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Az acél jelentősége 
Gazdasági szakemberek az acélipar teljesítményét tekintik a fejlődés és a 

gazdasági növekedés egyik alapvető pillérének 

• Napjainkban hozzávetőlegesen 20 milliárd tonna acél van használatban 

különböző termékekben és szerkezetekben 

• A világ nyersacél termelése éves szinten meghaladja az  

1.8 milliárd tonnát 

• 3500 milliárd EUR-s globális éves forgalom 

• 6 millió alkalmazott világszerte,  

további kb. 40 millió munkahely sorsa függ az acélipartól a globális ellátási lánc 

mentén 

• Jelen van az életünk minden területén, alkalmazzák a gépjárműiparban, az 

építőiparban, háztartási berendezések gyártásához, orvosi eszközökben 

• Szinte minden üvegházhatású gázkibocsátást csökkentő technológia az acélon 

alapszik. Ide tartozik a geotermikus- és megújuló energia, villamosítás, 

tömegközlekedés, valamint a hidrogénalapú gazdaság is.  
A nyersanyagok közül csak az 

arany és az olaj éves forgalma 

nagyobb, mint a vasércé 



Az acélipar számokban 
Globális nyersacél termelés 

Az acéltermelés fejlődése 2 gyors és 2 lassú növekedési 

szakasszal jellemezhető, a növekedési szakaszokon belül 

jellemző az árak hullámzása 

Az elmúlt 50 évben az EU-ban egy tonna nyersacél 

előállításhoz szükséges energiafelhasználás és CO2 

kibocsájtás 60%-ra csökkent. 



Az acélipar számokban 

      
 

Globális nyersacélgyártás 

1.869 milliárd tonna Acélfelhasználás megoszlása az egyes szektorok között 
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„Vas és Acél országa...” 

Jelentős visszaesés a 

rendszerváltás után.  

Leépülő kapacitások a 

nyersanyag és késztermék 

(KGST) piac összeomlása 

miatt. 

Napjainkban: 

• 2 meghatározó nyersacélgyártó vállalat (ISD Dunaferr Zrt. / OAM Kft.) 

• 2 millió tonnás éves nyersacélgyártó kapacitás, a termékek kb. 2/3-át exportáljuk 

• 3.5 -4 millió tonna acélfelhasználás, melynek kb. 80%-a importból származik  

• MO-on a gépjárműipari felhasználás részaránya az EU-ra jellemző érték (18%) közel 

kétszerese (30%) 



Az acélipar előtt álló legnagyobb kihívás 
 

• Az Európai Unió klímacélja:  
„ ... 2050-re klíma semleges kíván lenni... ” 

 

• Jelenleg a technológiától függően (EAF / BF-BOF) Kb. 
400-2000 (kg/tonna acél) CO2 kibocsátás 

 

• Mindez a 60-as évekre jellemző értékek csupán 60%-a, de 
mára megközelítettük a technológiák termodinamikai 
határértékeit 

 

• Forradalmian új - alacsony CO2 kibocsátású  
technológiák fejlesztése és alkalmazása elkerülhetetlen 

 

Jelenleg a teljes antropogén CO2 kibocsátás 7%-áért 

felelős az acélipar globális szinten! 



 
 

Technológiaváltás 

Alapvetően két fő irányt különböztethetünk meg a CO2 

kibocsátás csökkentési módszerek között: 

 

• SCU – Smart Carbon Usage 

a folyamat során keletkező CO2 begyűjtése, majd tárolása 

(CCS) vagy valamilyen vegyipari termék előállításához 

nyersanyagként történő felhasználása (CCU) 

 

• CDA – Carbon Direct Avoidance 

a karbon kiváltása valamilyen egyéb redukáló 

ágenssel/módszerrel 



Innovatív technológiák  értékelése 

1 A fejlesztési költségek a többi bemutatott szén-dioxid-semleges technológiához képest  

2 A CAPEX követelmények a  BF-BOF zöldmezős üzem CAPEX-hez képest 2040-2050  

3 Az üzemeltetési költségek a BF-BOF üzemhez képest 2040-2050 között (szén-dioxid adóval együtt) 

WWW.ROLANDBERGER.COM 



Hidrogén alapú innovatív kohászati technológiák 
A CO2-t elválasztják más gázoktól, és a nagy kibocsátó folyamatok, például 

vasgyártás során megkötik. A megkötött szén-dioxidot ezután csővezetéken 

vagy hajón szállítják egy szárazföldi vagy tengeri tároló helyre vagy 

üzemanyagként vagy biomasszaként használják fel. 

A metanol szintézis:CO2+3H2=CH3OH+H2O. 

A metanol értékes termék, mellyel fosszilis eredetű üzemanyagok 

helyettesíthetők.  

