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A természet hatalmas, az ember parányi.  

Ezért aztán az ember léte attól függ,  

milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel,  

mennyire érti meg, és hogyan használja fel  

erőit saját hasznára. 

 

Szent-Györgyi Albert 

 
Absztrakt: Az évmilliók során képződött szénhidrogéneket mint fosszilis tüzelőanyagokat az 

emberiség egyre gyorsuló ütemben használja fel. Az ipari forradalom óta ezek az energiahor-

dozók az emberiség életszínvonalának emelését és az iparosodott társadalom elterjedését 

eredményezték. A szénhez kötött metán jelentőségét több szempontból is elemezhetjük.  

Az első és legfontosabb aspektus, tény, a szén elterjedése a földön, a hatalmas globális va-

gyon. A geológiai adottságok tekintetében is vizsgálódhatunk, mely alapján elmondható, hogy 

a rétegek integritásának hiánya, a nagy mélység és hőmérséklet, valamint a szén alacsony 

világpiaci ára miatt a megkutatott szénkészletek átlagosan 70%-a nem műrevaló. Tanulmá-

nyunkban a CBM-termelés környezeti hatásainak elemzésére, ezen belül is a kútlétesítés, 

víztelenítés és hidraulikus rétegrepesztés kockázatának vizsgálatára fókuszáltunk. Az EU-

ajánlás átgondolt hazai alkalmazásával a környezeti hatások minimalizálásával, illetve a mo-

nitoring előírásokkal a környezetvédelem és a CBM-termelés kapcsolata nagy biztonsággal 

megnyugtató módon kezelhető. 
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Az évmilliók során képződött szénhidrogéneket, mint fosszilis tüzelőanyagokat az 

emberiség egyre gyorsuló ütemben használja fel. Az ipari forradalom óta ezek az 

energiahordozók az emberiség életszínvonalának emelését és az iparosodott társa-

dalom elterjedését eredményezték. Azonban az emberiség a természet ezen kincseit 

növekvő léptékben használja fel, elsősorban nyersanyagként és termékek előállítá-

sára. (OLÁH 2005) Ezáltal a szénhidrogének termelése és felhasználása a XX. szá-

zad második felében rendkívüli mértékben felgyorsult és meghatározóvá vált az 

energiatermelésben. A 2000-es évek elején a világ energiatermelésében a kőolaj 

50%-ot, a földgáz 10%-ot reprezentált. A US Department of Energy előrejelzése 
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alapján a világ globális energiaigénye az elkövetkező száz év alatt több mint négy-

szeresére növekedik, amelyet csak új energiaforrások bevezetésével lehet majd 

kielégíteni (1. ábra).  

 

 
 

1. ábra: A világ jövőbeni várható energiafelhasználása 
http://images.angelpub.com/2011/15/8169/world-energy-demand-2050.gif 

Forrás: Lynn Orr, Changing the World’s Energy Systems, Stanford University Global  

Climate and Energy Project (after John Edwards, American Association of Petroleum  

Geologists); SRI consulting 

 

Az ENSZ prognózisa a népesség extrém növekedését vetíti előre, ami a becslés 

szerint 2100-ra elérheti akár a 8 milliárdot is, tehát a számított energiaigény szintén 

megnégyszereződik, közelítően 1600 1018 J érték valószínűsíthető. A Föld energia-

éhségét a konvencionális szénhidrogének kimerülő tartalékain túlmenően, a nem 

konvencionális energiahordozók növelt részarányával lehet majd kielégíteni.  

A fenti előrejelzések tükrében elengedhetetlenül szüksége lesz új kőolaj- és gázte-

lepek megkutatására, a kitermelési hatásfok növelésére, a nem konvencionális 

szénhidrogének termelésének fokozására, energiatakarékos technológiák fejleszté-

sére és széleskörű alkalmazására. Az elmúlt évtizedekben több kísérletet tettek a 

„nem konvencionális” és „konvencionális” szénhidrogének definiálására, melyek 

inkább a gazdasági oldalról közelítették meg a megkülönböztetést. A technológiai 

fejlődés, a földtani és ipari készletek korlátozottsága és fogyása, a kőolaj és földgáz 

árának hektikus változása új megvilágításba helyezte a nem konvencionális szén-

hidrogéneket. A korábbi gazdasági szempontot felváltotta egy objektív, geológiai 

meghatározás. E szerint a szemlélet szerint a gravitációs felhajtóerők által indukált 

geometriailag meghatározó kiterjedésű szerkezeti vagy tektonikus csapdákban 

felhalmozódott szénhidrogéneket nevezzük konvencionális szénhidrogéneknek.  

