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● VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A hagyományos szénhidrogén-forrásoknál lényegesen nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre a 

nem-hagyományos források (palagáz, palaolaj- és olajpala-készletek, valamint mélyen fekvő extra nehéz 

olajok, természetes bitumenek), azonban a kitermelésükre rendelkezésre álló technológiák nem eléggé 

hatékonyak és viszonylag magas a termelési önköltségük, ami alacsony olajárak mellett gazdaságilag 

ellehetetleníti az alkalmazásukat.  

A jelenleg rendelkezésre álló kitermelési technológiájukkal, a hidraulikus rétegrepesztéssel kapcsolatosan 

megfogalmazott környezetvédelmi aggályok is akadályozzák azok kitermelését. 

 

A javasolt új termikus technológia, a High-Tech Oil Technology (HTOT) hatékonyan és környezetbarát 

módon teszi lehetővé a palagáz, palaolaj, olajpala és a mélyen fekvő extra nehéz olajok in-situ 

feldolgozását, kitermelését.  

A szuperkritikus vizet (SCW) alkalmazó HTOT, a hidraulikus rétegrepesztéstől eltérően nem használ 

semmilyen vegyszert, alkalmazásával nem keletkeznek hosszú, ivóvíz bázist veszélyeztető repedések. 

A HTOT az éretlen kerogént olajjá illetve gázzá alakítja és azt az anyakőzetben már meglévő palaolajjal 

illetve palagázzal (mobil szénhidrogénekkel) együtt hozza a felszínre. A HTOT alkalmazásával az 

anyakőzetben lévő mobil olaj/gáz és a kerogénből keletkező olaj és gáz minősége jelentősen javul a SCW 

hatására, megtörténik a kitermelt szénhidrogének parciális finomítása is.  

A HTOT-val felszínre hozott „finomított” palaolaj sokkal kevesebb problémát és kisebb többletköltséget 

okoz annak olajfinomítói feldolgozása során.  

A HTOT az anyakőzeten belül nem csak a mobil szénhidrogének (palaolaj, palagáz) kitermelését célozza 

meg, mint a rétegrepesztés, hanem az anyakőzet szénhidrogén-potenciáljának 80-90%-át adó kerogén-

tartalmat is, mintegy 56%-os kitermelési hatásfokkal – így a HTOT-val kitermelhető szénhidrogének 

mennyisége egy nagyságrenddel meghaladhatja a klasszikusnak számító hidraulikus rétegrepesztéssel 

ugyanabból az anyakőzetből kitermelhető szénhidrogén mennyiséget.  

 

A HTOT önköltsége is nagyon kedvező, palaolaj esetében 28-35 USD/barrel (az anyakőzet mélységének 

és szervesanyag tartalmának függvényében), ami jelentősen kisebb a hidraulikus rétegrepesztés 

önköltségénél. Hasonló költségarányok érhetők el a palagáz anyakőzetből való kitermelése esetén is.  

 

A HTOT másodlagos művelési módszerként is alkalmazható a hidraulikusan már rétegrepesztett, kimerült 

kutaknál. Mivel a repesztés után az anyakőzetben maradó szervesanyag (TOC) mennyisége még jelentős 

többsége az eredeti TOC mennyiségnek, így a HTOT segítségével a „kiszáradt” kutakból még egy 

nagyságrenddel több olajat/gázt lehet kitermelni annál, mint amennyit korábban a hidraulikus 

repesztéssel már a felszínre hoztak.  

 

A HTOT működésének alapja:  

600 °C feletti hőmérsékletű szuperkritikus víz (SCW) előállítása és annak az anyakőzetbe vagy nehézolaj 

tárolóba való besajtolása. 

A projektet arra alapozzuk, hogy a kerogén kőolajjá és/vagy földgázzá történő átalakulása rövid idő alatt 

megtörténik, ha Tmax hőmérséklet (420-450 °C) feletti hőmérsékletnek tesszük ki in-situ a kerogént az 

anyakőzetben. Ugyancsak gyorsan végbemegy az ultra nehézolajok in-situ könnyebb olajjá alakulása is a 

szuperkritikus víz hatására.  

Üzemelő technológiák igazolják a szilárd kerogén, típusától és érettségi fokától függően folyékony vagy 

gáznemű szénhidrogénné történő átalakulását pirolízis hatására. A kibányászott olajpala (többnyire I. 

típusú kerogént tartalmaz) földfelszíni pirolitikus feldolgozása már sok-sok évtizede sikeresen folyik több 

országban (pl. Észtország, Skócia, Brazília, Oroszország, Kína, Ausztrália). A kiforrott földfelszíni feldolgozó-

technológiák alapja a pirolízis, Tmax hőmérsékletet meghaladó hőmérsékleten. 
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Tehát az, hogy a kerogén kőolajjá/földgázzá történő átalakulása ultra szuperkritikus víz, mint hőhordozó 

hatására megtörténik, az nem kétséges.  

A kihívás a megfelelő kapacitású, jó hatásfokú, könnyen szállítható, szuperkritikus vizet előállító 

berendezés (kazán) létrehozásában és magas hőmérsékletű, nagy nyomású (HTHP) karácsonyfa, HTHP 

olajeszközök (expanziós közdarab, packer), HTHP hőszigetelt termelőcső és magas hőmérsékletet elviselő 

geopolimer alapú cementezés előállításában van.  

 

 

A HTOT kutatási-fejlesztési innovációs projekt státusza: 

 

- Elkészültek a Kerogoil Zrt által kifejlesztett 10 t/h kapacitású, 610 °C hőmérsékletű, 250-400 bar 

nyomású szuperkritikus vizet előállító mobil kazán kiviteli tervei, amely terveket a TÜV Rheiland 

Kft jóváhagyta, a kazán gyártható. Ez a kazán képezi a HTOT központi elemét.  

 

- Az alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet kész a projekt geológiai, geokémiai és geofizikai 

fejlesztési feladatainak elvégzésére. 

 

- Hozzákezdtünk a packer alatti HTHP béléscső-szakasz magas hőmérsékletnek és nagy nyomásnak 
ellenálló geopolimer alapú cementezése kidolgozásának megszervezéséhez.  

A geopolimer receptúra és annak alkalmazása kifejlesztéséhez szükséges ismeretekkel a Kőolaj és 
Földgáz Intézet, a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézettel együtt, 
rendelkezik. 
 

- Meghatározásra kerültek a HTHP termelőcsövek és a HTHP olajeszközök (karácsonyfa, expanziós 

közdarab, packer stb.) anyagai és azok lehetséges beszállítói. A Coopinter Kft rendelkezik a HTHP 

olajeszközök kifejlesztéséhez szükséges ismeretekkel. 

 

 

A projektet két ütemben szeretnénk megvalósítani. 

 

• Első ütem: eszköztervezési feladatok (földfelszíni berendezések, kútszerkezet, termikus 

közdarabok, packer, a packer alatti béléscső szakasz geopolimer bázisú cementezése stb.); 

laboratóriumi kísérletek, mérések; a leendő pilot üzem során elvégzendő kísérletek, mérések 

megtervezése; projekt előkészítési feladatok (a leendő pilot üzem helyszínének kiválasztása, a 

szükséges hatósági engedélyek beszerzése, olajipari operátorcég kiválasztása stb.) 

 

• Második ütem: az első ütemben előkészített pilot üzem megvalósítása. Ezen belül a 

megtervezett HTHP olajeszközök és földfelszíni berendezések legyártsa, a pilot kút kivitelezése, 

a betervezett olajipari kísérletek lefolytatása, a kísérletek eredményeinek validálása, 

verifikálása, a HTOT technológia független szereplők által történő minősítése (API, ISO, SGS, 

TÜV). 

 

Az első ütem költsége 1.500 millió Ft, a második ütem költsége 2.800 millió Ft-ra tehető (lásd a 3.a és 3.b 

táblázatokban található költségvetéseket).   

A második ütem költségvetése pontosítandó a pilot üzem helyszínének kiválasztása után, annak 

geológiai, geofizikai és geokémiai adatainak ismerete alapján. 

 

A fejlesztési feladatok megvalósításában résztvevő szervezetek: 

Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet (Miskolci Egyetem) 
Kőolaj és Földgáz Intézet (Miskolci Egyetem) 
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Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet (Miskolci Egyetem) 
Coopinter Ipari Termékgyártó és szolgáltató Kft. 
KerogOil Zrt.  
 
A HTOT-ban lévő gazdasági potenciál: 
 

- A kifejlesztett HTOT Magyarországi bevezetése mintegy 3 millió tonna/év kőolaj kitermelését 
teheti lehetővé, több mint 60 éven keresztül.  
 

- A jelen kutatás-fejlesztés további fontos eredménye lehet, hogy a megszülető műszaki 
megoldások gép és berendezés export-, valamint technológia-transzfer tárgyát képezhetik, ami 
jelentős folyamatos exportbevételt eredményezhet.  
 
