBM) – AZ ÉRTÉKES ERŐFORRÁS A BÁNYÁSZATBAN 

A 70’-es évek végén Alabamában kezdődtek az első CBM alapú kitermelések. 

Észak-Új-Mexikóban, több mint 40 millió köbláb CBM alapú gáz kitermelése fo-

lyik 1700 kútból. Jelenleg több önálló finanszírozású CBM kitermelési projekt 

zajlik, különböző területeken. Csak az Appalache hegységben több mint 16 000 

település fekszik olyan terület felett, mely alkalmas lehet CBM alapú gáztermelés-
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re. Ez nagyban lecsökkentené a bonyolult és veszélyes csőrendszerek kialakításá-

nak szükségességét. A gáztermelésre akár a nem műrevaló széntelepek is megfele-

lőek lehetnek, továbbá folyamatban lévő széntermelés mellett is bevezethető a 

technológia, ebben az esetben inkább a CMM (coal mine methane) kifejezés hasz-

nálatos, és más technológiai megoldást igényel (PARAMOD 2017) 

 

3. A CBM KINYERÉS MELLETT TÖRTÉNŐ CO2 VISSZASAJTOLÁS 

Az ötlet alapja a CO2 geológiai megkötése, miközben a metánt kinyerjük. A CO2-t 

a szénbe fúrt kutakon keresztül injektálják, majd a CO2 a szénből kiszorítja a me-

tánt a felszín felé, amelyet végül összegyűjtenek. Ez a „két legyet egy csapásra” 

ötlet alapjában véve megvalósítható, mert a bitumenes szén, kétszer több CO2-t 

képes megkötni, mint metánt, ezáltal csökken a CO2 mennyisége az atmoszférában. 

Nagy számú ipari és tudományos kutatás folyik a metán CO2-vel történő kiszorítá-

sának lehetőségével kapcsolatban, mivel a folyamat energetikai, gazdasági és kör-

nyezetvédelmi szempontból is hatékonynak mondható. Minden egyes mező eseté-

ben azonban a megvalósíthatóságokat egyedi szempontok alapján kell tanulmá-

nyozni. A környezetvédelmi paraméterek mindegyikét figyelembe kell venni, mind 

a felszín használata, mind a vízvédelmi szempontok miatt. Feltehetőleg a technoló-

giai fejlesztések segítségével hamarosan olyan szénmezőkből is gazdaságosan ki-

nyerhetővé válik majd a metán, amelyek jelenleg nem mutatkoznak erre alkalmas-

nak. A CBM hasznosítása tehát tisztább energiát biztosít, mely hozzájárul az üveg-

házhatás csökkentéséhez és a bányászati tevékenységet is biztonságosabbá teszi. 

 

4. GLOBÁLIS HELYZET 

Nemzetközi viszonylatban, kezdetben leginkább elterjedt módszer a CBM kinyeré-

se kapcsán a vertikális fúrások alkalmazása volt, napjainkban azonban a horizontá-

lis kútkiképzés egyre nagyobb teret hódít, kiegészítve a hidraulikus repesztési eljá-

rás technológiájával. Ez az eljárás leginkább 600–1300 méter mélység között al-

kalmazható sikeresen, a permeabilitás mélységgel történő csökkenése miatt.  

A megkötődött gázok mennyisége a szén érettségével növekszik, a legtöbbet így az 

antracit tartalmazza. Ezen gázok legnagyobb mennyisége az atmoszférába kerülhet, 

egy része viszont a szénhez kötve marad. A megkötődött gáz mennyisége több 

faktortól is függ, úgy, mint a szén minősége, a széntelep mélysége, a fedőkőzet és a 

szénformáció alatti rétegek minősége, geológiai anomáliák, tektonikus erők, illetve 

az elszenesedési folyamat során fellépő hőmérséklet viszonyok.  

A szén által megkötött gázok legfőbb alkotója a metán, mely a teljes megkötött 

gázmennyiség 80–95%-át teszi ki. Az alkotók között jelen lehet még etán, propán, 

bután, szén-dioxid, hidrogén, oxigén és argon is. A globális energiaszolgáltatás 

megközelítőleg 26%-át a szén teszi ki, illetve a termelt villamos energia 41%-át 

(LANDIS 1993). A szén tehát egy rendkívül jól hasznosítható energiahordozó.  