A nem konvencionális szénhidrogének kategóriájába minden olyan természetes 

szénhidrogén besorolandó, amely a fenti feltételeket nem elégíti ki. Ez alapján a 
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nem konvencionális szénhidrogének csoportjába tartozik a palaolaj (shale oil), 

homokolaj (tar sand oil), palagáz (shale gas), homokgáz (tight sand or deep gas), 

széntelepek metánja (coalbed methane – CBM) szénhidrogén hidrátok (hydrates). 

Tágabb besorolás értelmében ide rendszerezhető a kőolajtermelés kísérő, vagy az 

ún. fáklyagáz (associated), a kis (lencse) gázelőfordulásokból kitermelhető, és a 

nagy inert- (N2, CO2) tartalmú, csak megfelelő kémiai (pl. Fischer-Tropsch) tech-

nológiával átalakított és hasznosítható szénhidrogén-tartalmú, továbbá a bizonyított 

előfordulásokban jelenlévő, de technikai (pl. szállítási) okból nem hasznosítható 

(stranded gas) gázok is. (LAKATOS 2006) 

Jelen tanulmány középpontjában a szénhez kötött metán, mint nem konvencio-

nális szénhidrogén környezeti hatásainak vizsgálata áll. 

 

1. MIÉRT CBM? 

A szénhez kötött metán jelentőségét több szempontból is elemezhetjük. Az első és 

legfontosabb aspektus, tény, a szén elterjedése a földön, a hatalmas globális va-

gyon. A széleskörű szakmai becslések közel azonos értékeket közölnek, a világ 

ipari szénvagyona 700–1000 (1200) Mrd tonna, a becsült földtani vagyon 5000–

8000 (15 000) Mrd t., melynek több mint 45%-a jó minőségű feketeszén. (KOVÁCS 

2007) A geológiai adottságok tekintetében is vizsgálódhatunk, mely alapján el-

mondható, hogy a rétegek integritásának hiánya, a nagy mélység és hőmérséklet, 

valamint a szén alacsony világpiaci ára miatt a megkutatott szénkészletek átlagosan 

70%-a nem műrevaló. Ennélfogva a nem kitermelhető és a reménybeli szénvagyon 

mai technológiai szinten csak a metán lecsapolásával lehetséges. A kőzettérfogat és 

a rezervoárban rendelkezésre álló gáz térfogatának kapcsolata a harmadik néző-

pont, ami a szénhez kötött metán előnyének írható. Azonos kőzettérfogatú szénte-

lep és konvencionális földgáztárolót vizsgálva 6-7-szer több metán nyerhető ki a 

széntelepből. A világ számos országában folyik a szénhez kötött metán termelése. 

Az USA teljes földgáztermelésének közel 7%-át teszi ki a CBM részaránya.  

A Black Warrior medencében a CBM termelés az 1970-es években kezdődött, ahol 

a felhagyott bányaterekben felhalmozódott gázt és a művelés alatt álló vágatok 

ventillációs gázát is hasznosítják. A gázelegyek metántartalma 98%. A Miskolci 

Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetében a 90-es években folyt 

alapkutatások alapján egyértelműen elmondható, hogy a metán póruskitöltő gáz-

halmazállapotú tömbfázisként, a pórusok felületén abszorbeátumként és a szénfá-

zisban oldott formában, szilárd (interszticiális) oldat formájában van jelen. Ezzel 

magyarázható, az olykor 1% alatti porozitás melletti extrém magas metántartalom, 

és az, hogy a szénrétegekből felszabadítható metán többszöröse annak a mennyi-

ségnek, ami a porozitás vagy a felületi szorpciós visszatartás alapján számítható. 

