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Föld alatt és Föld felett – a jövő ipari megoldásai

a Miskolci Egyetemen

Dr. Baracza Mátyás Krisztián

Felszín alatti természeti erőforrások fenntartható és 

hatékony kiaknázása, védelme



ALKALMAZOTT FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET (AFKI)

A Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi
Kutatóintézete a Magyar Tudományos Akadémia
Olajbányászati Kutató Laboratóriumának jogutódja,
amelyet 1957-ben alapítottak Gyulai Zoltán javaslatára.
Az Intézet az elmúlt évtizedekben olyan innovatív
eljárásokat, szolgáltatásokat kínál, amelyek
középpontjában a hazai felszín alatti tároló rendszerek,
fenntartható valamint hatékony kiaknázása és védelme
áll.



▪Közvetlen rektori felügyelet alatt működő, 
▪Piac- és pályázatorientált intézet, amely
▪ K+F prioritású szervezeti egység,
▪ Önellátó berendezkedés.

ALKALMAZOTT FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET



AFKI MŰKÖDÉSE

Teljes, vagy részleges autonómiával rendelkezik

▪ a szakmai feladatok kijelölésében, 
▪ a K+F feladatok megoldásában, 
▪ a humán erőforrással való gazdálkodásban, 
▪ az infrastruktúra fenntartásában és fejlesztésében, 
▪ a hazai és nemzetközi K+F kapcsolatok és 
▪ a saját pénzügyi források szervezésében. 



KŐOLAJ KELETKEZÉSE

Forrás: nkp.hu



GEOTERMIKUS REZERVOÁROK

Forrás: eu-fire.hu



FÚRÓMAGMINTÁK

Szolnoki 
fúrómag 
raktár



FÚRÓMAGMINTÁK

Forrás: usgs.gov



MAGFÚRÁSOK

Forrás: stock.adobe.com; slb.com



KOMPETENCIÁK

▪ LABOR MÉRÉSEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE

– RCA (routine core anlysis)
– SCA (special core analysis)
– CFA (core flooding analysis)
– EOR (enhanced oil recovery)
– EGR (enhanced gas recovery)



KOMPETENCIÁK

▪ AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI PROFILON TÚLI MÉRÉSI/KÍSÉRLETI
FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN PROTOTÍPUS
MÉRŐESZKÖZÖK, LABORATÓRIUMI BERENDEZÉSEK
FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TELJES KÖRŰ TEVÉKENYSÉGEK

– Mérési folyamat modellezés
– Eszköz tervezés, programozás
– Mérő eszköz építés és összeállítás
– Speciális mérések elvégzése
– A kapott eredmények értelmezése az ipari protokollnak megfelelő 

minőségben és adatbiztonsággal.



ESZKÖZHÁTTÉR

– Nano-K - Extrém alacsony permeabilitás mérés
– LiquiPerm - Folyadék permeabilitás mérés
– PermeaMaster - Gáz permeabilitás mérés
– LiquiPerm - Kőzet fluidum kompatibilitás
– PPD - Nyomáslecsengésen alapuló permeabilitás mérés
– Quantachrome 1200e - Héliumos porozitás mérés
– Pascal 140, Pascal 440 - Higanypenetrációs porozitás és 

pórusméret eloszlás mérés
– CorExport Western Atlas - Pórus térfogat kompresszibilitás 

mérés
– Ultra Rock Centrifuge - Kapilláris nyomás mérés
– WaAcu - Kőzetfizikai paraméterek meghatározása 

akusztikus hullámterjedési idő alapján
– EOR - Kiszorítás vizsgálat
– DT310 - Zéta potenciál és vezetőképesség mérés



KOMPETENCIÁK

▪ NÖVELT HATÉKONYSÁGÚ MESTERSÉGES GEOTERMIKUS (EGS) ÉS 
NEM HAGYOMÁNYOS SZÉNHIDROGÉN KUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 
PROJEKTEK TÁMOGATÁSA

ELŐKÉSZÍTÉS/ LEBONYOLÍTÁS/ UTÓÉRTÉKELÉS

▪ ELŐKÉSZÍTÉS: ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG 
VIZSGÁLATA
– Komplex költséghatékonysági és kockázat elemzés – társadalmi és

gazdasági hasznosság és kockázati tényezők vizsgálata, különös
tekintettel Kutatás, Fejlesztés és Innováció, valamint profitorientált
szempontok szerint, a teljes innovációs láncot magába foglalóan.

