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Bevezetés 
Napjaink egyik principális környezeti problémája a globális klímaváltozás, amelynek 

egyik okozója az ipari forradalom óta megnövekedett légköri CO2 mennyiség (~400 ppm, 

NOAA/ESRL, 2015).  A kibocsátás mérséklésének egyik módszere lehet az ipari eredetű CO2 

geológiai tárolókba történő injektálása (Arts et al., 2008): ez a technológia a CCS (CO2 Capture 

and Storage).  A CCS során a CO2-t egy ipari/energetikai pontforrásnál (pl. cementgyár) 

leválasztják, majd a tároló körzetbe szállítják.  Ezt követően a tárolórendszerbe injektálják és 

monitorozzák az érintett területet, hogy a besajtolt CO2 viselkedését folyamatosan ellenőrizzék, 

esetleges kiáramlását megakadályozzák.  A CCS-technológia legkritikusabb része a 

tárolórendszerek kiválasztása és a felszín alatti folyamatok nyomon követése, megértése.  E 

témakör kutatásáról számos laboratóriumi kísérleti (pl.: Lévai et al., 2012; De Silva et al., 2015) 

és geokémiai modell alapú megközelítés (Xu et al., 2003) látott napvilágot.  A CO2 hatására 

végbemenő folyamatok előrejelzését segíti a természetes CO2-felhalmozódások (pl. Király et 

al., 2016a,b) tanulmányozása is.  A természetes CO2-rendszerek vizsgálatával képet kaphatunk 

arról, hogy az ipari céllal létrehozott CO2-tárolókban milyen reakciók játszódhatnak le hosszú 

távon, akár geológiai időskálán (pl. Watson et al., 2004). 

Az eddigi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a CO2 hatására a pórusfluidum pH-

ja lecsökken, kb. 2 körüli értéket vesz fel.  Ennek hatására először a karbonát ásványok 

oldódnak, majd a kőzetben lévő szilikát ásványok alakulnak át.  Amikor a pH elkezd növekedni 

(~ 7-ig), új ásványfázisok jelenhetnek meg, mint például az ankerit, a sziderit és a dawsonit 

(NaAlCO3(OH)2).  A dawsonit vizsgálata különösen fontos, mert megbízható indikátora a CO2 

és a környezete között lejátszódó kölcsönhatásoknak.  Ugyanis ha egy természetes CO2-

rezervoárban jelen van a dawsonit, akkor a nagy mennyiségű CO2 által okozott ásványos és 

szöveti változásokat ehhez az ásványhoz lehet viszonyítani.  Így azok a fázisok, amelyek a 

dawsonittal egy időben, vagy azt követően jelennek meg, feltételezések szerint a CO2 hatására 

váltak ki (pl. Worden, 2006).   

Az ásványos összetétel vizsgálata azért is fontos az ipari eredetű CO2 tárolásban, mert 

információt nyújt arról, hogy a tárolórendszer mitől biztonságos és mely kémiai és fizikai 

paraméterek befolyásolhatják a rendszer szivárgásmentességét.  Az eddigi kutatások alapján a 

CO2-tárolás biztonságának szempontjából az egyik legfontosabb tulajdonság a kellően kis 

porozitású és permeabilitású fedőkőzet (Kaldi et al., 2013).  A fedőkőzet szerepe az, hogy 

megakadályozza a CO2-tároló rendszerből történő szivárgását, ezért lényeges szempont, hogy 

ne harántolják nyitott törések/repedések, amely révén a CO2 kiszabadul a tárolóból.  Azonban 

az eddigi kutatások nem tértek ki arra, hogy milyen kémiai és fizikai változások mehetnek 



végbe, ha a CO2 a fedőkőzetbe diffundál.  Ennek oka, hogy a legtöbb természetes CO2-

előfordulást - amelyen lehetne tanulmányozni ezeket a folyamatokat - szénhidrogén kutatás 

során tárták fel, amelyek során a fedőkőzetet nem mintázták meg (Stevens & Tye, 2007). 

A tárolórendszer biztonsága attól is függ, hogy a CO2 milyen módon csapdázódik a 

tárolókőzetben.  A csapdázódás fő módjai a szerkezeti, az oldódásos és az ásványos 

csapdázódás.  A szerkezeti csapdázódás során a CO2 a pórustérben reked meg, míg az oldódásos 

csapdázódáskor beoldódik a rendszerben lévő pórusvízbe.  Az ásványos csapdázódás során a 

fentebb leírtak szerint karbonátásványok kötik meg a CO2-t.  A legbiztonságosabb csapdázódási 

mód az ásványos, azonban ennek kialakulásához  hosszú idő kell (akár >1000 év) (Bachu et al., 

2007). 

Célkitűzés 
Doktori munkám kutatási területe Magyarország nyugati részén, a Kisalföldön található 

Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás.  A területen a CO2 teljes földtani gázvagyona 

csaknem 25 millió tonna (Mészáros et al., 1979), amelyből körülbelül 100.000 tonnát termelnek 

ki évente.  Doktori munkámban a fent vázolt, CO2-tárolás szempontjából fontos tényezőket 

áttekintve a következő célkitűzéseket tettem.  1/ Mihályi-Répcelak területen milyen geokémiai, 

ásványtani és kőzettani változások jöhettek létre a CO2 felhalmozódásának hatására az üledékes 

kőzetekben.  2/ A kutatómunkám fontos feladata a terület környezeti kockázatának felmérése.  