A világ nem-hagyományos szénhidrogén készleteit az EIA által készíttetett „Shale Oil and Shale 

Gas Resources_2013” anyag ismerteti.  
A felsorolt országok, illetve a területükön működő olajtársaságok érdekeltek lesznek a HTOT 
használatát lehetővé tevő licenszek megvásárlásában. 
A palaolaj készletek-, és a prognosztizált kitermelési igények, valamint a valószínűsíthető olajárak 
és royalty mértékek óvatos becslése alapján a várható export-bevételek nagysága 
meghaladhatja  a nyolcszázmillió millió USD/év összeget. 
 

- A kalkulációk során tudatosan nem számoltunk a mélyen fekvő extra-nehéz olajok és természetes 
bitumenek készleteivel, valamint a célszerűen Magyarországon gyártandó HTOT kulcs-
berendezések eladásából származó export-bevételekkel, ami a többlet munkahely-teremtésen 
túlmenően, a jelen k+F+I projekt további pénzügyi bevételeinek forrását  jelentheti.  

 
 

Kelt: 2022.05.18 
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1. A HTOT BEMUTATÁSA 

A kőolaj keletkezésének forrásai az évmilliókkal ezelőtt eltemetődött foszíliák, melyek az idők folyamán, 

földmozgások következtében olyan mélységekbe kerültek, ahol az ott meglévő rétegnyomás és 

geotermikus hőmérséklet hatására megkezdődött azok hosszú szénülési folyamata. A szénülés kőolaj 

előtti stációja a kerogén, egy nagy molekulájú szilárd szénhidrogén. A kerogén részecskék az anyakőzet 

szerepét betöltő üledékes kőzetekben finoman eloszolva vannak jelen, általában 1-10% közötti 

súlyszázalékban. Ezen kerogén-részecskék forrásuknak (típusuknak), valamint az anyakőzetben rájuk ható 

parciális nyomásnak a függvényében egymástól nagy időkülönbséggel „érnek meg”, vagyis alakulnak át 

kőolajjá és/vagy földgázzá. A keletkezett olajok és gázok egy része az idők folyamán elmigrál és 

csapdázódik olyan tárolókban, ahonnan az hagyományos módon kitermelhető. Ezt nevezzük 

hagyományos szénhidrogénnek (kőolajnak, földgáznak). 

Az el nem migrált, anyakőzetben maradt szénhidrogént palaolajnak (mobil olajnak) nevezik, az ott rekedt 

földgázt pedig palagáznak (mobil gáznak). Az éretlen anyakőzeteket olajpalának, illetve gázpalának 

nevezik.  

A palaolaj és a palagáz mennyisége általában az anyakőzet szénhidrogén-tartalmának 10 és 20 %-a között 

van, a többi az kerogén (éretlen szénhidrogén).  

A palaolajat és a palagázt jelenleg hidraulikus rétegrepesztéssel termelik ki, mintegy 6-12%-os 

hatékonysággal, érintetlenül hagyva a szénhidrogén-potenciál túlnyomó többségét jelentő kerogént. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy a hidraulikus rétegrepesztés után, a „száraz kutak” még az eredeti (repesztés 

előtti) szénhidrogén-potenciál mintegy 98 %-át tartalmazzák. 

 

A HTOT mint termikus technológia a teljes szénhidrogén-potenciál (mobil olaj/gáz plusz kerogén) 

kitermelését célozza meg. Az előállított és lesajtolt ultra szuperkritikus víz (USCW) által lejuttatott 

hőmennyiség meggyorsítja a kerogén „érését”, így rövid időn belül a kerogénből kőolaj/földgáz keletkezik, 

amely – az anyakőzetben már meglévő mobil olajjal (palaolajjal) és/vagy mobil gázzal (palagázzal) együtt 

– kitermelődik, a HTOT felszálló módú termelési fázisában. 

A HTOT kitermelési összhatásfoka 56% és 64% között van az anyakőzet típusának, valamint a 

szervesanyag-tartalom mennyiségének és minőségének függvényében (bővebben lásd lentebb). 

 

1.1 A HTO Technológia alkalmazási területei 

Európában a hagyományos olaj és gázkészletek jórészt kimerültek, de nagy mennyiségben állnak 

rendelkezésre a már feltárt nem-konvencionális készletek. Manapság a feltárt anyakőzetek, tárolók fő 

szénhidrogén-potenciálját nem a mobil olaj/gáz, hanem a nem-mobil kerogén, valamint a nem-mobil 

és/vagy nagy mélységekben lévő extra-nehéz olajok és bitumenek tartalmazzák.  

Néhány évtized múlva, a jelenleg még hagyományos szénhidrogén-készletekkel rendelkező országok 

olajipara számára, a nem-hagyományos szénhidrogének – azaz az olajpala/gázpala és a palaolaj/palagáz, 

mezők, valamint a természetes bitumenek és hagyományos módszerekkel nem kinyerhető, mélyen fekvő 

extra-nehéz olajok – kitermelése lesz az egyetlen módszer a vállalati termelési szint fenntartására vagy 

növelésére. 

Jelenleg a palaolaj/palagáz felszínre hozatalához csak az Észak-Amerikában kifejlesztett és elterjedt 

technológia áll rendelkezésre, amely magában foglalja hosszú horizontális szakaszokkal rendelkező kutak 

intenzív fúrási programját és az ezekhez a kutakhoz tartozó formációk egy-, vagy többlépcsős hidraulikus 

rétegrepesztését. Ezt az eljárást környezeti hatásai miatt több európai országban már betiltották vagy 

szigorúan korlátozzák.  
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Jelenleg a szénhidrogének (főleg nehézolajok és bitumenes olajok) kiaknázása során a termikus 

technológiákat meglehetősen széles körben használják az olajkihozatal növelésére. A mai technológiai 

szint alapján különféle termikus rétegkezelési eljárások ismertek. A termikus módszerek fő célja a 

rezervoár felmelegítése az olaj viszkozitásának csökkentése érdekében, hogy az olaj a termelési folyamat 

során könnyen áramolhasson mind a kútban a termelőcsövön, mind pedig a felszíni csővezeték-

rendszeren keresztül. 

A meglévő termikus technológiák korlátosak a kitermelési mélységet-, és a kitermelendő olajok 

bitumentartalmát, nehézségi fokát illetően. 

 

A jelen anyagban bemutatásra kerülő High-Tech Oil Technológia (HTOT) az olaj- és gáziparhoz kapcsolódik 

és felhasználható: 

● szintetikus szénhidrogének in-situ előállításához szilárd kerogénekből (lásd olaj-, és gázpalák, 

palaolaj és palagáz formációk, anyakőzetek kerogénje), valamint 

● mélyen fekvő természetes bitumenek és extra-nehéz olaj kitermeléséhez, 

● a kőolajtermelés intenzívebbé tételéhez alacsony áteresztőképességű kőzetekből, 

egylépcsős vagy többlépcsős hidraulikus repesztés alkalmazása nélkül. 

 

1.2 A technológiai folyamat 

A módszer magában foglalja 

● munkaközeg (hőközlő folyadék) előállítását, amely szuperkritikus állapotú víz (SKV),  

● a SKV hőszigetelt termelőcsövön keresztül történő besajtolását a formációba magas 

hőmérsékletű termokémiai kezelés (nedves pirolízis) céljából a termelt szénhidrogének 

mennyiségének növelése és minőségük javítása érdekében, majd a 

● szénhidrogének felszínre hozatalát (kitermelését) felszálló üzemmódban, ugyanazon besajtoló 

kutak hőszigetelt termelőcsövén keresztül, palaolaj/palagáz kitermelése esetén. (Nehézolajok 

esetén külön munkaközeg besajtoló kút és hozzá tartozóan több kitermelő kút alkalmazandó.) 

A kúttalpi zónában kis méretű természetes repedések és természetes folyadékvezető csatornák 

(kiegészítő permeabilitás) keletkeznek (lásd lentebb). 

● A HTOT nem csak a mobil olaj/gáz kitermeléséhez használható, hanem a kerogén 

átalakításához is, ami a kitermelhető olaj mennyiségének többszörös növekedéséhez vezet a 

jelenlegi hidraulikus repesztési technológiához képest. 

● A HTOT a nehézolaj és a bitumen esetében nem csak viszkozitásuk csökkentését teszi lehetővé, 

hanem visszafordíthatatlan molekuláris átalakulást is előidéz és a nehézolajból 

könnyű/könnyebb olaj nyerhető, amely azután oldószer hozzáadása nélkül szállítható a 

felszínen, csővezetékben. 

 

1.3 In-situ spontán reaktor kialakulása, hőmérsékleti zónák a kútban 

Az anyakőzetet és a benne lévő, finoman eloszlott kerogén részecskéket a szuperkritikus munkaközeg 

(szükség szerint adagolt szuperkritikus víz) felmelegíti. A kerogén sűrűsége típusától és érettségétől 

függően 1200-1300 kg/m3, míg a keletkező nyersolaj sűrűsége 430-440 °C hőmérsékleten 740-990 kg/m3. 

Így a szilárd halmazállapotból folyadékká történő átalakulás jelentős térfogat-növekedéssel jár, nanó-, és 

mikróméretű repedéseket okozva a kerogén részecskék közvetlen környezetében, folyadékcsatornák 
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képződését eredményezve. (Azonos kerogén-duzzadási és mikró-repesztési folyamatok játszódnak le a 

palagáz keletkezése esetén is.) 

