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A szén föld alatti elgázosítása (UCG, underground coal gasification) so-

rán a ki nem termelt szenet a föld mélyén nagynyomású oxigén és gőz betáp-
lálásával éghető gázzá alakítják. A termékgázt a felszínre vezetik és fűtésre, 
áramtermelésre, hidrogén, szintetikus földgáz vagy vegyipari alapanyagok elő-
állítására használják. 

A technológiát az 1920-as évek elején Durham-ben (Egyesült Királyság) 
fejlesztették ki. 1960–1980 között a Szovjetunió és az Egyesült Királyság ipari 
léptékűvé fejlesztette az eljárást, és kialakította a technológia alapvető eleme-
it. Ilyen berendezés még ma is üzemel Üzbegisztánban.  

Európában a fejlesztőmunka az ottani vékonyabb szénrétegekre alapoz-
va folyt. Kísérleteket hajtottak végre 1950–1955 között Newman Spinney-ben 
(Egyesült Királyság), 1971–1976 között Thulin-ban (Belgium), továbbá Fran-
ciaországban és Marokkóban. 

Belgium, Spanyolország és az Egyesült Királyság javaslatának támoga-
tásával az Európai Unió a mélyebb szénrétegekben történő elgázosításra kí-
ván összpontosítani. A kelet-spanyolországi El Tremedal szénbányában 
1992–1998 között, 550 m mélységben végrehajtott vizsgálatok során igazol-
ták, hogy a legújabb fúrási és injektálási technológia alkalmazásával az UCG 
eljárás a mélyebb szénrétegekben műszakilag megvalósítható. 

Áramtermelés 
Az UCG eljárásban keletkező és a felszínre kerülő gáz összetétele függ 

az elgázosítás mélységétől és nyomásától, a beinjektált gázok összetételétől 
és a folyamat kivitelezésétől. Az áramtermelésre való felhasználás szempont-
jából a gáz értékes összetevői a hidrogén, a CO, a metán és néhány nagyobb 
szénatomszámú szénhidrogén. A nyers gáz jelentős mennyiségben tartalmaz 
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még CO2-t, vízgőzt és nitrogént, illetve kisebb mennyiségben ammóniát, kén-
hidrogént, szerves kénvegyületeket és kátrányt. 

Az UCG folyamatban keletkező gáz összetétele nem tér el a felszíni el-
gázosító berendezésekben keletkező gázoktól, ezért hasonló elválasztási és 
gáztisztítási folyamatok szükségesek. Az UCG-gáz minősége ugyanakkor az 
üregek képződésével tágabb határok között változhat. Fontos kérdés, hogy 
levegőt vagy oxigént használnak-e az elgázosítás során. A keletkező gáz nit-
rogéntartalma ugyanis levegővel történő elgázosítás során sokkal nagyobb, a 
fűtőértéke pedig sokkal kisebb lesz. 

A chinchilla-i bányában (Ausztrália) elgázosított szénből keletkező gázt 
vizsgálva a gázturbinagyártó cégek megállapították, hogy a turbinák üzemel-
tethetők levegő betáplálással előállított UCG-gázzal. Az Európában és az 
Egyesült Államokban üzemelő elgázosító berendezések oxigént használnak. 

A szénből előállított UCG-gáz áramtermelésre használatos technológiá-
jának lépései: mosás, a savas gáz eltávolítása, a részecskék szűrése és a 
megfelelő gázösszetétel beállítása a turbinába táplálás előtt.  

Az újonnan kifejlesztésre kerülő energiatermelő folyamatoknál vizsgálni 
kell azok környezetre gyakorolt hatását is. Ez alól az UCG eljárás sem kivétel. 
Az EU és az Egyesült Királyság kormánya felismerte a szénfelhasználás nö-
vekvő jelentőségét, elfogadta az előállítás hatásfoka javítására irányuló törek-
véseket és a keletkező CO2 megkötésének a szükségességét. 