3/ A különböző formában csapdázódott CO2 mennyiségének becslését is célul tűztem ki.  

A fent leírt célok eléréséhez petrográfiai vizsgálatokat (polarizációs mikroszkóppal és 

pásztázó elektron mikroszkóppal), fázisanalitikai módszereket (röntgen-pordiffrakció, termikus 

analízis, Raman spektrometria, Fourier transzformációs infravörös spektrometria) és kémiai 

elemzéseket végeztem.  A vizsgálatok segítségével meghatároztam az ásványok szöveti 

helyzetét és a kőzetek ásványos összetételét.  Majd az eredmények ismeretében felállítottam 

egy elméleti diagenetikus sorrendet, a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás 

tárolókőzetben megtalálható ásványok paragenezisének és reakcióinak időbeli változására 

vonatkozóan.  Ezt az eredményt egy azonos geológiai fáciesből származó, de szén-dioxid 

mentes környezetben képződött kőzetről készült geokémiai modellel vetettem össze, amely azt 

vizsgálta, hogy az adott kőzet hogyan viselkedne szén-dioxid besajtolás esetén.  Erre azért volt 

szükség, mert a modell segít értelmezni, hogy egy adott vizsgálati területen mely geokémiai 

folyamatok köthetők a CO2 megjelenéséhez. 

Az ipari eredetű szén-dioxid tárolásának minden esetben van egy bizonyos mértékű kockázata, 

amelynek csökkentése elősegíthető azzal, ha a természetes CO2-rendszereket ismerjük.  



Továbbá a természetes CO2-előfordulásokon elvégzett kockázatelemzés segít egy jól működő, 

a legfontosabb paramétereket feltáró és a különböző paraméterek közötti összefüggésre 

rámutató módszertan kidolgozásában a kockázat elemzésekhez.  Ezért a doktori munkám, 

illetve a korábbi irodalmak eredményei (pl. Mészáros et al., 1979, Szamosfalvi, 2014) 

felhasználásával kísérletet tettem a Mihályi-Répcelak terület CO2-előfordulás környezetére 

gyakorolt kockázat becslésére.  A kiértékeléshez Bruno et al. (2014) munkáját vettem 

figyelembe. 

Vizsgált terület 
Doktori munkám során vizsgált terület a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás, amely 

Ny-Magyarországon található.  A terület üledékekkel történő feltöltődése progradáló folyók 

üledékével 10 millió évvel ezelőtt kezdődött és csaknem egy millió éven át tartott (Magyar et 

al., 2013).  A Mihályi-Répcelak terület vizsgálata az 1930-as években kezdődött kőolaj kutatási 

célokkal, azonban az első kutatófúrások ipari mennyiségű CO2-t tártak fel.  Ezt követően a’40-

es években megkezdődött a CO2 kitermelése, ami jelenleg is tart. 

Módszertan 
Polarizációs mikroszkóp: A minták petrográfiai vizsgálatához alkalmaztam, továbbá egyes 

minták kvarc  földpát  kőzettörmelék arányát határoztam meg (a kőzetek rendszertani 

besorolásához) 300 pontos kimérés alapján. 

Pásztázó elektronmikroszkóp: A vizsgálat fő célja petrográfiai megfigyelés összesítése és az 

egyes ásványfázisok meghatározása volt.  A vizsgálatokat polírozott felszínen és „frissen tört” 

felszínen végeztem el, hogy az ásványok azonosítása mellett a diagenetikus ásványok 

egymáshoz viszonyított keletkezési sorrendjéről is képet kapjak.   

Elektronmikroszonda: A mérések fő célja az egyes ásványok kémiai összetételének mennyiségi 

meghatározása volt.   

Röntgen-pordiffrakció: A módszerrel egy általános tájékoztatás kapható a minták ásványos 

összetételéről.  

Termikus analízis: A mérés során a fő cél a kőzetek ásványos összetételének meghatározása.  

Ez a módszer általánosan elfogadott eljárás az XRD eredmények ellenőrzésére.  

Raman spektrométer: A vizsgálatra azért volt szükség, mert a petrográfiai vizsgálatok során 

talált ~250 µm hosszú szálas halmazokban megjelenő dawsonit azonosítása ezzel a módszerrel 

gyorsan, roncsolás mentesen, kémiai kezelés nélkül lehetséges volt.   



Fourier transzformációs infravörös spektrométer: A méréssel a fő cél a dawsonit jelenlétének 

meghatározása és a kőzetek ásványos összetételének vizsgálata.  Azonban az egyes ásványok 

részaránya kvantitatív módon nem meghatározható ezzel a módszerrel.   

Szemcseméret elemzés: A mérés fő célja a kőzetek szemcseméret-eloszlásának vizsgálata, az 

agyag- és az aleuritfrakció mennyiségének meghatározása.   