Ezeken a csatornákon keresztül, a későbbi kitermelési ciklusok alatt, az anyakőzetben képződött, de az 

elmúlt évszázadok során még el nem migrált palaolaj és/vagy palagáz a kerogénből keletkezett olajjal 

és/vagy gázzal együtt a felszínre kerül.  

Ez a folyamat a meglévő kezdeti permeabilitás folyamatos növekedését jelenti, a mikró-csatorna 

kapacitások folyamatos növekedésének következtében. 

Ez a folyamat, a besajtoló/kitermelő ciklusok egyre nagyobb mennyiségű hőhordozó, szuperkritikus víz 

(SKV), befogadását teszi lehetővé, vagyis ciklusról-ciklusra egyre növekvő mennyiségű kerogén-átalakítást 

eredményez és egyre nagyobb mennyiségű szénhidrogén mennyiség kitermelését teszi lehetővé az adott 

anyakőzetből (lásd lentebb). A kitermelt szénhidrogének helyén, a térfogatuknak megfelelő térfogatú 

többlet-permeabilitás keletkezik. 

 

A kúttalptól távolodva az anyakőzet felmelegedésének mértéke folyamatosan csökken. Ahol a 

felmelegedés mértéke mintegy 380 °C alá csökken, a kerogén részecskék további duzzadása megszűnik, 

még mielőtt azok kőolajjá/földgázzá alakulnának. Ezek a megduzzadt kerogén részecskék egy zárt teret 

(gáztömör retortát) hoznak létre, vagyis: spontán kialakuló, in-situ reaktor keletkezik, ciklusonként 

folyamatosan növekvő térfogattal (ld. 1. ábra), amely megakadályozza további SKV áthaladását. 

Az így létrejött zárt térben (in-situ reaktorban) a nyomást (a munkaközeg nyomásának köszönhetően) a 

rezervoár nyomása fölé emeljük, vagyis a besajtolt SKV által létrehozott túlnyomás lehetővé teszi a 

palaolaj felszálló módon történő kitermelését, a besajtolás megszüntetését követően. 

 
 

1. ábra 
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A hőmérsékleti zónák méretei folyamatosan nőnek, a besajtolási ciklikus periódusainak és a termelési 

fázisok számai növekedésének következtében. A 2. ábra a kialakuló retorta egyik lehetséges helyzetét, 

méretének mutatja, néhány éves üzemelést követően. 

 

2. ábra 

 

1.4 Nem alkalmazunk rétegrepesztést! 

A legtöbb európai országban, amelyek a nem-konvencionális olajok többségével rendelkeznek 

(Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság), a rétegrepesztés tiltott. 

A HTOT alkalmazásában a klasszikus repesztési folyamat nem megengedett, mert akkor 

● elveszne a rezervoár többlet-nyomása,  

● és lehetetlen lenne a szénhidrogén felszálló módú termelése. 

 

A HTOT esetében a kőzet SKV általi felmelegítése hőterhelést, hőfeszültséget, hősokkot okoz, és az egyik 

legjelentősebb eszközt eredményezi a formáció áteresztőképességének növelésére: az „automatikus 

mikró-repesztést”, ami lokális nano/mikro méretű repedéseket jelent a rétegben a termikus kezelés miatt 

bekövetkező hősokknak köszönhetően.  

Ezeket a mikró-repedéseket egészíti ki a kerogén-szemcsék duzzadása miatti térfogat-tágulások 

következtében keletkezett mikró-repedések. 

A HTOT által a pórusnyomás megnövekszik, amely a kőzet lokális repedését, törését és így a zárt és/vagy 

majdnem zárt pórusok nyílt pórusokká történő átalakulását eredményezi. 

A folyamat a természetes törések intenzívebbé válásával és új repedések kialakulásával folytatódik, főleg 

mikró-szinten; a korábban izolált pórusok bekapcsolásával egy összefüggő in-situ folyadékvezető rendszer 

alakul ki.  
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1.5 Szuperkritikus körülmények 

A szuperkritikus víz (SKV) esetében csak egy fázisállapot létezik, nem történik meg a víz állapotváltozása 

(a víz nem alakul gőzzé). A fluidum nem gáz vagy folyadék, hanem leginkább a két állapot közbensőjeként 

írható le, gőzként viselkedő víz és vízként viselkedő gőz.  

A kritikus pont az a pont, amelyben eltűnik a különbség a folyékony és a gáz vagy gőz fázis között, vagyis 

mindkét fázis hőmérséklete, nyomása, térfogata vagy sűrűsége azonos.  

A szén-dioxid és a víz a leggyakrabban használt szuperkritikus fluidumok. A víz szuperkritikus viszonyait a 

vízre vonatkozó nyomás-hőmérséklet diagram jellemzi, amelyet a 3. ábra mutat be. 

Minden tiszta anyag kritikus pontjára egyedi értékek jellemzőek. A víz fázisállapot-paraméterei a Tcr (a víz 

kritikus hőmérséklete) 374 ° C és a Pcr (a víz kritikus nyomása) 220,6 bar. 

A víz egyik egyedülálló tulajdonsága, hogy kritikus pontja felett kiváló oldószerré válik a szerves 

vegyületek számára és a szervetlen sókat gyakorlatilag nem oldja. Ez a tulajdonsága lehetőséget ad a 

szervetlen és szerves komponensek szelektív kivonására. 

A SKV hőhordozóként való alkalmazásának több előnye is van, úgy mint: 

• könnyen és olcsón előállítható, 

• magas a fajlagos entalpiája, 

• a túlhevített gőznél sokkal alacsonyabb a fajtérfogata, 

• szerves anyagokat hatékonyan oldó tulajdonságú, 

• szükség esetén széndioxiddal esetleg katalizátorokkal könnyen adagolható, 

• kitermelési (felszálló) ciklus végén egyszerű tisztítás után, mint víz újra felhasználható az SKV-et 

előállító kazánban. 

 

 

3. ábra 
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2. A TECHNOLÓGIAI KOMPLEXUM ISMERTETÉSE 

2.1 A technológiai lánc elemei 

A technológiai berendezés a következő elemekből áll: 

● 610 °C-os hőmérsékletű, 240 és 550 bar között változtatható nyomású szuperkritikus vizet 

előállító Technológiai Komplexum, amely SKV kazánból, hőhasznosító egységből, szeparátorból 

és víztisztító egységből áll. (A pilot berendezés, illetve a pilot üzem nem tartalmaz hőhasznosító 

egységet.) 

● karácsonyfa a kitörésgátlóval és csőfejjel 

● hőszigetelt termelőcső oszlop 

● hőszigetelt expanziós közdarabok 

● packer 

● hőálló geopolimer alapú anyaggal cementezett béléscső oszlop  

 

A szuperkritikus vízgenerátor (SKVG) egy speciális kazán, amely ultra szuperkritikus állapotú vizet képes 

előállítani. Azon kívül, hogy hosszú időn keresztül képes elviselni a rendkívül magas hőmérsékleti- és 

nyomás-viszonyokat, ez a berendezés kiváló energetikai hatékonysággal rendelkezik, és kísérő gáz, 

valamint megfelelő kiegészítő berendezések esetén, a kitermelés során folyamatosan képződő egyéb 

melléktermékek felhasználásával is működtethető. A SKVG annak kompakt, konténeres kivitelezése miatt 

könnyen szállítható (4. és 5. ábra). 

Egy SKV generátor három kút kiszolgálását látja el: amíg a szuperkritikus fluidum besajtolása folyamatban 

van egy kútba, addig a másik két kúton olajtermelés zajlik. A folyamat sajátos jellemzői miatt a kutak 

működése időről időre ciklikusan változik (ugyanaz a kút besajtolási és termelési célokra is használatos). 

 

    

 

 

4. ábra 
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5. ábra 

Mivel pilotüzemről van szó, az 5. ábrán nem ábrázoltuk a hőhasznosító egységet, amely a felszálló olaj-víz 

és/vagy gáz-víz elegy hőenergia tartalmának hasznosítását végzi oly módon, hogy részben villamos 

energiát állít elő a kitermelő üzem saját szükségleteit kielégítendő, részben pedig a megtisztított vizet 

melegíti elő a SKVG számára.  

A kút felszíni és felszín alatti berendezéseinek egy lehetséges összeállítása az alábbi 6. ábrán látható: 

 

6. ábra 
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3. A HTOT ÖSSZEHASONLÍTÁSA a HIDRAULIKUS RÉTEGREPESZTÉSSEL 

Jelenleg a palaolaj és palagáz telepekből történő szénhidrogén-termelés az Észak-Amerikában alkalmazott 

technológiával történik, amelynek alapja: 

● hosszú horizontális szakaszokkal rendelkező kutak intenzív fúrása és  

● többlépcsős hidraulikus rétegrepesztés végrehajtása ezekben a pala-formációkban. 

A HTOT hatékonyságát az 1. táblázat mutatja be összehasonlítva azt a hidraulikus rétegrepesztéssel. 