A következő ábra a világ jelentősebb szén lelőhelyeit mutatja be (THAKUR 2011). 
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1. ábra: A világ jelentős szénmezői (Paramod, 2017;Thakur, 2011) 

(1 – Nyugat-Kanada, 2 – USA-Nyugat, 3 – Illinoa, 4 – Appalache,  

5 – Kelet Pennine, 6 – Ruhr, 7 – Felső Szilézia, 8 – Donyeck, 9 – Perkora,  

10 – Ekibastuz, 11 – Karaganda, 12 – Kuznyeck, 13 – Kína, 14 – Ranigan,  

15 – Kilimantan, 16 – Bowen, 17 – Sidney, 18 – Karoo,  

19 – Kelet-Kolumbia/Venezuela) 

 

Az Egyesült Államokban a CBM termelésére épülő ipar mára jól felépített rend-

szerként működik. Megközelítőleg 50 000 kút került kialakításra. Az éves termelés 

az USA gáztermelésének kb. 10%-át adja. Ez a termelési érték nagyon könnyen 

megduplázható, amennyiben a horizontális fúrásokat a vékonyabb széntelepekre is 

kiterjesztik (ROGERS 2011). Kanadában a CBM-termelés nem érte el a kapacitás 

csúcsát, megközelítőleg 3500 CBM-kút működik, melyek éves termelése 2,5 Mrd 

m3. Az előzetes felmérések alapján, a jelenleg kutatási fázisban lévő területek ter-

melésbe vonásával az éves hozam hamarosan elérheti a 10 Mrd m3 értéket 

(NAEWG 2005). A nyugat-európai kontinens országai nagy múltú széntermelésre 

tekintenek vissza. A kisebb mélységekben fekvő széntelepek többnyire már kiter-

melésre kerültek, így a potenciális gáztermelő rétegek 6–700 méter vagy annál 

nagyobb mélységekben fekszenek. Az Egyesült Királyságban a horizontális fúrá-

sok vezethetnek eredményre a szénmezők nem túl nagy vastagsága és a rétegek kis 

áteresztőképessége következtében (CREEDY 1994). Franciaországban a helyzet 

szintén hasonló, a horizontális fúrások alkalmazása vezethet sikerre (GAIRAUD 

1994). Németországban közepes vastagságú szénmezők fordulnak elő, melyek a 

vertikális fúrás alkalmazását lehetővé teszik, ám az áteresztőképesség rendkívül 

alacsony, így az ilyen jellegű kísérletek nem bizonyultak túl sikeresnek. Ezekben 

az esetekben is a horizontális fúrások alkalmazása hozta meg a sikert. Annak elle-

nére, hogy az ország jelentős lignittelepekkel rendelkezik a CBM-termelést ez nem 

fokozza, mivel a lignit csak kevés CBM megkötésére alkalmas (SCHLOENBACH 

1994). A kelet-európai országokban mélyebb rétegekben (~ 1000 m) kiváló lehető-

ségek mutatkoznak a CBM-termelésre (LAKINOV 2005). Oroszország jelenleg nem 
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elkötelezett a CBM kinyerése kapcsán. A fellelhető szenek mindössze 30%-a képes 

a CBM megkötésére, a többi olyan alacsony minőségű, hogy nem tartalmaz metánt. 

Kína CBM-termelése eléri a 4 milliárd m3 mennyiséget évente. A kisebb mélységű 

rétegek bányászati biztonsága szempontjából ugyanis elengedhetetlen a CBM ki-

termelése. A bányarobbanások száma még ennek ellenére is magas. A vertikális 

fúrások alkalmazásával is jelentős eredményeket érnek el, a horizontális fúrások 

mélyebb rétegekre történő kiterjesztésének lehetőségét is folyamatosan vizsgálják. 

Indiában jó lehetőségek mutatkoznak a CBM-termelésre, jelenleg 100 kút üzemel, 

azonban további adatok nem ismertek a termeléssel kapcsolatban (DGH 2008). 

Dél-Afrikában a bányavágatokból indított horizontális fúrással valósítják meg a 

metán elvezetését, azonban további adatok nem ismertek. Ausztráliában szintén a 

bányákban alkalmazott horizontális fúrásokkal biztosítják a termelést (US EPA 

2009). 