Valószínű magyarázat lehet ez a világirodalomban eltérő CBM-vagyonokkal kap-

csolatban is. (LAKATOS 2007.) A szénhez kötött metán több geológiai korszakot 

átívelő szénülési folyamat során keletkezett. Nagyrészt metánból áll, de nitrogént, 

szénhidrogénféleségeket, szén-dioxidot is tartalmazó gáz. Alapvetően a szénréte-

gekben található, de a fedő- és fekükőzetekbe is migrálhat, amennyiben ezek per-
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meabilitása nagyságrendekkel eltér a szén áteresztőképességétől. A metán szénte-

lepeken keresztüli áramlása kétlépcsős folyamat: a mikropórus rendszerben tárolt 

gáz először a molekulák hődiffúziójával a makropórusokhoz, a természetes repedé-

sek hálózatához vándorol, és csak onnan áramlik a termelőkutakhoz, vagy a terme-

lőkutakkal kapcsolatosan létrehozott mesterséges repedésekhez. A hatékony CBM-

termelés alapfeltétele a hatékony rétegmegnyitás, ami speciális fúrási technológia 

(horizontális, vertikális, multilaterális kutak) és repesztési technológia alkalmazását 

igényli. A fentieket összevetve a CBM mint nem konvencionális szénhidrogén 

kiaknázásának másik feltétele a környezetvédelmi szempontok tekintetbe vétele.  

A következő fejezetekben a széngáz környezetre gyakorolt hatásait mutatjuk be.  

 

2. CBM VS. KÖRNYEZETI HATÁSOK  

A szénhez kötött metán környezetre gyakorolt hatásait három téma köré csoportosí-

tottuk. Vizsgálódásunk első szegmense a széngáz termelőkút létesítésével kapcso-

latos környezetterhelést vázolja fel. A környezetre gyakorolt hatások vizsgálata 

során a második csoportot a széntelepek víztelenítése folyamán felmerülő környe-

zeti terhelések köré gyűjtöttük. Kutatásunk harmadik kategóriáját a hidraulikus 

repesztés téma köré építettük fel, amiben felvázoljuk a környezetterhelésen túl a 

repesztés folyamatának rövid technológiai leírását is.  

 

2.1. A kútlétesítéshez kapcsolódó környezeti hatások 

Egy CBM termelő kút létesítése tulajdonképpen hasonló egy hagyományos szénhid-

rogéntermelő vagy akár egy termálkút kiépítéséhez, melyet szigorú környezetvédel-

mi előírások szabályoznak. A fúrási technológia során a területhasználat a legszem-

betűnőbb probléma, hiszen a fúrási alapok és a szállító kamionok számára kiépített 

létesítmények hatalmas területeket foglalnak el, jelentősen megváltoztatják a környék 

eredeti állapotát. Az elkerülhetetlen hatások közé tartozik továbbá a fúrás helyének 

előkészítésével járó munkálatok, a berendezések, a gázfeldolgozó és –szállító léte-

sítmények, valamint a bekötőutak miatti földhasználat. A fúróberendezések mérete, 

helyigénye, a munkálatok időtartama alatt széles határok között változik. A fúrás, 

kútkiképzés és a kútvizsgálat viszonylag kis területre koncentrált, meghatározott 

időtartamot igénylő tevékenységek. A feltárni kívánt rezervoár mélysége alapvetően 

befolyásolja a szükséges terület és időtartam nagyságát. A fúrás tervezett mélységé-

től függ a fúróberendezés nagysága, teljesítménye, helyigénye is. A munkálatok be-

fejeztével törekedni kell a helyszínt az eredeti állapotba visszaállítani, a talajfelszín-

től idegen szennyeződések, a felhasznált fúróiszap, a furadék, a szennyezett folyadé-

kok elszállítását is beleértve. A fúrás számára igénybe vett terület nagysága jelentő-

sen csökkenthető, ha a fúróberendezéssel egy helyszínen több, ferdített tengelyű, 

adott esetben vízszintes szakaszban végződő ún. bokorfúrást alkalmaznak. A beren-

dezés fel- és leszerelése, szállítása, a környezet szennyezése, majd rekultivációja 

töredéke a külön-külön helyszínekről függőleges kutakkal elérhető változatának. 