 1. táblázat 

HTOT vs Frakkolás alkalmazása  

1. Frakkolás 

csak a 
palaolaj/palagáz 
érintett (S1) 

Palaolaj/palagáz arány 
átlagosan 20%-a a teljes 

szénhidrogén 
potenciálnak 

a Frakkolási technológia 
kitermelési hatásfoka 

12% 

Kitermelhető palaolaj Frakkolással: 0.12 * 20 = 2.4% 

2. HTOT 

Kerogén (S2) + 
palaolaj/palagáz (S1) 
érintett 

Kerogén tartalom 
80% 

Palaolaj/palagáz tartalom 
20% 

 
Rendelkezésre álló 
szénhidrogén 

80 + 20 = 100% 

 a HTOT kitermelési hatásfoka 56% 

Kitermelhető olaj a HTOT technológiával: 100 * 0.56 = 56% 

A HTOT szorzótényezője: 56% / 2.4% = 23,3 

vagyis ennél az S1/S2 aránynál a HTOT alkalmazásával kinyerhető palaolaj mennyisége mintegy 23 
szorosa a Frakkolás által kitermelt mennyiséghez képest. 

 

 

A fenti számokból az alábbi következtetés vonható le: 

a) Rétegrepesztés után az eredeti szénhidrogén-potenciál mintegy 97%-a visszamarad. 

b) A HTOT-nek magas a hatékonysága, összehasonlítva a rétegrepesztéses technológia 

hatékonyságával. 

c) Az adott palaolaj-területről származó kitermelhető olaj mennyisége nagyságrenddel megnő a HTOT 

használatával a repesztéshez képest, ami azt jelenti, hogy a terület értéke/ára is egy 

nagyságrenddel növekszik. Ez további üzleti lehetőséget is jelenthet, mielőtt a HTOT technológia 

közismertté válik. 

További HTOT előny: Az olajtermelés befejezése után lehetőség van az anyakőzetbe bevitt és részben 

visszamaradó hőenergia további hasznosításra: a kutak geotermikus kutakká 

átalakítva üzemelnek tovább, az évek alatt bevitt hőenergia visszamaradó 

részének hasznosítása céljából. Ehhez rendelkezésre áll egy olyan 

továbbfejlesztett ORC technológia, amely alkalmazásával nem csak a 

visszamaradó hőenergia jó része hasznosítható, de a rétegben visszamaradt 
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szénhidrogén-potenciál jelentős része is kihozható. Ez az eljárás tovább növeli a 

HTOT kitermelési hatékonyságát és termikus hatásfokát. 

 

4. A KITERMELHETŐ OLAJMENNYISÉGÉNEK SZÁMÍTÁSA 

A kitermelhető szénhidrogén volumenének számítása annak a hőmennyiségnek az anyakőzetbe történő 

bejuttatásán alapul, amely a kerogén olajjá/gázzá történő átalakításához szükséges, a kerogén érési 

folyamatának mesterséges felgyorsítása útján.  

Azért, hogy rövid időn belül kőolaj/földgáz képződjön a kerogénből, a teljes anyakőzetet fel kell 

melegíteni. Az anyakőzet fajhőjét és a kerogén fajhőjét is figyelembe kell venni a számítások során, mivel 

ezek értéke eltérő. Az alsó-szászországi kerogének adatait figyelembe véve, 8% szerves anyag tartalommal 

számoltunk (lásd 2. táblázat). 

Az extrakciós szakasz befejezését követően a bevezetett hő jelentős része geotermikus energia 

formájában visszanyerhető. Ez a folyamat egyben tovább növeli a HTOT kitermelési hatékonyságát is (lásd 

fentebb). Ezzel a lehetőséggel és a földfelszínen hasznosítható hő mennyiségével sem számoltunk. Ezeket 

a lehetőségeket elhanyagolva, tudatosan a biztonság javára tévedünk. 

 

4.1 Hozamgörbék 

A 7. ábra a HTOT és a hidraulikus rétegrepesztés közötti technológiai, illetve termelési különbségeket 

mutatja. Ezen az ábrán világosan látszik a két technológia hatékonysága és lefolyásuk módja, valamint a 

két görbe alatti területek aránya mutatja a két technológiával kitermelhető mennyiségek arányát. 

 
 

7. ábra 

A 7. ábra grafikonja bemutatja a repesztési technológiával és a HTOT alkalmazásával elérhető napi 

termelési ráta közötti különbség jellegét. A hidraulikus repesztés hozamgörbéje (decline curve) 

szemléletesen mutatja, hogy milyen gyorsan csökken a termelt szénhidrogén mennyisége (évről évre az 
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előző év kitermelt mennyiségének a felére csökken). A másik HTOT hozamgörbéjét mutatja a lentebbi 2. 

táblázat termelési adatainak alapján. A HTOT 1 éven belül eléri a hosszútávú napi 403,9 bbl mennyiséget.   

4.2 A HTOT alkalmazásával kapcsolatos energetikai számítások 

Az anyakőzet és a kitermelési lehetőségek értékelésénél az átlagos napi várható olajhozam a kisebb (10 

t/h) teljesítményű USKV generátor használatára vonatkozóan került meghatározásra.  

A számítás részleteit és eredményeit az alábbi 2. táblázat szemlélteti. 

 

Számítások 10 tonna/óra SKV generátor alkalmazásával                                                                 2. táblázat 

 

№ Reservoir and production assessment
Reservoir data

Specific heat of reservoir rock 0,95 kJ / (kg*K)

Density of reservoir rock 2 200 kg / m3

Specific Heat of Formation for Kerogen 335 kJ / mole

Molal mass of kerogen 647 g / mole

Specific heat of Shale Oil 2,16 kJ / (kg*K)

The temperature difference of the Heated Retort (400 °C), in the reservoir 673 K

RETORT volume of the productive layer from 3 well (3*150*150*90*0,3048) 1 851 660 m3

Energy necessary for heating 1 m3 productive layer (Source Rock) without kerogen 1 294 044 kJ / m3

Energy necessary for fluidization of kerogen (Formation Heat) in 1 m
3
 productive layer 47 168 kJ / m3

Energy necessary for heating Shale Oil present in 1 m3 productive layer 51 170 kJ / m3

ENERGY NECESSARY FOR HEATING 1 M
3
 PRODUCTIVE LAYER 1 392 382 kJ / m3

ENERGY NECESSARY FOR HEATING 1000 kg PRODUCTIVE LAYER 632 901 kj / ton

Technological complex' data

SCW enthalpy (average) at Р = 25 to 40 МPa and Т = 580 °C 3 355 kJ / kg

The available enthalpy at the Well Bottom (after 10% heat loss by SCW injection) 3 020

Total m3 heated per day 520 m3

Technological Complex Output 10 tons SCW / h

Total entalphy produced per day 805 200 000 kJ / kg

Calculation for total extractable oil per m3

Organic carbon content of the reservoir 8 %

Organic carbon weight 176 kg / m3

Tight oil content in 1 m
3
 productive layer 20 % of kerogen

Tight oil content in 1 m3 productive layer 35 kg / m3

Conversion Factor for Oil 127,00 kg / bbl

Tight oil extraction from 1 m
3
 productive layer 19,71 kg / m3

Tight oil extraction from 1 m
3
 productive layer 0,16 bbl / m3

Kerogen content in 1 m3 productive layer 141 kg / m3

Availability of Kerogen 0,80 % / 100

Rate of conversion of kerogen in the productive layer 0,70 % / 101

Recovery Factor 0,56 % / 102

Synthetic oil (kg) from 1 m3 productive layer 78,85 kg / m3

Synthetic oil (barrel) from 1 m3 productive layer 0,62 bbl / m3

Total expected production from 1 m3 98,6 kg/m3

Total expected production from 1 m3 0,78 bbl/m3

Expected daily oilproduction from 3 wells with 1 SCW Boiler 403,9 bbl/day

Total extracted oil from the whole productive layer 1 437 005 bbl                                                                                              
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A 2. táblázat kalkulációja arra az esetre készült, amikor a kerogénből a nedves pirolizis során palaolaj 
keletkezik.  
Megfelelő típusú, érettségű kerogénből palagáz keletkezik. A folyamat kémiai és fizikai folyamatai közel 
azonosak és a keletkező fluidumok (palaolaj/palagáz) aránya megközelítőleg az energiatartalmuk 
arányával megegyező.  
Leegyszerűsítve: 1 bbl = 159 liter (mintegy 127 kg) = 127*42 MJ = 5.342 MJ; 1 m3 palagáz = 34 MJ, vagyis 
egy 8% szervesanyag tartalmú palagáz mezőből (5.342/34)*403,9 = 63.476 m3/nap palagáz termelhető 
ki egy 10 t/h kapacitású SKVG berendezéssel.  

 

5. A HTOT TERMIKUS MEGVALÓSÍTHATÓGA ÉS ENERGETIKAI HATÁSOSSÁGA 

Fontos tisztán látni a HTOT termikus hatásfokát, és főleg a működőképességét, energetikai szempontból. 

Akkor lehet kijelenteni, hogy a HTOT termikus hatásfoka megfelelő, ha a HTOT rendszerébe az SKV 

lesajtolásával bevitt energiánál jelentősen több energiát kapunk vissza, a kitermelési fázisban.  

Minél nagyobb a bemenő és kijövő energiák aránya, annál jobb a technológia hatásfoka. 

