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A metanol fogalma
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• A metanol (metil- alkohol), faszesz, CH₃OH a legegyszerűbb telített alkohol, sűrűsége: 0,7869 g/cm³

• Színtelen jellegzetes szagú, kis viszkozitású folyadék, vízzel jól elegyedik, maga is kiváló oldószer

• Könnyen összetéveszthető az etanollal, de forráspontja alacsonyabb

• Erősen mérgező anyag, ami bőrön át is felszívódik

• Ismert alkalmazása az autóversenyek és repülőmodellek üzemanyagaként

• Újabban üzemanyagcellát is kifejlesztettek rá

• Vegyipari alapanyagként széles körben alkalmazzák

• Korábban fa lepárlásával pirolízissel állították elő, de ma már általában szintézisgázból (szénmonoxid 
és hidrogén keverékéből) katalizátor jelentében gyártják

• Az iparban az etanollal azonos területeken alkalmazható, de előállítása lényegesen olcsóbb

• A metanol gyártás legelterjedtebb alapanyaga a földgáz

• Fontos szerepe lehet azonban a különböző energia és nyersanyag források azonos anyaggá való 
feldolgozásában

• Előállítható bármilyen eredetű szintézisgázból pl. szén, biomassza, hulladékok, de felhasználható a 

gyártásához a CO₂ és a völgyáramok hidrogénjének kombinációja is (CRI Izland)

• A metanol gazdaság fogalmát Oláh György Nobel díjas kémikus vezette be 

• Jelentős szerepet játszat a megújuló energiák segítségével előállított hidrogén normál nyomáson és  
hőmérsékleten való tárolásában



Metanol a mindennapokban
Forrás: Methanol Institute honlap
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Oláh György könyvborító
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Somorjai A. Gábor professzor Berkeley Egyetem 
egyik fő kutatási területe a katalizátortechnológia 
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A metanolgazdaság: 
a metanol, mint üzemanyag és alapanyag

Forrás: Dr.Surya Prakash professzor előadása

CH₃OH

faszesz

Belső égésű 
motorok

Átalakítás 
olefinek, benzin,

Dízel , stb

Dimetiléter
(dízel- és 
háztartási 
fűtőolaj)
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A metanol gyártás lehetséges alapanyagai
és a metanol piaci alkalmazásai

Forrás: Methanol Institute honlap
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Metanolgyártás
Forrás: Methanol Institute honlapja
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• Egy tipikus metanol üzemben metanolt földgázzal keverik össze . Felhevítik ezt az
elegyet és a gőzreformálóban katalizátoron keresztül vezetik. A gáz/gőz
„szintézisgázzá” alakul , amit azután nyomás alatt egy másik katalizátoron nyers
metanollá alakítanak, majd a víz eltávolítását célzó desztillálás után nyerik a tiszta
metanolt.

• Több mint 90 világméretű metanol üzemévi 110 millió tonna kapacitással 
rendelkezik. 



Földgáz és metanol árak összevetése 
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A világ metanol és etanol termelése és az árak alakulása 
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Methanex metanolgyár Trinidad&Tobago
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A földgáz ára világszerte
Forrás: Chris Higman előadása

12



A metanol  univerzális üzemanyag és alapanyag, 
mint integrátor

• Lényegében mindenből előállítható, földgáz, kőolaj, szén, biomassza, hulladék

• A hidrogén tárolásának vegyi megoldása atmoszférikus hőmérsékleten és nyomáson 1
tonna metanol 125 kg hidrogént tartalmaz, és a metanolos üzemanyag cella segítségével a
hidrogéngazdaság céljai elérhetőek

• A hidrogén jól előállítható a völgyáramok segítségével is (megújulók és nukleáris energia
hasznosítása völgyidőszakban)

• Magyarországra nem jellemző a fáklyagáz, de vannak inert kutak

• Megoldást nyújthat a CO₂ körforgás fenntartásában

• Energiatárolásra alkalmas a fentiek alapján, jól szállítható és alkalmazható módon a
meglévő infrastruktúra kihasználásával