Az alapok 
Az UCG eljárás környezeti előnye, hogy a szén energiatartalma nagy-

nyomású gázként a felszínre hozható. A gázt a szennyeződések eltávolítása 
céljából kezelni kell és a keletkező CO2-t meg kell kötni. Az eljárás alkalmazá-
sakor nem kell a szén felszíni kezelésével vagy a hamu elhelyezésével foglal-
kozni, a kihasznált üregek és a szomszédos szénrétegek felhasználhatók a 
CO2 megkötésére. Nem szükséges felszíni elgázosító berendezés telepítése, 
a felszínre kerülő UCG-gáz kombinált ciklusú turbinákban áramtermelésre 
használható. Az eljárás alkalmazhatósága függ a szén geológiai elhelyezke-
désétől. Az UCG számára legmegfelelőbb szénrétegeket nehéz megtalálni. A 
szénrétegekben történő elgázosítás során gyakran okoz problémát a szén 
permeabilitása, a szénréteg megközelíthetősége és a gyenge minőségű gáz 
keletkezése. A problémák megoldhatók új szénmezők feltárásával és a gáz-, 
illetve az olajiparban az elmúlt években kifejlesztett fúrási technikák alkalma-
zásával. 

Irányított fúrás 
A szénrétegek geológiai szerkezete és összetétele jelentős mértékben 

változik. Az UCG kivitelezésére a nagy permeabilitású szénrétegek alkalma-
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sak, ugyanakkor az Amerikában, Európában és a volt Szovjetunió egyes terü-
letein található szénrétegek permeabilitása kicsi. Az aknák közötti kapcsolat 
kialakítására irányuló kísérletek hidraulikai törések, égetés vagy elektromos 
ívek segítségével nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.  

Megoldást jelent az injektáló és a termelő aknák összekötése rétegbe irá-
nyított fúrással, amelyet először Newman Spinney-ben alkalmaztak, majd az 
1950-es években a Szovjetunióban fejlesztettek ki és alkalmaztak az UCG 
eljárásnál rétegbe irányított fúrási eljárásokat.  

Hosszú évek után az űrkutatási technológiákból ismert rendszerek alap-
ján fejlesztettek ki olaj- és gázkitermeléshez irányítható fúrómotorokat, ame-
lyeket az UCG eljárásnál az 1990-es években kezdtek alkalmazni, először 
Amerikában és Ausztráliában. 

A fúrás irányítására már elektromágneses sugárzást kibocsátó, önvezérlő 
eszközök is alkalmazhatók, amelyek jelentősen javítják a fúrások pontosságát. 
A korszerű fúrási eljárások ugyanakkor drágák és fontos kérdés a tervezők 
számára a megfelelő technológiák kiválasztása, amit jelentős mértékben befo-
lyásolnak a kiválasztott hely geológiai adottságai.  

A hely kiválasztása 
Az UCG eljárás sikere érdekében ismerni kell a szénréteg geológiáját. 

Gáztermelés a legtöbb természetes szénrétegben lehetséges, de a folyamat 
csak akkor zajlik kielégítően, ha a feltételek (a szén minősége, fizikai tulajdon-
ságai) elősegítik az üregképződést. Fontosak a szénágy tulajdonságai (vas-
tagság, dőlésszög, szennyezett sávok jelenléte, a réteg mélysége) is. Alkal-
masabbak a több szénréteget tartalmazó helyek. További szempont a hely 
kiválasztásnál, hogy ne legyenek jelentős törések, kimosódások vagy egyéb, 
nem kívánatos geológiai képződmények. A szomszédos rétegeknek a gáz- és 
szennyezés-visszatartó képessége fontos a környezetvédelem szempontjából. 
Vizsgálni kell a helyi hidrogeológiai viszonyokat is. 

A geológiai viszonyokról rendelkezésre álló információkat ki kell egészí-
teni magfúrással, 2D-s vagy 3D-s szeizmikus vizsgálatokkal, valamint a szom-
szédos rétegek hidrogeológiai vizsgálatával és modellezésével. Ez költséges 
és időigényes, ugyanakkor szükséges az UCG projekt sikeréhez. 

Ellenőrzött injektálás 
A CRIP (controlled retractable injection point, ellenőrzött visszahúzható 

injektálási pont) eljárás során az elgázosításhoz szükséges oxigént és a vizet 
a szénréteg közepébe irányítva injektálják be. 