 

Az alábbiakban, a számítások egyszerűsítése és könnyebb átláthatósága érdekében minden bemenő és 

kijövő energiát kőolajegyenértékben határozunk meg. 

- 10 t/h SKV energiatartalma 10 MWh, 

- a termelt SKV entalpiája 10 GJ 

- a kőolaj fűtőértékét 42 GJ/t értékre vesszük fel 

- 80%-os SKVG hatásfok esetén ez (10:42): 0,8 = 0,298 t/h kőolajfelhasználásnak felel 

meg. 

- A bevitt hőmennyiséggel kitermelt kőolaj mennyisége: (403,9 bbl:24) *159*0,8:1000 

= 2,14 t/h  

- A kitermelt és a bevitt kőolajmennyiségek aránya: 2,14: 0,298 = 7,19 vagyis mintegy 

hétszer annyi energia jön ki, mint amennyit beviszünk. 

Fentebb nem számoltunk a kitermelt olaj-víz, illetve gáz-víz elegy hőtartalmának a hasznosításával, 

amelynek mértéke a bevitt hőmennyiség mintegy 40%-a lehet, a hőhasznosító egység megfelelő 

hatásfoka esetén. Ezzel az elhanyagolással tudatosan a biztonság javára tévedünk. 

A fentebb számított arányok 8% szervesanyag tartalmú anyakőzetre vonatkoznak. Nagyobb 

szervesanyagtartalom (TOC) estén ezek az arányok még jobbak, kisebb TOC-ok esetén egyre rosszabbak – 

mintegy 2% TOC az energetikailag gazdaságosan végezhető kitermelés alsó határa. 

  

6. A HTOT EGY CÉLSZERŰ MEGVALÓSÍTÁSI MÓDJA 

Egy SCW generátor 3 kút kiszolgálására képes, szuperkritikus vizet fecskendezve az egyik kútba, 

miközben a másik két kútból folyik az olaj kitermelése felszálló módon (8., 9. és 10. ábrák).  

A kutak létesítése során célul kell kitűzni, hogy a létesítendő kutak és a föld feletti kiszolgáló 

berendezések (csővezetékek, szeparátorok, víztisztítók, olajtartályokat stb.) a lehető legkisebb 

mértékben legyenek zavaróak, ne akadályozzák a közlekedést és a mezőgazdasági tevékenységet. 

A fentiekre tekintettel 900 m x 1350 m-es területen minden 2 x 3 kút felszíni besajtoló/termelő 

berendezéseit a közöttük elhelyezkedő 2,4 hektáros területre kell koncentrálni (9. és 10. ábrák), 

függőleges és irányított kutak fúrásával (8. ábra).  

A kútak hatótávolsága 150 m-re van kialakítva, így a teljes területen 54 kút szükséges, oly módon, hogy 9 

besajtoló/termelő központ van (egyenként 2x3 = 6 kúttal), amelyeket összesen 18 SCW generátor lát el. 

A felszínen egymástól 15-15 m távolságra van egymástól mindegyik 3 olajkút, amelyek közül a középső 
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lehetőség szerint mindig függőleges. A másik két irányított kút megfelel annak a követelménynek, hogy 

a kútfenék távolsága a kerogénréteg elérésekor, a kúttalpnál 150 – 150 m-re növekedjen (lásd 8. ábra). 

 

 

8. ábra 

A kúttalpak „eltolt geometriájú” kialakítása oly módon történik, hogy az egyes kutak retortájának 

növekedése során az anyakőzet kerogénje a lehető legjobban illeszkedjen a szomszédos és szemben 

lévő kutak retortájához, vagyis a kutak a legteljesebb mértékben megkapják a hozzájuk tartozó 

anyakőzet kerogénjének átalakulásához szükséges hőmennyiséget (10. ábra). 

A 2. táblázat adatai alapján mintegy 10 év szükséges az adott kutak számára betervezett anyakőzet-

térfogat, 3x150mx150mx27,43m = 1.851.660 m3, teljes kerogén-tartalmának, egy 10 t/h teljesítményű 

SCW kazán segítségével történő átalakításához. 

A HTOT első 10 éves kitermelési időszaka után, az anyakőzet megnövekedett permeabilitásának 

felhasználásával, következik a HTOT második kitermelési szakasza, amikor a 10 éve fűtött anyakőzetből a 

bennmaradt szénhidrogén kitermelése oly módon történik, hogy a kutak egy része besajtoló kút, a másik 

része pedig termelő kút.  

Az egyes kutak szerepe tervszerűen változik besajtolóról termelőre, majd termelőről besajtolóra.  
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9. ábra 

 

10. ábra 
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Ezzel a módszerrel felszínre hozható az anyakőzetbe 10 év alatt bevitt hőmennyiség jelentős része és 

többlet olaj/gáz is. Ily módon a 2. táblában jelölt Recovery Factor (kihozatali tényező) értéke mintegy 20-

25%-kal megnőhet és elérheti a végső 0,67 – 0,7 értéket.  

A HTOT 2. szakasza mintegy 5 év hosszúra tehető. 

 

Megjegyzés: Természetesen a vertikális kútszerkezetek helyett a HTOT kivitelezhető horizontális kutak 

bázisán is (amelyeknek szintén nincs köze a hidraulikus rétegrepesztéshez). Az 1000 – 2000 m hosszú 

horizontális kutak előnyei között sorolhatjuk a nagyobb intenzitású kitermelést (nagyobb-, pl. 25 t/h 

teljesítményű SCW kazánok alkalmazásával) és a kisebb területigényt a földfelszíni infrastruktúrát 

illetően.  

A HTOT működési mechanizmusa ugyanaz, mint a fentebb ismertetett 2x3 kutas kitermelési egység 

esetében. Mivel a hosszú horizontális kutak kiképzése drágább, ezért a pilot projektek számára nem ezt 

a megoldást javasoljuk. 

 

7. A HTOT OLAJIPARI BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELADATOK ÉS KÖLTSÉGEK  

7.1 A projekt helyzete, státusa 

- Elkészültek az általunk kifejlesztett 10 t/h kapacitású, 610 °C hőmérsékletű, 250-400 bar 

változtatható nyomású szuperkritikus vizet előállító mobil kazán kiviteli tervei, amely terveket a 

TÜV Rheiland Kft jóváhagyta, az legyártható. Ez a kazán képezi a HTOT alapját és központi 

elemét.  

 

- Elkezdődött a packer alatti HTHP béléscső-szakasz magas hőmérsékletnek és nagy nyomásnak 
ellenálló geopolimer alapú cementezésének kidolgozása, a szükséges geopolimer receptúra és 
alkalmazásának kifejlesztése. A fejlesztéshez szükséges ismeretek a magyar egyetemeknél 
rendelkezésre állnak. 
 

- Meghatározásra kerültek a HTHP termelőcsövek és a béléscsövek, valamint a HTHP olajeszközök 

(karácsonyfa, expanziós közdarab, packer) anyagai és azok lehetséges beszállítói.  

 

- Elkészültek a termikus közdarab és a packer basic tervei, meghatároztuk azok lehetséges 

gyártóit. 

 

7.2 A projekt olajipari bevezetéséhez szükséges feladatok 

A projekt jelenlegi státusából következően, a HTOT bevezetéséhez az alábbi lépések szükségesek: 

 

● Le kell gyártani az USKV kazánt a TÜV által jóváhagyott kiviteli terveink alapján; 

 

● El kell készíteni a magashőmérsékletű, nagynyomású (HTHP) olajeszközök kiviteli terveit és le kell 

gyártani azokat (expanziós közdarab, packer);  

 

● Meg kell állapodni a HTHP karácsonyfa kiválasztott gyártójával, szállítójával; 

 

● Ki kell választani a hőszigetelt termelőcsövek szállítóját és meg kell vele állapodni; 
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● Ki kell alakítani az USKV kazán és a teljes technológiai lánc (karácsonyfa, hőszigetelt termelőcső, 

hőszigetelt expanziós közdarabok, packer, geopolmer alapú anyaggal cementezett béléscső) 

melegüzemi próbájának műszaki környezetét; 

 

● El kell végezni a melegüzemi próba-sorozatot, külön-külön minden eszközre és együtt a teljes 

technológiai láncra. A próbák eredményeit dokumentálni és verifikálni, validálni kell. Független 

szervezetekkel (SGS, TÜV, ISO, API) minősíttetni kell az egyes eszközöket és a teljes technológiai 

láncot; 

● Ki kell választani a leendő pilot üzem helyszínét és a kiválasztott helyszín geológiai, geofizikai, 

geofizikai adatai alapján le kell gyártani a szükséges termelőcsöveket, HTHP olajeszközöket, 

béléscsöveket stb.  

 

● Meg kell építeni a HTOT pilot üzem kútját (palaolaj projekt) a kiválasztott helyszínen és le kell 

folytatni a teljeskörű pilot-üzemi kísérleteket. Ezek eredményeit szintén dokumentálni, és 

verifikálni, validálni kell.  

 

● A pilot üzem eredményei alapján meg kell tervezni az adott helyszínen az első mezfejlesztést, majd 

a HTOT más EU országokban történő hasznosítását. 