(BOBOK 2017) 
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1. táblázat  

A mélyfúrások létesítésével kapcsolatos környezeti hatások összefoglalása 

Terhelés Hatás 

Zaj, rezgés Buldózerek, fúrók, dízelmotorok, közlekedés, termelő kutak 

(folyamatos), robbantás (rövid ideig tartó, nagy távolságra 

ható). A fúrás zaja akár 30 km-es távolságban is hallható. 

Levegő minőség Járművek, generátorok gázkibocsátása, robbantások, por 

Kulturális értékek A felszíni formák átalakítása, optikai környezetszennyezés 

(nagyméretű gépek, berendezések), infrastruktúra-igény 

kiépítése további területet igényel (útépítés, kiszolgáló épüle-

tek) 

Ökológiai értékek Talaj felső részének megzavarása, vegetáció kipusztul, vad-

állatok élőhelyének megzavarása, növekvő erózió, por üle-

pedése a növényzeten, ártalmas gyomok terjedésének foko-

zódása 

Környezetvédelmi jog Munkahelyteremtés, gazdasági növekedés vs. környezeti 

hatások 

Veszélyes anyagok, hul-

ladékkezelés 

Buldózerek, fúrók, dízelmotorok, közlekedés, termelő kutak 

(folyamatos), robbantás (rövid ideig tartó, nagy távolságra 

ható) A fúrás zaja akár 30 km-es távolságban is hallható. 

Egészség, biztonság Kitörésveszély, légszennyezők, kémiai veszély, időjárásvi-

szonyok, veszélyes állatok, növények, bogarak. 

Területhasználat A terület látképét nagyban megváltoztatja a beruházás iparte-

rület jellegű képe. A terület mezőgazdaságtól, erdészettől 

vagy más területhasználati lehetőségtől kerül átvételre. Kiter-

jesztett úthálózat kerül kialakításra a természetben. 

Paleontológiai értékek Direkt behatás a fúrási tevékenység során, erózió, fosszíliák 

hozzáférhetősége csökken a területen. 

Szociogazdaság Lokális gazdaság előrelendítése, munkahelyteremtés, ipari 

adók bevétele nő. 

Geológiai értékek Erózió növekedése, a talaj elszennyeződése olajszármazé-

kokkal, felső talajrétegek átrendezése. Földrengésveszély a 

fúrások és robbantások során. 

Szállítás Nagyméretű szállítójárművek közlekedése megnő. Meglévő 

úthálózat minősége romolhat. Forgalom intenzitásának vál-

tozása. 

Felszíni és felszín alatti 

vizek 

Vízminőségromlás, felkeveredés, víztároló rétegek kevere-

dése, nagymennyiségű talajvíz kitermelése, keveredése fúró-

iszappal. Talaj erózióból származó szennyeződések bekeve-

redése. Veszélyes anyagok bemosódása. 

(Forrás: Tribal Energy and Environmental Information, Oil and Gas Drilling /Development 

Impacts) 

 

A kútfúrás műveleteiből eredő felszínt, területhasználatot, tájképet, kulturális és 

örökségvédelmet, természetvédelmet stb. érintő hatások elemzésének általános 

keretrendszerét az érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatok tartalmazzák. Jelen 



A szénhez kötött metán környezeti hatásai                                          123 

 

fejezetben táblázatos formában foglaltuk össze a szénhez kötött metán termelőkút 

kialakításával kapcsolatos környezetre ható elemeket.  

 

2.2. A széntelepek víztelenítéséből adódó környezeti hatások 

A szénhez kötött metán kitermelése során elsődleges lépés, amennyiben a tároló-

kőzet, jelen esetben a kőszén, vízzel elárasztott, a víz kiemelése, ezáltal a széntelep 

nyomásának csökkentése. A rétegvíz kiszivattyúzása a metánt a CBM-kút irányá-

ba, majd a felszín felé készteti, ahonnan sokkal könnyebben kitermelhető. (FLORES 

et al. 2001). A 2. ábra szemlélteti az idő és a víztelenítés előrehaladásával a gázho-

zam alakulását.  
 