Fókuszált ion-nyalábbal felszerelt pásztázó elektronmikroszkóp: A mérés során elsődleges 

szempont a fedőkőzetek tört felszínén megfigyelhető dawsonit szöveti helyzetének 

dokumentálása és a dawsonit kémiai összetételének meghatározása.   

Geokémiai modellezés: A PHREEQC 3.0 program segítségével egyensúlyi és kinetikus 

geokémiai modellezés végezhető, továbbá a vízben oldott CO2 mennyisége is meghatározható 

a megadott fizikai és kémiai paraméterek segítségével. 

Új tudományos eredmények 
(1) Bizonyítottam, hogy a Mihályi-Répcelak területen a nagy mennyiségű CO2 jelenlétének 

egyik leglátványosabb geokémiai következménye a dawsonit képződése.  A dawsonit 

NaAlCO3(OH)2 összetételű ásvány, amely a szöveti helyzetéből adódóan az albit és más 

alumoszilikát (pl. K-földpát, kaolinit) oldódását követően kristályosodott.  Ennek 

következtében a dawsonit Na+ forrása a rendszer pórusvize és az albit.  A dawsonit Al3+ 

forrása lehet az albit, vagy más alumoszilikát.  A CO3
2- forrása a pórusvízbe beoldódott 

CO2 (Király et al., 2016b). 

 

(2)  Bizonyítottam, hogy a dawsonit képződésével egy időben, vagy azt követően 

kristályosodott kvarc, kaolinit, sziderit, kalcit és ankerit.  A felsorolt ásványok közül a 

kvarc esetében megfigyelt továbbnövekedés egy része a dawsonit képződéséhez és a 

CO2 vezérelt diagenetikus folyamatokhoz kapcsolódik, mivel a dawsonit Al3+ forrását 

biztosító szilikát ásványok oldódása során a rendszer túltelítetté válhat SiO2-ban.  Az 

ankerit általában a detritális dolomit szemcse szegélyeként azonosítható egy Fe-szegény 

és egy Fe-gazdag zóna formájában.  A sziderit a Mihályi-Répcelak területén 

mikrokristályos formában figyelhető meg, amihez a Fe2+-t a lebomló biotit biztosítja.  A 

kalcit és a jól kristályosodott kaolinit pamacsok cementanyagként jelennek meg (Király 

et al., 2016b). 

 



(3) Bizonyítottam, hogy a természetes CO2-előfordulásokban lejátszódó ásványtani és 

geokémiai folyamatokkal kontrollálni kell a geokémiai modelleket.  A geokémiai 

modellek által előre jelzett egyes reakciók nagy része megfigyelhető és jól elkülöníthető 

egymástól a vizsgált természetes előfordulás kőzetanyagában (Király et al., 2016b).   

 

(4) Bizonyítottam, hogy a dawsonit a fedőkőzetekben is kimutatható, az ATR-FTIR 

módszer segítségével.  A számításaim alapján a dawsonit kimutatási határa, annak OH- 

tartalma következtében megjelenő 3280 cm-1 csúcs alapján, minimum 0,083 m/m% 

(Király et al., 2016a).   

 

(5)  Bizonyítottam, hogy a fedőkőzetek ásványos összetétel vizsgálata elengedhetetlen a 

potenciális CO2-tárolórendszerek alkalmasságának vizsgálatához.  Habár a Mihályi-

Répcelak terület a fedőkőzetek fizikai állapotát tekintve biztonságos (azaz kis 

kockázattal rendelkezik), a CO2 bejut a fedőkőzetbe oldott állapotban diffúzióval.  A 

CO2 hatására itt létrejövő reakciók következtében változnak a fedőkőzetek kőzetfizikai 

tulajdonságai, ezzel a rendszer CO2 megtartó képessége megkérdőjelezhető.  

Ugyanakkor a dawsonit jelenléte azt is jelzi, hogy a fedőkőzetekben is csapdázódik a 

CO2 ásványos mechanizmussal, ezzel növelve a teljes rendszer CO2 megkötő 

képességét és biztonságát (Király et al., 2016a). 

 

(6) Bizonyítottam, hogy a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás telepeiben a 

legjelentősebb CO2 csapdázódási mechanizmus a szerkezeti csapdázódás.  Ezt követi az 

ásványos csapdázódás, majd az oldódási csapdázódás.  Az ásványos csapdázódás 

számításában a dawsonit mennyisége számottevő is lehet, tekintettel arra, hogy a CO2 

megkötésében jelentős szerepet játszik, azonban más karbonátásványok is megkötik 

szerkezetükben a CO2-t.  Ennek következtében az ásványos csapdázódás mértéke 

alulbecsült.  Az oldódási csapdázódás számolásából a pórusvíz felszín alatti áramlás 

szerepe ignorálva van, pedig éppen ennek hatására a telepekbe folyamatosan „friss” 

CO2-ben még nem túltelített víz érkezik, amelybe további CO2 tud oldódni.  Ezért az 

oldódási csapdázódás is alulbecsült. 
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