  

7.3 A HTOT olajipari bevezetésének költségei, finanszírozási igény 

A bevezetés várható költségeit, illetve annak becsült finanszírozási igényét az 6.2 pontban ismertetett 

feladatok alapján táblázatos formába foglaltuk (lásd lentebb 3. táblázat). 

A táblázat adatai alapján a leendő két pilot üzem (palaolaj és palagáz projekt) várható költségei, 10% 

tartalékkeretet is figyelembe véve, mintegy 25 millió EUR-ra tehetők. (Két táblázatra bontandó és 

Javítandó – lásd lentebb sárgával!) 

A számítások során tudatosan nem számoltunk a pilot üzemek 6 – 6 hónapra tervezett időszaka alatt 

kitermelt szénhidrogén-mennyiségekkel. Ezzel a biztonság javára tévedünk. 

Reményeink szerint, ezen költségek jelentős részét az EU K+F+I keretéből tudjuk finanszírozni. 

A fennmaradó rész finanszírozásának a konzorciumi tagok közötti megosztásáról a leendő konzorciumi 

szerződésben kell rendelkezni, a kitermelt szénhidrogén-mennyiségek értékesítéséből származó 

bevételek figyelembevételével. 

 

Megjegyzések: 

- A pilotüzemek esetében nem valósítjuk meg a fentebb ismertetett 2x3 kútból álló 

konfigurációjú, célszerű kitermelési egységet, csupán 1 kutat építünk, amelyet felváltva 

működtetünk besajtoló és termelő üzemmódban. A lenti 3. táblázat az ennek megfelelő 

költségeket tartalmazza. (Ez azt is jelenti, hogy a kitermelő fázisban a SCW kazánt le kell 

állítanunk.) 

- HTOT bevezetésével kapcsolatos EU K+F+I források igénybevétele, a Magyar Kormány   

támogatása egyben elősegítheti a HTOT társadalmi elfogadottságát és meggyorsíthatja a 

szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésének folyamatát, vagyis lerövidítheti a HTOT 

engedélyeztetésének folyamatát.  

(A lentebbi 3. táblázat két részre bontandó: 3a. táblázat Első ütem és 3b. táblázat Második 

ütem; majd az új táblázatok kiegészítendők és pontosítandók!)  
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                                                                                                                                                                3. táblázat 

8. HTOT CÉLORSZÁGOK ÉS KITERMELHETŐ KÉSZLETEIK 

A tárgyi kutatás-fejlesztés és innováció elsődleges célja a magyar palaolaj és palagáz készletek kiaknázása.  

Magyarország palaolaj és palagáz potenciálját illetően a Dr. Badics Balázs és Dr. Vető István által publikált 

tanulmányban ismertetett készlet-értékeket vesszük alapul (lásd: Badics_Veto_The potential for shale gas 

and shale oil plays in Hungary). 

 Összeg (EUR) Megjegyzés

1. Az első USKV kazán gyártási költsége 2 870 000 A gyártó cég kiválasztás alatt

2.
A HTHP olajeszközök (expanziós közdarab, packer) fejlesztési költsége és kiviteli 

tervei
750 000 Inconel 740H, Kerogoil Zrt

3. A HTHP karácsonyfa fejlesztési költségei 500 000 Inconel 740 , Hartman GmbH

4. A hőszigetelt termelőcső fejlesztési költségei 1 000 000 Inconel 740H, TENARIS

5. A hőálló cementezés fejlesztési költsége 460 000
Alkáli aktivált geopolimer, Kerogoil 

+ Miskolc Uni + Pannon Egyetem

6.

Az USKV kazán-, a HTHP expanziós közdarabok-, packer-, hőszigetelt termelőcső-, 

karácsonyfa-, és a hőhasznosító hőcserélő együttes üzemszerű működését 

ellenőrző teszt-környezet kialakítása (tervezés, eszközök ára, anyag- és gyártási 

valamint, építési-szerlési költség)

658 000

10 MW gáz és 10 t víz kazánba 

vitele, majd a 10 MW hőenergia 

folyamatos diszcipálása; 

mennyiségek, áramlási sebességek, 

nyomások, hőmérsékletek, 

villamos és gáz fogyasztás stb. 

mérése, a mért adatok rögzítése

7.
Az üzemszerű működési tesztek lefolytatásának költségei (anyag, energia és bér), 

minősítési költségek
166 000 SGS, TÜV, ISO, API

8. A fejlesztések során születő szellemi termékek, találmányok levédése. 1 805 000

Öt találmány 38 országban való 

levédése, 9 500 EUR országonként 

és találmányonként

9. Az USKV kazán leszállítása az első Pilot üzem (palaolaj) helyszínére 15 000 Különleges szállítmány + 2 kamion

10.

A HTHP olajeszközök (termelőcsövek, béléscsövek, packer, expanziós közdarabok, 

karácsonyfa) legyártása az 1-ső pilot kuthoz szükséges mennyiségben és azok első 

pilot üzem helyszínére történő leszállítása (palaolaj pilotprojekt)

1 450 000
Pontosítandó a kútmélység 

függvényében

11.
Palaolaj-kitermelő kút létesítése (helyszíni infrastruktúra kialakítása, fúrás, 

kútkiképzés, beüzemelés)
4 800 000

Pontosítandó a kiválasztott 

helyszín függvényében

12. Az első pilot üzem lefolytatása, értékelése (6 hónap) 900 000
A kitermelt palaolaj értékével nem 

számolunk

13.
A második USKV kazánt egyelőre nem gyátjuk le, az 1. pilot üzem helyszínéről 

szállítjuk le a 2. pilot üzem helyszínére (palagáz projekt). 
10 000

Különleges szállítmány + 1 kamion 

rövidebb távon

14.

A HTHP olajeszközök (termelőcsövek, béléscsövek, packer, expanziós közdarabok, 

karácsonyfa) legyártása a 2. pilot kuthoz szükséges mennyiségben és azok második 

pilot üzem helyszínére történő leszállítása (palagáz pilotprojekt)

1 450 000
Pontosítandó a kútmélység 

függvényében

15.
Palagáz-kitermelő kút létesítése (helyszíni infrastruktúra kialakítása, fúrás, 

kútkiképzés, beüzemelés)
4 800 000

Pontosítandó a kiválasztott 

helyszín függvényében

16. A második pilot üzem lefolytatása, értékelése (6 hónap) 900 000
A kitermelt palagáz értékével nem 

számolunk

17.
A HTOT technológia EU országokban történő hasznosításának megtervezése, 

megszervezése
100 000

Műszaki, gazdasági anyagok és 

javaslatok készítése az EU országok 

részére

18. A pályázat lezárása 2025-ben 50 000
Beszámoló a K+F tevékenységet 

illetően

19.
Konferenciákon, kiállításokon való részvétel, egyéb marketing költségek 2024 – 

2025 években
50 000

Az elért K+F eredmények 

népszerűsítése

Összesen 1-19 finanszírozási költség: 22 734 000

Tartalékkeret 10% 2 273 400

Finanszírozási költség mindösszesen: 25 007 400

Költségek, Finanszírozási igény 2022-2023
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A hivatkozott tanulmányban ismertetett készletek közül csak a Kösseni Márga által nyújtott potenciált 

vesszük figyelembe.  

A tanulmány a Kössen Márga készleteit 9 milliárd barrelre teszi.  

Célszerű csak a magasabb szervesanyag tartalommal rendelkező területek kitermelésével számolni, amely 

a Kösseni Márga területének az egyharmadát jelentheti, vagyis mintegy 3 milliárd barrel kitermelésével 

kalkulálunk. 

A HTOT lehetővé teszi ezen mennyiség 56%-ának, vagyis 1,68 milliárd barrelnek a kitermelését, amelynek 

mintegy 20%-a a HTOT önfogyasztása lesz. A készletek kitermelése mintegy 60 év alatt látszik célszerűnek. 

Ez 0,8*(1.680.000.000 :60) = nettó 22.400.000 barrel/év kitermelését jelentheti. 

Ez (22.400.000: 6,3) *0,85 = nettó 3.022.222 tonna, vagyis mintegy nettó 3 millió tonna/év palaolaj 

kitermelési lehetőségét jelentheti Magyarország számára, 60 éven keresztül. 

 

……………………………………………………………. 

 

A nemzetközi palaolaj és palagáz potenciált illetően az Egyesült Államok-beli Advanced Resources 

International, Inc. (ARI) felmérést végzett a világ palagáz- és palaolaj-készleteiről az Egyesült Államok 

Energetikai Információs Igazgatóságának (EIA - Energy Information Administration) kérésére 2013-ban 
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(2015-ben frissítették további országokkal). A jelentés 41 vizsgált ország pala-erőforrásainak minőségi és 

mennyiségi szempontjait és értelmezését tárgyalja, valamint a formációk földtani és technikailag 

kitermelhető palagáz- és palaolaj-készletét ismerteti. 

A technikailag kitermelhető készletek nagyságát a hidraulikus rétegrepesztés, mint a jelenleg 

alkalmazható technológia, hatásosságának alapján határozták meg, tehát a HTOT alkalmazása esetén a 

megadott kitermelhető mennyiségeknek mintegy tízszeresével számolhatunk. 