 
2. ábra CBM kút termelési szakaszai 

(RICE–NUCCIO, 2000) 

 

Az így kiemelt vízmennyiséget ártalmatlanítani és a felszínen tárolni kell, ami 

mind minőségben és mennyiségben változatos, a víz- és talajminőség változásában 

potenciális visszafordíthatatlan veszélyt jelent. A széntelepeket áthálózó egymással 

kapcsolatban lévő repedésekben, pórusokban viszonylag nagy mennyiségű víz van 

jelen, ebből adódóan a széngáztermelő kutakon keresztül kiemelt víz mennyisége is 

számot tevő lehet. (USGS 2000).  

Példaként említhetjük, hogy egy széngáz termelő kút élettartama Wyoming Ál-

lamban 7–10 év. 2005-ben, naponta kb. 200 ezer m3 vizet termeltek ki, helyeztek el 

a Powder River medencében, 31 080 km2 nagyságú területen elhelyezkedő őshonos 

gyepvegetációt és talajt árasztva el. (RICE et al. 2000). Ilyen nagy mennyiségű víz 

(melynek térfogata az új kutak üzembe helyezésével tovább növekedik) elhelyezé-

sének komoly hatásai vannak. Többek között csökkentik a felszín alatti vízszintet, 

kockáztatva az ivóvíz ellátás biztonságát, minőségét, talajeróziót idéznek elő, 

szennyezik a felszíni vizeket, megzavarják a természetes felszíni vízfolyásokat. 

(SCHNEIDER 2001; Powder River Basin Resource Council 2003).  

A megnövekedett nátriumkoncentráció eredményeként mind a talajkolloidok 

diszperziója, mind pedig a talajszerkezet romlása figyelhető meg, nehézséget 

okozva ezzel a növények gyökérzetének, hogy behatoljon a felszín alá, kivonja a 

szükséges tápanyagokat és vizet a növényi élet fenntartásához. (FOTH et al. 1977; 

CHAUDHARI 2001) Továbbá azok a növényfajok, amelyek toleránsak a magas nit-
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rogénkoncentrációval szemben, fenntarthatják ezeket a feltételeket, megkönnyítve 

ezzel behatolásukat az őshonos növényzetek közé. Az így elburjánzó növények a 

vadon élő állatok számára is károsak lehetnek, az őshonos vegetáció fenntartható-

sága így aggodalomra ad okot. Mint ahogyan az a Juniper Draw vízgyűjtő terüle-

ten, a Power River medence egy részében is bekövetkezett.  

 

A szénhez kötött metán szellőztetése és fáklyázása 

A vízkiemelés során, amíg a gáz hozama a gazdaságosan kitermelhető mennyiséget 

eléri a csővezetéken történő szállításra, szellőztetésre és a gáz fáklyázására lehet 

szükség. Ennek időtartama valószínűleg nagyobb intervallumot is átfoghat a ha-

gyományos gáztermelő kutak eseténél. A helyszíni levegőszennyezés és az üveg-

házhatást okozó gázok kibocsátásának növekedése az emberi egészségre és a kör-

nyezetvédelemre, aggodalomra okot adó kulcstényező. 

 

Zajterhelés 

A hagyományos gáztermelő kutakhoz képest a széntelepek víztelenítése során itt 

alacsonyabb nyomásviszonyok és nagyobb sűrűségű kútelhelyezés szükséges, ami 

azt eredményezi, hogy a szivattyúzás és a kompresszorok üzemelése fokozott in-

tenzitással történik a gáz nyomásának növelése érdekében. A berendezések okozta 

megnövekedett zajszint hozzájárulhat a vidéki életstílus esztétikai degradálásához 

és a vadon élő állatok megzavarásához. 