– Szakmai támogatás helyszín kiválasztásához, értékelések, fúráspont
kijelölés, geológiai modell felülvizsgálat.

– EGS projektek esetében termikus modell felállítása és hőtranszport-
modellezés, valamint kőzetmechanikai és reológiai vizsgálatok.



KOMPETENCIÁK

▪ LEBONYOLÍTÁS: MEGVALÓSÍTÁS, HELYSZÍNI IRÁNYÍTÁS
– Döntés előkészítés
– Teljes körű helyszíni szakmai kontroll a kivitelezés során
– Labor háttér biztosítása (magvizsgálati program; alap kőzetparaméterek:

porozitás, hagyományos és extrém alacsony permeabilitás,
kompresszibilitás, nedvesítés, akusztikus, kiszorítás kapilláris nyomás,
pórustérfogat eloszlás mérések)

▪ UTÓÉRTÉKELÉS
– Átfogó dokumentációs tevékenység
– Már meglévő és működő projektekhez kapcsolódó szakértői és tanácsadói

tevékenység
– Teljesítmény értékelés és fejlesztés



ESZKÖZHÁTTÉR

– Nano-K - Extrém alacsony permeabilitás mérés 
– PermeaMaster - Gáz permeabilitás mérés 
– LiquiPerm - Kőzet fluidum kompatibilitás 
– Quantachrome 1200e - Héliumos porozitás mérés 
– Pascal 140, Pascal 440 - Higanypenetrációs porozitás és pórusméret eloszlás mérés 
– CorExport Western Atlas - Pórus térfogat kompresszibilitás mérés 



KOMPETENCIÁK

▪ FÖLDTANI KÖZEG ENERGETIKAI ÉS TÁROLÓ CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA

– Projektek generálása
– Előkészítése
– Speciális mérési programok, eszközök prototípusok összeállítása, 

kialakítása (pl. CH, CO2, H2, hő és egyéb fluidumok földtani közegben 
történő besajtolásához, tárolásához kapcsolódó kísérletek elvégzése)

– Analóg modellek készítése 
– Számítógépes modellezés (hőtranszport, kőzetmechanikai modell, 

csapadék és felszíni vizek hasznosítása, akkumulálása felszín alatti 
tárolókban)

– Kivitelezés irányítása, felügyelete
– Radioaktív hulladék elhelyezésére alkalmas közeg kőzetmechanikai 

aspektusainak vizsgálata analóg és a magnyereségből származó 
kőzetmagok alapján (extrém alacsony áteresztőképesség vizsgálat).



ESZKÖZHÁTTÉR

– Nano-K - Extrém alacsony permeabilitás mérés
– LiquiPerm - Folyadék permeabilitás mérés 
– PermeaMaster - Gáz permeabilitás mérés 
– Quantachrome 1200e - Héliumos porozitás mérés 
– Pascal 140, Pascal 440 - Higanypenetrációs porozitás 

és pórusméret eloszlás mérés 
– Ultra Rock Centrifuge - Kapilláris nyomás mérés 
– WaAcu - Kőzetfizikai paraméterek meghatározása 

akusztikus hullámterjedési idő alapján 
– Kiszorítás vizsgálat 
– DT310 - Zéta potenciál és vezetőképesség mérés 



JELENLEG FUTÓ PROJEKTEK

▪ "Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki 
eljárások fejlesztése" című GINOP-2.3.2-15-2016-00010 számú projekt

▪ „GEOCORE Magminta, Gyűjteményi és Laboratóriumi földtani tudásközpont 
fejlesztése” című GINOP-2.3.3-15-2017-00043 számú projekt



INDULÓ ÚJ PROJEKT

▪ „Földi Energiaforrások Kompetencia Központ” című 2019-1.3.1-KK-2019-
00001 számú projekt, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap finanszíroz.

▪ Projekt megvalósítás kezdete: 2020. január 01., futamidő 42 hónap



Köszönöm megtisztelő

figyelmüket!

Jó szerencsét!