Az előadás további részében a metanolra vonatkozó adatokon kívül nem részletezem a
jelenleg legnagyobb forrást a földgáz technológiát, sem a biomassza és hulladékból, vagy az
elektromos áramból előállított hidrogén gyártását, sem a szintézisgáz különböző forrásokból,
így pl. a szénből való előállítását, hanem inkább mai világunk egyik nagy kihívásának tekintett
technológiájának a széndioxid alkalmazásának lehetőségeit vázolom fel gondolatébresztés
szintjén.
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Metanol szintézisgázból
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Az elgázosítási folyamat

• Rugalmas, megbízható , kereskedelmi technológia, amely különböző alacsony értékű alapanyagot
magas értékű termékké alakítja át, csökkenti az egyes országok import kőolaj és földgázigényét

• Alap villamos energia, műtrágya, üzemanyagok és vegyipari alapanyagok tiszta alternatív forrása

• Ez egy technológiai folyamat, ami bármely széntartalmú anyagot - mint a szén, petrolkoksz,
biomassza,vagy hulladék – szintézisgázzá alakít át. A szintézisgáz elégethető villamos áram termelése
céljából vagy feldolgozható vegyipari alapanyagokká, műtrágyává, szintetikus fölgázzá, vagy
hidrogénné.

• A gázosítást kereskedelmi üzemben világszerte több mint 60 éve használják a finomító, műtrágya és
vegyiparban, és több mint 35 éve a villamos iparban

(Forrás: Gasification Technolgies Council)
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Elgázosító ipar a világban 
A világban több mint 272 elgázosító üzem működik 686 elgázosító egységgel.

Jelenleg 74 üzem van épülőben világszerte 238 elgázosítóval, amelyek 83 MWt teljesítményt képviselnek. 
33 elgázosító üzem található az Egyesült Államokban. Jelenleg Kínában található a legtöbb elgázosító üzem.

Forrás: Higman Consulting GSTC honlap

16



A világ elgázosítóinak megoszlása a primer alapanyag szerint
Forrás: Higman Consulting GSTC honlap
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Az elgázosítás jövője
A világ elgázosító kapacitása jelentősen megnő 2018-ra. A növekedés főleg Ázsiában megy végbe 
(elsősorban Kína, India, Dél- Korea, és Mongólia).
Forrás: Higman Consulting GSTC honlap



A széndioxid redukálása
Forrás: USDEA ARPA-E; Eric Toone előadása
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Széndioxid kutatási súlypontok
Forrás: CLAIRE Saclay Institute of Excellence IEED , D. Clodic professzor
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CO₂ források és a leválasztás módszerei
Forrás: Dr Surya Prakesh professzor
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Katalizátortechnológia a CO₂ átalakítására

Különböző katalizátortípusok vannak a piacon TiO2, Fe , Cu CeOx bázisú és sok más.
Először a szénmonoxidot átalakító katalizátorok kerültek a piacra, amelyek csak kevésbé voltak alkalmasak a CO₂
átalakítására. Ma már egyre több katalizátor van a piacon a kevésbé reaktív CO2 átalakítására is.
A katalizátortechnika folyamatosan fejlődik. Míg az Oláh György féle TiO2 katalizátoron a CO₂ és a H₂ gázmolekulák
egyesítéséhez 573°C és 50 bar nyomásra van szükség, Berkeleyben labor méretben megjelent a CeOx-Cu katalizátor, ami
300 °C és 5 bar nyomáson működik, és elvi lehetőségét kutatják a zeolit alapú katalizátoroknak, amik akár 450 °C-on normál
nyomáson végeznék el az átalakítást.

Forrás: Berkelylab

A CO₂ és a hidrogén gázmolekulák átalakítása metanollá és vízzé Cerium-oxid és réz katalizátoron (CeOx-Cu)
elektronmikroszkópos felvételen. Hidrogén jelenlétében a Ce4+ és a Cu+1 redukálódik Ce3+ -má és Cu0 -vá, miközben a
katalizátor felülete megváltozik.
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Energiatárolási alternatívák a metanol segítségével
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Közvetlen oxidációs metanol üzemanyag cella
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A közvetlen és közvetett ÜHG kibocsátás az 
egyes fosszilis tüzelőanyagokra
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

E-mail: calamites@calamites.hu