 

5. MAGYARORSZÁGI VISZONYOK 

Hazánkban jelenleg nem folyik szénhez kötött metángáztermelés, azonban több 

kutatási projekt témája a lehetőségek értékelése. Az eddig végzett vizsgálatok alap-

ján kijelenthető, hogy a mecseki szénmedencében a szén gáztartalma nemzetközi 

összehasonlításban magas értékű. A metángáz részben szabad és részben szorbeált 

állapotban van jelen a szénben. A szabad gáz aránya elenyésző a kötött formában 

lévő gázhoz képest, mely a rétegződési síkok mentén a lazulási felületek és tekto-

nikai eredetű repedések hézagaiban, mint fizikai tároló makropórusaiban foglal 

helyet. A gáznyomás és a pórustérfogat növekedésével a szabadgázmennyiség nö-

vekszik. A metángáznak a mecseki szénben való tárolása nem egyszerűen fizikai 

adszorpció, mivel a megfigyelések szerint a szén gázkapacitása kevéssé függ a hő-

mérséklettől és a porozitástól. A szorpció, egy bonyolultabb, pontosan nem leírható 

folyamat. A irodalomban fellelhető laboratóriumi vizsgálatok alapján valószínű, 

hogy a folyamatokban több, egymással összefüggő egyensúlyi állapot eredő jelensé-

géről van szó. Azaz adszorpció és abszorpció is lejátszódik. A magyarországi szénte-

lepek permeabilitása igen alacsony, rétegződéssel párhuzamosan, egyenesen, illetve 

radiálisan néhány megfigyelés alapján nagyobb értékek vehetők figyelembe.  

A bányabeli körülmények között végrehajtott néhány in situ permeabilitás mé-

rés 0-2–1 mD értéket jelzett. Azonban a laboratóriumban mért áteresztőképesség 

érték 10-2–10-4 mD nagyságrendű. Mérésekkel bizonyított, hogy az áteresztőképes-

ség érzékeny a terhelésváltozásra, melyet igazolnak a gázkitörés-veszélyesnek is-

mert széntelepek. Darcy törvénye szerint a szén áteresztőképessége csak az anyag-

tulajdonságoktól és a nyomáskülönbségtől függ. A mecseki szenek esetében azon-

ban a gázáteresztő képességet a gázdinamikai viszonyok is befolyásolják (Záróje-

lentés 1998).  

A kőzetmechanikai szempontú elemzések eredményeit is figyelembe véve meg-

állapítható, hogy a széntelep szabad gáznyomásának mesterséges megnövelése 

csökkenti a szén szilárdságát, ami a szén szerkezetének roncsolódásához, illetve a 

gázleadás fokozásához vezethet. A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a széntelep 
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szerkezetét fel kell lazítani, hogy a megkötött gáz felszabaduljon, és a széntelep 

permeabilitása megnövekedjen. A hidraulikus repesztési technológia alkalmazása a 

CBM-kitermelés megvalósításához Magyarországon elengedhetetlen.  

 

ÖSSZEGZÉS 

Annak ellenére, hogy országonként és szénmezőnként eltérő feltételek mellett 

nyerhető ki a CBM, van mégis néhány általánosságban levonható következtetés: 
 

1. A magas minőségű szenek minden esetben nagy mennyiségben tartalmaznak 

CBM-et, a mélységüktől és a telep vastagságától függetlenül. 

2. A nagyon vékony széntelepek nagyon jó raktározóknak bizonyulnak, amennyi-

ben kis mélységben helyezkednek el. 

3. Üzemelő szénbányák esetében a specifikus metánemisszió miatt a CBM-

kitermelés bevezetése mindenképpen érdemes lehet. 

 

A fent felvázolt megállapítások mellett vannak olyan akadályozó faktorok, melyek 

mindenképpen kontrollt igényelnek: 
 

1. A természetes gázok kapcsán a jelenleg világszintű túlkínálat hatása; 

2. A felszín alatti horizontális fúrások technológiai és felszerelés igénye; 
3. A környezetvédelmi szabályozások, melyek leginkább Európát érintik, a szigo-

rúbb szabályozások rendkívül magas költségeket eredményezhetnek. Egy ha-

gyományos szénhidrogéntermelő-kút mélyítése Európában háromszor annyiban 

kerülhet, mint az USA-ban (THAKUR 1993). 
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