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2.1 Szénhidrogén üzemanyag és villamos 

energia kombinált termelése szénből – 
dél-afrikai fejlesztés 
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A szén mint szilárdságánál fogva nagy energiasűrűségű ásvány, ér-

tékes fűtőanyag, de szennyező kísérői és égéstermékei miatt nehezen 
konkurál „tisztábban” égő versenytársaival, ezért mind nagyobb részben 
alakítják át 

– folyékony szénhidrogénekké („cseppfolyósítják”), 
– szintetikus földgázzá („elgázosítják”) vagy 
– villamos energiává. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy előbb vagy utóbb minden 

tonna kibányászott szén 3,67 t légköri szén-dioxidot „termel”. Ez fajlago-
san, vagyis a fűtőanyag súlyára számítva sokkal több, mint amennyi más 
fosszíliák elégetésekor képződik. Az egyéb szennyezők többé-kevésbé 
sikeres kezelése mellett a CO2 elkülönítése nem lévén járható út és a 
jövőben sem lehet gazdaságos, törekedni kell a szén minél hatékonyabb 
felhasználására. Erre a célra javasolja az elmúlt két évtized szakirodal-
ma folyékony szénhidrogének és villamos energia együttes termelését. 

Közbenső elgázosítás 

A szén Fischer-Tropsch reakcióként ismert cseppfolyósítása gazda-
ságosabbnak bizonyult egy gázosító lépés közbeiktatásával. A szénel-
gázosítás terméke a szintézisgáz, tisztítás után, a vegyiparon kívül köz-
vetlenül energetikailag is hasznosítható gőz- és gázturbinával működő 
kombinált villamos és hőerőművekben. 

Szintézisgáz földgázból is nyerhető, sőt a gazdasági összehasonlí-
tás (1. táblázat) elég rossz fényt vet a szénből kiinduló termelésre. Fi-

 



gyelembe kell viszont venni a szénnek egységárához viszonyított nagy 
energiasűrűségét, másrészt azt, hogy hulladék hőjéből szintén lehet vil-
lamos energiát termelni. 

1. táblázat 
Szintézisgáz termelése szénből és földgázból 

 
Szintézisgáz-termelés 
Fischer-Tropsch-féle cseppfolyósítás 

A hőtermelés 
hatásfoka, % 

Relatív 
tőkeköltség 

Szén: 2 (-CH-) + O2  2 CO + H2  (-CH2-) + CO2 60 200 
Földgáz: CH4 + 1/2 O2  CO + 2 H2 (-CH2) + 2 H2O 80 100 

 
A szénkonverzió, a földgáz mintájára módosítható a 
 

H2O + 2 CO + H2  CO + 2 H2 + CO2  (-CH2-) + H2O 
           
          eltávolítva 

 
egyenlet szerint, de ehhez kétszeres mennyiségű oxigénre, gőzterme-
lésre és a CO2 kivonására van szükség. A gőztermelés költségét azon-
ban ki lehet hagyni az egyenletből, mivel a gőzt a Fischer-Tropsch reak-
ció hője megtermeli. 

A szénből nyert szintézisgázból szénhidrogének és villamos energia 
közös ciklusban való termelésének előnyeit egy 1978. évi szabadalom 
ismerteti elsőként. Az USA Energiaügyi Minisztériuma által több cégnél 
folytatott kísérletek kimutatták, hogy az alacsony hőmérsékletű Fischer-
Tropsch (low temperature Fischer-Tropsch, LTFT) reaktortechnológiával 
szénből és petróleumkokszból kiindulva gazdaságosan termelhető szén-
hidrogén és villamos energia. 1999-ban az eljárás magas hőmérsékletű 
változatára (HTFT) is közöltek javaslatot. 

Folyékony szénhidrogének és villamos energia együttes termelése 
szénből versenyképes lehet a földgázból kiinduló, pusztán szénhidro-
gén-termelés mellett, ugyanis földgázmezők környékén gyakran nincs 
kereslet elektromos áram iránt, viszont szükség lehet rá a szénkonverzió 
potenciális telephelye közelében. 

A szénkonverzió két változatának összehasonlítása 

A Fischer-Tropsch-féle szénkonverzió LTFT- és HTFT-változatának 
tanulmányozásához a dél-afrikai (Sasolburg) kutatóintézet munkatársai a 
Texaco-féle gázosítóban készült szintézisgázból indultak ki, amelynek 

 



összetétele mól%-ban: H2 37,36, CO 29,26, CO2 13,30, CH4 0,16, H2O 
19,43, inert anyagok 0,49. 

Alapanyaga pedig a szárazanyag tömeg%-ában kifejezve: szén 
78,08, hidrogén 5,26, nitrogén 0,85, kén 0,47, oxigén 8,23, hamu 7,11 
összetételű szén. 