Az elgázosító üreg az injektálási pont körül alakul ki, ellipszis alakban. A 
termelő akna felé irányulva a folyamat előrehaladtával növekszik. Az elgázosí-
tási reakciók az üreg külső felületén zajlanak.  
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kátrány szétszóródhat és kedvezőtlen geológiai körülmények között bejuthat a 
rétegek felső víztározóiba. 

A fejlesztőmunka ezért jelenleg a mélyebb szénrétegekben végrehajtásra 
kerülő UCG-re összpontosít, ahol kisebb a valószínűsége annak, hogy a 
szennyezőanyagok elérik a felszínt. Fontos, hogy a szénréteg és a felszíni 
vizek közötti rétegek kis áteresztőképességűek, illetve a geológiai törések kö-
zöttük önbezáróak legyenek.  

A jelenlegi fejlesztőmunka 

Spanyolország 

A spanyol UCG vizsgálatok célja a föld alatti szénelgázosítás műszaki 
megvalósíthatóságának bemutatása volt az európai szenek esetében. Ezek a 
szenek mélyebben és vékonyabb rétegekben helyezkednek el, mint a koráb-
ban az Egyesült Államokban végrehajtott vizsgálatok során használt szénré-
tegek. Az alkalmazott fúrási technológiák a ferde rétegbe irányított fúrás és a 
CRIP injektálás volt. A vizsgáló aknák két részből álltak: egy szénrétegbe me-
rülő injektáló aknából és egy függőleges termelő aknából, amelyek keresztez-
ték egymást. Az aknák védőborítást és koncentrikus csövezést tartalmaztak, a 
termelésre, az injektálásra, a gáztisztításra és a hűtővíz-áramokhoz szüksé-
ges vezetékek biztosítása érdekében. Az elgázosítás termékeit egy felszíni 
termelőhelyre vezették, a gázmennyiség mérése és a mintavétel érdekében. A 
termelt gázt elégették, az aknákból származó folyadékot további kezelés cél-
jából összegyűjtötték. A vizsgálatok során a felszínen 8 MW energiát termel-
tek. A vizsgálat a kitűzött célokat (lefúrás a rétegbe, kommunikációs csatornák 
kialakítása, a CRIP eljárás alkalmazásának, jelentős mennyiségű szén elége-
tésének a vizsgálata) megvalósította. Számos hasznos tapasztalatot szerez-
tek a föld alatti elemek kialakításához, a rétegfúrási folyamat ellenőrzéséhez 
és a vizsgálati hely geológiai szempontból helyes kiválasztásához. A felmerült 
problémákat könnyen sikerült megoldani. 

Egyesült Királyság 

Az Egyesült Királyságban mélyebb rétegekben nagy, az Északi tengerig 
terjedő szénmezők találhatók, ami az Északi-tengeri olaj és gázkutak kimerü-
lése után csökkenti az ország import tüzelőanyag függését. 1999-ben indítot-
tak egy programot az UCG eljárás mint hosszú távú energiatermelési lehető-
ség vizsgálatára. 

A program célja vizsgálni az UCG eljárásnak a hazai szénmezőkben való 
műszaki megvalósíthatóságát, valamint kialakítani a gazdasági és keres-
kedelmi feltételeket. Áttekintették a rétegbe irányított fúrás legújabb fejlesz- 
tési eredményeit, és számos fúrást végeztek a technológia kipróbálására a 
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hazai szénmezőkön. A fúrási eljárást jelenleg vizsgálják a technológia és a 
termelő aknák keresztezéséhez rendelkezésre álló eszközök vonatkozásá- 
ban. 

A program kiemelt része volt a vizsgálati helyek kijelölése és az alábbi 
vizsgálatok végrehajtása: 

• irányított fúrás a fúrási pontosság meghatározása és a rétegbe irányí-
tott fúrás ellenőrzése érdekében 400 m mélységig 

• egycsatornás elgázosítás a hosszú, rétegen belüli csatornákban kiala-
kuló üregek ellenőrzésére 

• hely kijelölése félüzemi vizsgálatok végrehajtására. 
A cél az volt, hogy bitumenes vagy annál gyengébb minőségű, legalább 