 

2.3. A hidraulikus rétegrepesztés környezetre gyakorolt hatása 

A környezetvédelmi hatóságok közül csak néhány hívja fel a figyelmet a helyi 

viszonyok figyelembevételére, ezért a repesztés környezeti szempontú elbírálása 

ellentmondásosnak mondható. Hazánkban is és Európa-szerte is nézeteltéréseket 

szül a nem megfelelően összehasonlított földtani viszonyok és műszaki technikai 

szintek. A szénhidrogéntermelés hatékonysága függ a rezervoárt alkotó kőzetek 

áteresztőképességétől. Amennyiben ez nem megfelelő, serkentés vagy jelentős 

többletenergia bejuttatására van szükség. „A rétegrepesztés a kis természetes át-

eresztőképességű, tömött kőzetekből álló rezervoárok hozamnövelő célú kezelése a 

beáramlás és így a bányászat során kitermelt fluidum mennyiségi növelése érdeké-

ben.” (MFGI 2015) Az Egyesült Államokban már az 1860-as években próbálkoz-

tak a kemény kőzetbe létesített kutak olajhozamának repesztéssel történő növelésé-

vel. Akkor még folyékony nitroglicerint használtak, melyet a ’30-as években fel-

váltott a savval történő repesztés. Az 1940-es évek végén a Halliburton cég megvá-

sárolva a szabadalmat továbbfejlesztette, majd 1949-ben két sikeres hidraulikus 

repesztést hajtottak végre rossz áteresztőképességű tárolóban. Ezt követően több 

évtizedes kutatási és fejlesztési program történt. Jelenleg az Egyesült Államok 

termelő kútjainak 80%-a repesztett. Az utóbbi évtizedekben a repesztés technológi-

áját a hazai szénhidrogénipar is alkalmazza, 1957 óta közel 2000 hidraulikus réteg-

repesztés történt a többlet szénhidrogén kitermelése céljából.  
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A rétegrepesztés folyamata műszakilag három fázisra osztható, az első fázis a 

perforáció, ezen keresztül történik a megfelelő összetételű repesztő folyadék réteg-

be történő juttatása. A nagy hozam és nagy nyomás (700–1000 bar) hatására a táro-

lókőzetben repedésrendszer jön létre, kiterjedése függ a rezervoár kőzetmechanikai 

tulajdonságaitól, a folyadék mennyiségétől és a művelet időtartamától. Ezt a fo-

lyamatot követi az előrepesztés (minifracturing), majd a fő művelet, a fő repesztés 

(mainfracturing). Fontos megjegyezni, hogy a hatások és lehetséges kockázatok 

egy része nem különbözik más bányászati vagy egyéb emberi tevékenység során 

végzettektől. A Magyar Földtani Geofizikai Intézet 2015-ben készült tanulmánya 

részletesen foglalkozik a hidraulikus rétegrepesztéssel. Jelen bekezdésben vázlat-

pontosan térünk ki a környezetet érintő terhelésekre, melyet a 3. ábra is szemléltet. 

A coalbed metán termelése során is alkalmazott technológia kockázati tényezői egy 

hagyományos mélyfúráshoz képest az alábbiak lehetnek: 

• Veszélyes kémiai anyagok használata és ennek következtében rétegvizek 

szennyeződése; (az alkalmazható vegyi anyagokat elvileg a REACH Irány-

elv szabályozza, azonban gyakorlatilag még nem lelhető fel az ECHA adat-

bázisában kifejezetten rétegrepesztő folyadékra kiadott engedély; ezen anya-

gok regisztrációja valószínűsíthetően folyamatban van); rendkívül széles kö-

rű az alkalmazott anyagok köre, melyek jelentősen eltérnek a vízbázisvé-

delmi célú monitoring komponens körétől.  

• Nagy mennyiségű vízigény a repesztéshez. 

• Rosszul kezelt kutaknál az átfejtődött gáz/szennyezőanyag-terjedés potenciá-

lis útvonala (fúrás mentén, rétegek között, természetes törésvonalak mentén, 

indukálódott törésvonalak mentén) és ezek lehetséges hatása a vízadókra (ta-

lajvíz, ivóvíz, termálvíz). 

• Nagyobb számú kutak megnövekedett területigénye.  

• Esetlegesen megemelkedő gáz/metán emisszió.  