Az Európai Unió országainak tekintetében a mellékelt „Technically Recoverable Shale Oil and Shale 

Gas Resources: Other Western Europe” című anyagban szereplő adatokat vettük alapul.  

Az EU területén található palaolaj és palagáz mezőket az alábbi 11. ábra szemlélteti. 

 

 

11. ábra 

 

Az egyes országokban található nem-hagyományos szénhidrogén-készletek nagyságát az alábbi 4. táblázat 

mutatja. 
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                                                                                                                                                             4. táblázat 

 

A 4. táblázatban megadott országok közül csak a Németországban található szénhidrogén anyakőzetek 

szénhidrogén tartalmát említjük lentebb, kicsit részletesebben, mint egy lehetséges következő pilot 

projekt helyszínét. 

  

12. ábra 

A 12. ábra az Alsó-Szászországi palagáz és palaolaj anyakőzetek elhelyezkedését mutatja, az alábbi 5. 

táblázat az Alsó-Szászországban található palagáz készleteket-, a 6. táblázat pedig a rendelkezésre álló 
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palaolaj készleteket-, illetve azok vonatkozó anyakőzeteinek főbb geológiai, geofizikai és geokémia 

adatait tartalmazzák. 

                                                                                                                                                                  5. táblázat 

 

                                       

                                                                                                                                                                  6. táblázat 
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A fenti táblázatokban szereplő TOC értékek alapján a HTOT-vel kitermelhető szénhidrogén-mennyiségek 

több mint egy nagyságrenddel nagyobbra adódnak a 4. táblázatban megadott értékeknél, a lenti 

egyszerűsített kalkulációnak megfelelően: 

Palaolaj 

A palaolaj terület nagysága: 1.590 mi2 + 770 mi2 = 2.360 mi2 * 2,59 = 6.112 km2 = 6,112 milliárd m2 

Az anyakőzet vastagsága: 90 ft * 0,3048 = 27,432 m 

Az anyakőzet térfogata: 6,112 milliárd m2 * 27,432 m = 167,66 milliárd m3 

Az anyakőzet átlagos fajsúlya: 2.200 kg/m3 

Az anyakőzet súlya: 2.200 kg/m3 * 167,66 m3 = 368.852 milliárd kg 

Ezen belül a TOC súlya (8%): 0,08 * 368.352 milliárd kg = 29.508,12 milliárd kg = 29,5 milliárd tonna 

A HTOT kitermelési hatásfoka: 56% 

A Posidonia területen kitermelhető palaolaj mennyisége: 0,56 * 29.5 milliárd tonna = 16,52 milliárd 

tonna, az 16,52 * 7,4 = mintegy 122,2 milliárd barrel palaolaj. 

Palagáz 

A HTOT-val kitermelhető palaolaj/palagáz aránya, azonos területnagyság és szervesanyag mennyiség 

esetén (16. oldal legfelső bekezdés): 35.895 m3/228,4 bbl = 157,16 m3/bbl 

A palagáz terület nagysága: 1.590 + 770 +1.390 = 3.750 mi2, vagyis 3.750/2.360 = 1,59 szerese a palaolaj 

területnek. 

A teljes Posidonia területről kitermelhető palagáz mennyisége: 1,59 * 122,2 milliárd bbl * 157,16 m3/bbl 

= mintegy 30.516 milliárd m3 palagáz 

…………………………………………………………………….. 

 

A fenti kalkulációkat mintaként ismertettük. A globális adatokat leegyszerűsítve vesszük tekintetbe. 

Az ARI által végzett globális felmérés (EIA_Shale Oil and Shale Gas Resources_2013) 41 országot vizsgált, 

és ismerteti azok földtani és technikailag kitermelhető palagáz- és palaolaj-készletét. 

A vizsgált palagáz- és palaolaj-medencék világtérképét a 13. ábra mutatja. 

 

 

13. ábra 
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Az ARI-értékelés részletes információkat tartalmaz a feltárt, már nyilvános készletek mennyiségéről és 

minőségéről, amelyek alapján nagy biztonsággal tervezhető a HTOT segítségével elméletileg elérhető 

kitermelési mennyiség.  

A világon kitermelhető palaolaj-mennyiségeket a 7. táblázat tartalmazza. 

                                                    7. táblázat 

 
 

A fenti táblázat alapján a kitermelhető palaolaj mennyisége 334,6 milliárd barrel.  

Ezeket a kitermelhető mennyiségeket hidraulikus rétegrepesztési módszer alapján számolták ki, így 

nem vették figyelembe a szénhidrogén-potenciál kerogén tartalmát.  

A HTOT alkalmazása esetén a kitermelhető palaolaj-készletek mennyisége egy nagyságrenddel nagyobb, 

vagyis 335 milliárd barrel helyett, mintegy 3.346 milliárd barrelre tehető. 

9. A HTOT TECHNOLÓGIA-TRANSZFERÉBŐL VÁRHATÓ EXPORT-BEVÉTELEK 

A kalkulációt leegyszerűsített módon, óvatos feltételezések alapján végezzük el, az alábbiak szerint.  

Feltételezzük, hogy az elkövetkező 70 évben a kőolaj árának átlaga 60 USD/barrel lesz. 

Feltételezzük, hogy a HTOT átvevő olajipari vállalatok, operátor cégek mintegy 1%-át termelik ki a fenti 

palaolaj mennyiségnek. 

Feltételezzük, hogy a royalty elfogadható mértéke átlagosan 2,5% lesz. 

Ezen feltételezett adatok alapján a lehetségesnek tűnő royalty bevételek nagysága: 

3.346*1.000.000.000 barrel*0,01*60*0,025 = 50.190.000.000 USD 

Ez az árbevétel mintegy 60 év alatt realizálható. 

A hároméves fejlesztési időszakot és az ipari bevezetés első 7 évét követően, a royalty bevételek 

mértéke elérheti a 50.190.500.000: 60 év = 836.500.000 USD/év nagyságot. 

 

Befejezés: 

Remélhetőleg a jelen rövid műszaki ismertető meggyőzi a döntéshozókat arról, hogy a HTOT megfelelő 

eszköz lehet a nemhagyományos szénhidrogén készletek kiaknázására.  

Meggyőződésünk, hogy a HTOT érdemes arra, hogy a jelen anyagban javasolt pilot projektet 

megvalósítsuk, a HTOT-ban rejlő lehetőségek bizonyítása érdekében. 
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10. SZAKIRODALOM 

A HTOT hatékonyságát alátámasztó fontosabb kutatási jelentések és szakmai anyagok: 

1.     Kerogen, Organic Geochemistry 

1. Book B.P. Tissot, D.H. Welte: Petroleum Formation and Occurrence 

2. Article Lei Wang, Dong Yang, Xiang Li, Jing Thao, Guoying Wang, Yangsheng Zhao: 

Macro and Meso Characteristics of In-Situ Oil Shale Pyrolysis Using Superheated 

Steam 

3. Book Magoon, L. B., W. G. Dow: The petroleum system 

4. Dissertation Reza Rezaee: Gas Shale Reservoirs 

5. Study Supaporn Pisutha-Arnond: The Applications of Organic Geochemistry to Source 

 Rock Appraisal and Hydrocarbon Characteristics 

6. Article Roger M. Slatt, Neal O’Brien: Variations in Shale Pore Types and Networks 

7. Study Michael D. Lewan, Ronald J. Hill, Tim E. Ruble: Comparison of Oil Generation 

Kinetics for Oil Shales as Determined by Rock-Eval and Hydrous Pyrolysis 

8. Study Christopher D. Laughrey: APPLIED PETROLEUM GEOLOGY AND GEOCHEMIISTRY 

FOR THERMOGENIC SHALE GAS EVALUATION 

9. Study Rick Lewis & Erik Rylander Iain Pirie Stacy Reeder, Paul Craddock, Ravi Kausik, Bob 

Kleinberg & Drew Pomerantz: Application of NMR for Evaluation of Tight Oil 

Reservoirs 

10. Study Harry Dembicki, Jr., Romeo M. Flores: Thermal Maturity 

11. Book Dr. Steve Amor, Geological Survey Department of Natural Resources Newfoundland 

and Labrador: A GUIDE TO Geochemistry in Newfoundland and Labrador 

12. Study Ned Howard, Scott Halley: Geochemical & Spectral Zonation in Mineral Systems 

13. Study Kevin McCarthy, Kathrine Rojas, Martin Neimann, Daniel Palmowski, Kenneth 

Peters, Artur Stankiewicz: Basic Petroleum Geochemistry for Source Rock 

Evaulation 

14. Study Andrew Buffin: Petrophysics Across the Petroleum Industry from a Core to a CEO 

15. University textbook Dr. Szakács Sándor: Geokémia 

16. Book G.J.S. Govett: Handbook of Exploration Geochemistry 

17. Study Balogh Kálmán: Szerves kőzetek 

18. Study Daniel M. Jarvie: Geochemical Assessment of Unconventional Shale Resource 

Systems for Exploration and Production Characteristics 

19. Study Daniel M. Jarvie: Shale Resource Systems for Oil and Gas: Part 1 & Part 2—Shale 

Gas Resource Systems 

20. Study Daniel M. Jarvie: CORRELATION OF TMAX AND MEASURED VITRINITE 

REFLECTANCE 

21. Study Daniel M. Jarvie: Petroleum Systems in the Permian Basin: Targeting Optimum Oil 

Production© 

22. Article Daniel M. Jarvie: Worldwide Shale Resource Plays and Potential 
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23. Book Daniel M. Jarvie: Shale Reservoirs: Giant Resources for the 21st Century 