A LTFT-eljárás alkalmazásakor a szintézisgázból kétfokozatú reak-
torban folyékony szénhidrogéneket állítottak elő 83%-os konverzióval. A 
maradék gázzal gázturbinában villamos energiát termeltek. Ennek to-
vábbi forrásai 

– a gázosítóból távozó szintézisgáz hűtésekor termelődő gőz és 
– a Fischer-Tropsch-reaktorban fejlődő hő kivonása (1. ábra).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

víz szén CO2 

 
1. ábra A Fischer-Tropsch szintézis alacsony hőmérsékletű 

technológiájának (LTFT) folyamatai 
 
 
A HTFT-eljárással hasonló mennyiségben nyerhetők szénhidrogé-

nek két egyfokozatú reaktorban, 92%-os konverzióval. A savas gázok 
eltávolítása után, a szintézisgázban a H2:CO arány javítása céljából vi-
zes dúsítást alkalmaztak (a megadott egyenlet szerint) (2. ábra). 

A termikus hatásfokot (hőhatásfokot) a betáplált szén és a folyékony 
szénhidrogéntermékek alsó fűtőértéke közötti viszony adja meg. A szén-
hidrogének kevéssé szennyezettek, csekély ráfordítással és csupán 3%-
os veszteséggel nyerhető belőlük értékes üzemanyag. 
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2. ábra A Fischer-Tropsch szintézis magas hőmérsékletű 
technológiájának (HTFT) folyamatai 

Az eredmények elemzése 

A földgázkonverzió műszakilag ma elérhető termikus hatásfoka kb. 
60%, a széné legfeljebb 50%. Ezeket a gyenge értékeket az alapanyag 
lehetőleg alacsony egységárának kell kompenzálnia, ami még 40%-os 
hatásfok mellett sem irreális. 

A földgázból kiinduló, azonos mennyiségű energiatermelés költsége 
nagyobb, mivel 

– a legtöbb esetben szükség van savas gázok kivonására, 
– az 1,7-szer nagyobb oxigénfogyasztás miatt drágább a szintézis-

gáz előállítása is. 
A Fischer-Tropsch reakció a HTFT-eljárás szerint némileg költsége-

sebb, mint LTFT-módszerrel. Ennek az az oka, hogy a szénből nyert 
szintézisgáz nem használható az újabban kobalttal katalizált Fischer-
Tropsch szintézishez. 

A szintézis LTFT-eljárása kétségtelenül jobb hatásfokúnak bizonyul, 
de tőkeigényesebb is a HTFT technológiánál. Azt a kérdést azonban, 
hogy a nagyobb hatásfok kiegyenlíti, ill. túlkompenzálja-e a költségtöbb-
letet, csak részletes gazdasági elemzés döntheti el, s azt is csak eseten-
ként, a mindenkori feltételek mellett, továbbá hogy a kívánt primer ter-
mék benzin-e vagy dízel üzemanyag. 

A szénkonverziós üzem gazdasági eredménye szorosan függ a 
termékekért befolyt összegektől. Nem valószínű, hogy a megtermelt fo-
lyékony szénhidrogének árával megfelelő tőkemegtérülést, ill. hasznot 

 



 

lehet elérni ma, amikor kőolaj és földgáz még korlátlanul vásárolható. 
Amennyiben viszont számítani lehet beruházási támogatásra, a szén-
cseppfolyósítás villamosenergia-termeléssel kombinálva, elfogadható 
változat, mindenesetre gazdaságilag ígéretesebb minden más szénkon-
verziónál, mivel a két átalakítás hatásfoka jobb, mint a csupán villamos 
energiát termelő erőművekben. 

Összehasonlítás cseppfolyósított földgázzal 
Villamos energia termelésére a szenet mindinkább kiszorítja a 

cseppfolyósított földgáz (liquefied natural gas, LNG). Az átalakítás két 
hatásfokát (40, ill. 60%), a fűtőérték és az egységár különbségét is figye-
lembe véve a szén a konverzió legolcsóbb alapanyaga, viszont a konver-
ziós üzem felépítése drága és működése erősen környezetszennyező. 

Folyékony szénhidrogének szénből vagy földgázból történő gyártá-
sát tekintve a beszállított földgáz 0,5 és 1,0 USD közötti egységárából 
kell kiindulni. Az ismert konverziós hatásfokok alapján ennek azonos 
nyersanyagköltséghez 10 és 20 USD/t szénár felel meg. Ennyi a szén 
egységára Kínában, de az USA-ban sokkal több. 

Szénhidrogének termelését villamos energiával kombinálva a szén-
konverzió hatásfoka 40-ről 50%-ra nő, ami 25%-kal javítja a szén pozíci-
óját a nyersanyagköltségek viszonylatában. Ezáltal a termelés szénből 
importált LNG-vel összehasonlítva „életképessé” válik. 

Folyékony szénhidrogének itt ismertetett előállításának még két elő-
nyét érdemes figyelembe venni: 

– a kereslet óriási, így ki lehet használni a méretelőnyt, a beruházás 
esetleges visszatérítendő állami támogatása is gyorsan megtérül-
het, 

– a termék igen tiszta, kén- és nitrogénmentes, a környezetet nem 
terhelő üzemanyag. 

Ezek az előnyök kedvező fogadtatásra találtak Kínában, a nagy bi-
rodalom valószínűleg úttörője lesz a folyékony üzemanyag és villamos 
energia e kombinált, újszerű előállításának. Más, hasonlóan nagy szén-
készlettel rendelkező országoknak is előnyös választás lehet ez a kor-
szerű technológia. 
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