Előnyök:  

A CCUS-rendszerek meglehetősen egyszerűen integrálhatók a meglévő 

hagyományos üzemekbe. A technológia független az acélgyártástól, más 

iparágakkal megoszthatják a fejlesztési és infrastrukturális költségeket 

(például a szintetikus üzemanyagok piaca, a szállítás és a raktározás, stb).  

A jövőbeni működési költségek nagyrészt kiszámíthatók.  

Hátrányok:  

CCUS nem lesz teljesen szén-dioxid-semleges,  

A szén-dioxid-tárolás elfogadottsága nem garantált.  

A kisebb szárazföldi tároló helyek kivételével, az Északi-tenger kínálja az 

egyetlen megfelelő nagy tároló helyet Európában.  

A CCUS berendezések emelik a karbantartási terheket és a leállási időket is, 

ami jelentős hatással van az üzemeltetési költségekre. 
 



Hidrogén alapú innovatív kohászati technológiák 

A másik metallurgiai módszer CO2 keletkezés 

megelőzésén alapul (Carbon Direct Avoidance – 

CDA).  

Lényege, hogy az acélgyártás alapanyagául 

szolgáló nyersvas előállításához a vasércek 

redukcióját karbon helyett hidrogénnel 

végezzük, így a nyersvasgyártás CO és CO2 

kibocsátása közel nullára csökkenthető.  

A módszer teljesen új infrastruktúrát igényel, a 

BF-BOF nyersacélgyártási technológiai kiváltása 

szükséges hozzá.  

A hidrogén redukáló ágensként történő 

felhasználására az ún. direkt redukciós eljárás 

során mutatkozik a legjobb esély. Ennek a 

folyamatnak a terméke a direkt redukciós 

eljárással előállított nyersvas (DRI vagy HBI), 

melyet elektrokemencében (EAF) történő 

acélgyártásra használhatunk fel.  



Jelenlegi hazai BF/BOF technológia 
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A gyártástechnológia jellemzői: 

- Nagy termelési kapacitású gyárak 

- Rugalmatlan működés 

- Hosszú átfutási idő 

- Érc és szén bázisú gyártás 

- Jelentős energiafelhasználás 

- Jelentős CO2-kibocsátás 
Technológiaváltás 
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Egyszerűsített CO2 folyamatábra 2018 
 

ISD DUNAFERR 

Társaságcsoport 
Szén 3749 t 

Import koksz 288 kt 

Földgáz 274 kt 

Egyéb alapanyagok 288 kt 

 Σ bejövő CO2 egyenérték 4354 kt 

Σ termékek CO2 
egyenértéke1302 kt 

Export koksz 
1087 kt 

Egyéb kokszolási 
termékek 

192 kt 

 

 

 

 

 

 

             

  
             

Σ CO2 kibocsátás 3085 kt 



Hazai zöldátállás CCU-val 
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A gyártástechnológia jellemzői: 

- Nagy termelési kapacitású gyárak 

- Rugalmatlan működés 

- Hosszú átfutási idő 

- Érc és szén bázisú gyártás 

- Jelentős energiafelhasználás 

- Nem teljesen szén-dioxid-semleges 

Erőmű  
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 Hazai zöldátállás CCU-val 
Értékelés: 

 Ennél a koncepciónál a magas CO2 koncentrációjú pontforrásból származó füstgázból (pl. BF kohógázból) 

megtörténik a szén-dioxid leválasztása, majd egy erre alkalmas reaktorban annak hidrogénezése történik.  

 A metanol szintézis: CO2+3H2=CH3OH+H2O   Terméke a metanol.  

 A metanol értékes termék, mellyel fosszilis eredetű üzemanyagok helyettesíthetők.  

 Az ISD DUNAFERR Zrt-nél kb. 1.000.000 tonna olyan CO2 keletkezik évente, - például az erőműi kéményeknél -, 

amely magas koncentrációja miatt hatékonyan leválasztható lehet.  

 Ennek metanol szintézisre való felhasználásához kb. 136.000 tonna, 1,5x109 Nm3 hidrogénre lenne szükség. 

 Sok szétszórt CO2 forrás nehéz az összegyűjtés, nem érhető el vele a klímasemlegesség. 

 A meglévő technológia és termék portfolió marad. 

 A meglévő technológia fejlesztése is jelentős felújításra, fejlesztésre szorul. 

 A CCU-rendszerek meglehetősen egyszerűen integrálhatók a meglévő hagyományos üzemekbe. Más iparágakkal 

megoszthatók a fejlesztési és infrastrukturális költségek (például a szintetikus üzemanyagok piaca, a szállítás és a 

raktározás). A jövőbeni működési költségek nagyrészt kiszámíthatók. 

 A CCU nem teljesen szén-dioxid-semleges. A szén-dioxid-tárolás nyilvános elfogadása nem garantált. Jelenleg, a kisebb 

szárazföldi tároló helyek kivételével, az Északi-tenger kínálja az egyetlen megfelelő nagy tároló helyet Európában, ami 

jelentős szállítási költségeket indukál. 