2–3 m vastag szénrétegeket találjanak 600-1200 m mélységben, olyan terüle-
ten, ahol legalább 400 000 t szén található egy 10 hektáros területen belül, 
meghatározott távolságra felhagyott ásványbányáktól. Az Egyesült Királyság 
szénmezőinek elhelyezkedése, geológiai és bányászati jellemzői jól ismertek. 
Figyelembe véve a víztározók elhelyezkedését és a felszíni terepviszonyokat, 
számos megfelelő vizsgálati helyet jelöltek ki. A kiválasztott helyeken részle-
tesebb geológiai, hidrogeológiai és környezeti vizsgálatokat hajtanak majd 
végre a végleges helykiválasztás érdekében.  

Ausztrália 

1999. decembere óta egy kísérleti UCG berendezés üzemel Chinchillá-
ban, Brisbane-től 350 km-re nyugatra a magas hamutartalmú szenet tartalma-
zó queensland-i szénmezőkön, az egykori Szovjetuniótól átvett know-how 
alapján, ahol egy 10 m vastag rétegben 140 m mélységben végzik az elgázo-
sítást. A réteghez 8 aknán keresztül jutnak le. Ezek egyszer injektáló, máskor 
termelő aknaként működnek, ahogy a gázosítás halad a szénrétegben egyik-
től a másikig. A kitermelést 60 tonna/nap (5-8 MW) szintre korlátozták, és 
ügyelnek az ausztráliai környezetvédelmi, egészségügyi és biztonságtechnikai 
előírások betartására. 

Az aknák sekély szénrétegekben történő kialakításának fúrási költsége 
alacsony. A Chinchillában UCG eljárással termelt áram költsége 1,2 cent/kWh, 
szemben a hagyományosan előállított áram 4,0 cent/kWh költségével. A ter-
vek szerint Chinchillában a jövőben építenek egy gázturbinát alkalmazó, 
67 MW áramot termelő UCG rendszert.  

Kína  

Kína folytatja a legaktívabb UCG programot. A beijing-i bányászati egye-
tem végez UCG vizsgálatokat felhagyott szénbányákban. A vizsgálatok során 
a szénrétegben két párhuzamos aknafolyosót alakítottak ki gyűjtőcsőként az 
injektálás és a gáztermék számára. Az aknafolyosók függőleges fúrólyukakon 
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át kapcsolódnak a felszínhez és megfelelően kialakított folyosókkal egymás-
hoz. A szén a keresztfolyosó egyikében ég el. Az elgázosító közeg levegő és 
gőz, a gáz a felszínt a függőleges fúrólyukak egyikén át éri el. 

Érdekes változata az UCG-nek egy olyan kétlépcsős folyamat, amely- 
ben beinjektált gázként felváltva alkalmaznak levegőt és gőzt. Ezáltal a 
gőzfázisban megnő a hidrogén mennyisége. Négy vizsgálatot hajtottak végre 
sekély szénbányákban, és nagyobb léptékű rendszerek megvalósítását is ter-
vezik. 

A Shanxi tartományban 2002-ben megvalósított projekt keretében UCG-
gázt használnak fel ammónia és hidrogén előállítására. 

Az UCG felülvizsgálata 
A világ széntermelő országai az alábbi okok miatt felülvizsgálják az UCG 

eljárást, mint a szén tiszta feldolgozásának egyik lehetőségét: 
• az elmúlt években az UCG eljárásban végrehajtott technológiai javítá-

sok 
• az IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) ciklus magas hatás-

foka és kipróbált technológiák alkalmazásának lehetősége az UCG 
termékgáz feldolgozására és hasznosítására 

• a spanyol vizsgálatok eredményei, amelyek igazolták az UCG 550 m-
nél mélyebben történő alkalmazhatóságát, amely során elkerülhető a 
talajvíz-szennyeződés 

• a magas nyomású UCG termékgázból a CO2 könnyen leválasztható 
• a lehetséges kapcsolat az UCG és a CO2-leválasztás között. A fúrási 

és az injektálási technológiák hasonlóak, megfelelő szénrétegeknek 
kell lenni a közelben és az UCG eljárás során kialakuló föld alatti üre-
gek a CO2 tárolására szolgálhatnak. 

(Regősné Knoska Judit) 
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