• A rétegrepesztés felszín alatti vizekre gyakorolt hatása (EWEN et al. 2012; 

JACKSON et al. 2013). 

o A repesztéshez szükséges víz beszerzése és ennek hatása egyéb víz-

adókra. 

o Különböző víztartók összenyitásával változik a tárolt víz minősége. 

• A visszatermelt repesztőfolyadék tárolásából adódó potenciális felszíni 

szennyeződések és ezek hatása az ökoszisztémára. 

• Másodlagos környezeti hatások (pl.: szennyezett víz tárolása, tisztítása; 

üzemeltetésből fakadó légszennyezés; radioaktív anyagok felszínre jutása 

stb.); a visszatermeltetett vizet zárt tározóban (műszaki védelemmel ellátott) 

szükséges tárolni, melynek elhelyezéséről az ártalmatlanítás utánig, a vizek 

védelméről szóló jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.  

• Esetlegesen indukált földrengés és többlet zajterhelés.  

o Mikro rengések pattannak ki a rezervoárhoz kapcsolódó új törések-

repedések kialakulásakor, ami a technológia velejárója. Több tízezer 

vizsgált és detektált eset alapján ezek magnitúdója nem haladja meg az 
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1-et, a térbeli kiterjedése 100 m a repesztés helyétől (ELLSWORTH 2013; 

FISHER–WARPINSKI 2011). 

o Több nagyságrenddel nagyobb rengések (2,1–3,8 között – DAVIES et al. 

2013) gerjesztődhetnek meglévő vetőket érő stressz hatására. Ezek a 

magnitúdók az emberi érzékelés határán vannak, épületekben, infra-

struktúrában, természetben várhatóan nem okoznak kárt. Mindezeket fi-

gyelembevéve egymástól független nemzetközi (pl. The Royal Society 

2012; EWEN et al. 2012; DAVIES et al. 2013; National Research Coun-

cil, 2013) tanulmányok arra jutottak, hogy a hidraulikus rétegrepesztés 

alacsony szeizmikus kockázattal jár.  

• A tároló kőzetekből kioldódó természetes „mérgező elemek” jelenléte a visz-

szatermelt repesztőfolyadékban, kölcsönhatás során esetlegesen kioldódó al-

kotók: metán, szén-dioxid, hidrogén-szulfid, higany, arzén, ólom, természe-

tes eredetű radioaktív alkotók: rádium, tórium, urán.  

 

 
 

3. ábra: A hidraulikus rétegrepesztés környezetre gyakorolt együttes hatása,  

(1 – emisszió; 2 – potenciális szennyezőforrás; 3 – robbanásveszély; 4 – kutakból 

történő szivárgás veszélye a vízadó réteg felé; 5 – repesztő folyadék környezetbe 

jutásának veszélye; 6 – technológiai folyadékok környezetbe kerülésének veszélye; 

7 – technológiai folyadékok felszíni vizekbe történő beszivárgása; 8 – repesztő 

folyadék infiltrációjának veszélye a felszín alatti vízadó rétegekbe; 9 – helytelenül 

tisztított víz környezetbe jutásának veszélye) 

Forrás: UNEP Global Environmental Alert Service (GEAS), Gas fracking: can we 

safely squeeze the rocks? 
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ÖSSZEGZÉS 

Számos műszaki kockázat sorolható fel a rétegrepesztéssel végzett szénhez kötött 

metánbányászat során, azonban ezek döntő többsége a hagyományos szénhidrogén 

bányászat, illetve geotermikus energiahasznosítás során is felmerül és elfogadott, 

kezelt kockázatként tekinthetünk ezekre. Tanulmányunkban a CBM-termelés kör-

nyezeti hatásainak elemzésére, ezen belül is a kútlétesítés, víztelenítés és hidrauli-

kus rétegrepesztés kockázatának vizsgálatára fókuszáltunk. Az EU-ajánlás átgon-

dolt hazai alkalmazásával a környezeti hatások minimalizálásával, illetve a moni-

toring előírásokkal a környezetvédelem és a CBM-termelés kapcsolata nagy biz-

tonsággal megnyugtató módon kezelhető.  
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