 

2. Aqueous/Hydrous Pyrolysis of Oil Shale 

24. Article Kyung Jae Lee, George J Moridis and, Christine A Ehlig: Compositional simulation of 

hydrocarbon recovery from oil shale reservoirs with diverse initial saturations of 

fluid phases by various thermal processes 

25. Dissertation Kyung Jae Lee: RIGOROUS SIMULATION MODEL OF KEROGEN PYROLYSIS FOR THE 

IN-SITU UPGRADING OF OIL SHALES 

26. Publication Michael D. Lewan: Hydrous Pyrolysis 

27. Study Mike Lewan and Ron Hill: Evaluating Oil-Shale Product Yields and Compositions by 

Hydrous Pyrolysis 

28. Article Yue Ma, Shuyuan Li: The mechanism and kinetics of oil shale pyrolysis in the 

presence of water 

29. Study DOE/EM-0504 - Hydrous Pyrolysis Oxidation/Dynamic Underground Stripping 

30. Article Lei Wang, Dong Yang, Xiang Li, Jing Thao, Guoying Wang, Yangsheng Zhao: Macro 

and Meso Characteristics of In-Situ Oil Shale Pyrolysis Using Superheated Steam 

31. Article Michael Lewan, Brenda Durand, David A. C. Manning: Evaluation of Petroleum 

Generation by Hydrous Pyrolysis Experimentation 

32. Study Jost V. LAVRIC , Jorge E. SPANGENBERG & Bojan REZUN: Organic geochemical 

records of hydrothermal alteration at Idrija mercury deposit, Slovenia 

33. Study Paul C. Hackley: Hydrous Pyrolysis and Kerogen Conversion 

34. Article Mingliang Liang, Zuodong Wang, JianJing Zhen, Xiaoguang Li, Xiaofeng Wang: 

Hydrous pyrolysis of different kerogen types of source rock at high temperature-

bulk results and biomarkers 

35. Presentation A. Turakhanov, A. Tsyshkova, E. Popov and A. Cheremisin: In-Situ Hydrocarbon 

Generation Method from Oil Shale Using Hydrous Pyrolysis 

36. Study T. I. Eglinton, C.D. Curtis, S.J. Rowland: Generation of water soluble organic acids 

from kerogen during hydrous pyrolysis: implications for porosity development 

37. Publication Fu, Q., Darnell, M., Bissada, K. K.: Maturation of Green River Shale Kerogen with 

Hydrous Pyrolysis: Characterization of Geochemical Biomarkers and Carbon 

Isotopes 

38. Article Seyedalireza Khatibi, Mehdi Ostadhassan, David Tuschel, Thomas Gentzis and 

Humberto Carvajal-Ortiz: Evaluating Molecular Evolution of Kerogen by Raman 

Spectroscopy: Correlation with Optical Microscopy and Rock-Eval Pyrolysis 

39. Article Andrey Galukhin, Alexander Gerasimov, Ilya Nikolaev, Roman Nosov, and Yuri Osin: 

Pyrolysis of Kerogen of Bazhenov Shale: Kinetics and Influence of Inherent Pyrite 

40. Dissertation Chris Wyatte McGowan: The analysis of the kerogen of Green River oil shale by 

controlled potential oxidation with perchloric acid  

41. Publication Eastern Energy Resources Science Center, Energy Resources Program, United States 

of America: Exploring: Thermal Maturation 

42. Study M. Vandenbroucke: Kerogen: from Types to Models of Chemical Structure 
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43. Article E.R. Baygildin, S.A. Sitnov, A.V. Vakhin, A.V. Sharifullin, M.I. Amerkhanov, E.I. 

Garifullina: Aquathermolysis of heavy oil in the presence of bimetallic catalyst 

that form in-situ from the mixture of oil-soluble iron and cobalt precursors 

44. Article Varfolomeev M., Nurgaliev D.: Aquathermolysis of heavy oil in reservoir conditions 

with the use of oil-soluble catalysts: part III–changes in composition resins and 

asphaltenes 

45. Study J.C. Del Rio, F. Martin, F.J. González-Vila, T. Verdejo: Chemical structural 

investigaton of asphaltenes and kerogens by pyrolysis-methylation 

46. Publication Ayhan Demirbaş: Comparison of Hydrous Pyrolysis Products from Organic-Rich 

Sediments and Biomass 

47. Article T. I. Eglinton, C. D. Curtis and S. J. Rowland: Generation of water-soluble organic 

acids from kerogen during hydrous pyrolysis: implications for porosity 

development 

48. Wikipedia Wikipedia – Hydrous pyrolysis 

49. Study Sephton, M. A.; Pillinger, C. T.; Gilmour, I.: Sample records for hydrous pyrolysis 

experiments 

50. Publication Lina Sun, Jincai Tuo, Mingfeng, Zhang Chenjun Wu, Shunqi Chai: Impact of Water 

Pressure on the Organic Matter Evolution from Hydrous Pyrolysis 

51. Article Shishir Kant Saxena, R.K. Saxena, Rashmi Anand, K.P. Singh, Harvir Singh, and R.R 

Singh: Predicting the Temperature of Hydrocarbon Expulsion from Oil Asphaltene 

Kinetics and Oil Source Correlation: A Case Study of South Cambay Basin, India 

52. Dissertation Albert Willy Nguena Kamga: Low-Temperature Artificial Maturation Studies of 

Type II and Type III Kerogens: Implications for Biogenic Gas Production 

53. Article V.S. Nowaczewski, J. Barton, B. Lagunes, Alex Tang, and M.D. Lewan: Low-

Temperature Hydrous Pyrolysis (LTHP) on Oil-Field Core-Samples for Estimating 

Original In-Place Retained Oil in Mature Source Rocks and Tight-Oil Reservoirs 

54. Article Fuke Dong, Zijun Feng, Dong Yang, Yangsheng Zhao and Derek Elsworth: 

Permeability Evolution of Pyrolytically Fractured Oil Shale under In-Situ 

Conditions 

55. Article Nabeel Ahmada, Faisal Abnisaa, Wan Mohd Ashri Wan Daud: Liquefaction of 

natural rubber to liquid fuels via hydrous pyrolysis 

56. Article Laura Garner: Sulfur-rich (Type II-S) source rocks and associated hydrocarbons 

57. Study C. E. Rovere: Analytical studies on Australian shale oils 

58. Study A. Yu. Bychkov, G. A. Kalmykov, N. A. Bugaev, A. G. Kalmykov, and E. V. Kozlova: 

Experimental Investigations of Hydrocarbon Fluid Recovery from Hydrothermally 

Treated Rocks of the Bazhenov Formation 

59. Study Leigh C. Price: A Possible Deep-Basin High-Rank Gas Machine Via Water - Organic-

Matter Redox Reactions 

60. Study Paul C Hackley, Mary R Croke, Eric A Morrissey: Data release for mean random 

reflectance for products of hydrous pyrolysis experiments on artificial rock 

mixtures of humic Wyodak-Anderson coal 
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61. Study Wren Montgomer, Richard W. Court, Andrew C. Rees and Mark A. Sephton: High 

temperature reactions of water with heavy oil and bitumen: insights into 

aquathermolysis chemistry during steam-assisted recovery 

 

3. Countries with Shale Oil Resources 

62. Study Aytac, E., Aydemir, A., Mitchell, M.: Technically Recoverable Shale Oil and Shale 

Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside 

the United States 

63. Study Fildani, A. and Hessler, A.M., Ramos, V.A., Pittion, J.L. and Arbe, H.A.: Technically 

Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: Argentina 
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Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: Brazil 
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67. Study Benjamin J. Cohen, Didier T. Djoumessi, Andrea Behrends; Stephen Reyna; Gunther 

Schlee: Petroleum industry in Chad 
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Resources: China 

69. Publication ZHAOJUN LIU, QINGTAO MENG, QINGSHUI DONG, JIANWEI ZHU, WEI GUO, 

SONGQING YE, RONG LIU, JIANLIANG JIA: CHARACTERISTICS AND RESOURCE 

POTENTIAL OF OIL SHALE IN CHINA 
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76. Study Subroto, E.A., Muritno, B.P., Sukowitono, Noeradi, D., and Djuhaeni, Phoa, R.S.K., 

and Samuel, L., Gibson-Robinson, C., Henry, N.M., Thompson, S.J., Raharjo, H.T.: 

Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources:  Indonesia 

77. Study Daniel M. Jarvie: Petroleum Systems in the Permian Basin: Targeting optimum oil 

production 

78. Study Daniel M. Jarvie: Geochemical Characteristics of the Devonian Woodford Shale 

79. Study Luning, S. Armstrong, H.A., Luning, S., Ahlbrandt, T.S., Okasheh, O.A., and Lewan, 
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