 



Hazai zöldátállás CDA-val 
H2 alapú direkt redukciós eljárás 

H2 

Vasszivacs (DRI) gyártás 

Elektrokemence 

Festett és Bevonatos termék 

Meleghengermű   
Hideghengermű  

Festő és Fémbevonó   

  

FAM  

„Meleg” 

tekercs 

Steel Service Center  

Hasított termék 

Jelölés:                           belső anyagáramlás 

                vevők  
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Technológiaváltás 

-Importált alapanyag felhasználás csökken (-1.655.000 t/év) 

-Szén alapú gyártás helyett villamos energia  alapú (+1.070.000MWh/év)  

(23 nap/év felhasználás PAKS2 termeléséből) 

-Zéro CO2 kibocsátás teljes kiépítés esetén 

-Rugalmasabb működés 

-Szélesebb termék portfólió 

-Maximális hidrogén igény 150 000 t/év, de fokozatos kiépítési lehetőség 

H2 

H2 



Zöldátállás CDA-val 

 

 

 

Értékelés: 

Csak kizárólag zöld villamos energiával működtet a folyamatot az elsődleges acélgyártási utat szén-dioxid-semleges 

és fosszilis üzemanyag-mentessé teszi.  

Egyéb előnyök közé tartozik a magas termelési rugalmasság: a folyamat könnyen elindítható és leállítható, és a 

kisebb egységek használata nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé.  

Ezenkívül az a képesség, hogy a DRI-t HBI-ként táplálják be a BF-BOF rendszerbe, azt jelenti, hogy a meglévő 

hagyományos barnamezős üzemek működtethetők, miközben a tengelykemence / EAF termelés felfut .  

Hátrányok:  

A folyamathoz továbbra is vasérc-pelletekre van szükség, amelyek előállítása a pellet gyár hőforrásától függően 

jelentős kibocsátást okozhat.  

A nagy mennyiségű H2 szükséglet kielégítésére, hatékony, nagyméretű elektrolizálókat kell kifejleszteni és 

építeni.  

A folyamathoz óriási mennyiségű olcsó zöld energia szükséges, jelentős zöld energiatermelés szükséges. 

Bizonytalanság van a jövőbeni működési költségek körül is, például a hidrogén- és villamosenergia-árakkal 

kapcsolatban.  



A Dunaferr hidrogén alapú karbonsemleges jövőképe különböző, a fentiekben röviden bemutatott megoldásokat tartalmaz, 

melyek együtt és külön-külön is megvalósíthatók, különböző hidrogén igény mellett az alábbiak szerint: 

 

Metanol gyártás (CCU) technológia   kb. 1,5 milliárd Nm3/ év hidrogén, 

Direkt redukciós nyersvasgyártás (CDA)  kb. 1,7 milliárd Nm3/év hidrogén 

CCU és CDA technológia mixel   kb. 1,5 milliárd Nm3/év hidrogén 

BF hidrogén befúvás esetén    kb. 80 millió Nm3/év hidrogén 

HICON hőkezelés esetén    kb. 1,8 millió Nm3/év hidrogén 

Új horganyozó és festősor    kb. 0,6 millió Nm3/év hidrogén. 

Hazai zöldátállás összefoglalás  

Támogató infrastruktúra és a szabályozási keretek mellett a hazai kohászat képes a fenntartható fejlődési céloknak megfelelni. 

Ennek a technológiaváltásnak a tőke és működési költségei jelentősek, az így előállított acél tonnánkénti költségei 35–100 

százalékkal magasabbak a hagyományos technológiához képest. Ez az oka annak, hogy az alacsony széndioxid-kibocsátású 

jövőbe való acélipari átmenet nagyban függ a megfelelő támogató feltételek meglététől. 



Zöldacél versenyképessége 
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Határköltség-sáv 

Zöld H2 ára (min) 

Zöld H2 ára (max) 

Referencia maximum földgáz ár:  
45 EUR/MWh + 110 EUR/t CO2 

Referencia minimum földgáz ár:  
25 EUR/MWh + 55 EUR/t CO2 

EUR/kg Zöld hidrogén árának változása és földgázhoz viszonyított határköltsége  
[EUR/kg] 

Nyers acél termelés: 2 000 000 t/év 

Zöld villamos energia igény: 1 100 000 MWh/év 

Zöld hidrogén igény: 0-150 000 t/év 

Versenyképes hidrogén ár kb. 2 EUR/kg akár 2025-re.   

A  technológiaváltás fokozatosan bevezethető.   

A zöld villamos energia és a zöld hidrogén rendelkezésre 

állásához, versenyképességéhez igazítható az EAF és a 

DRI technológia bevezetése. 

A beruházási költségek megoszthatók a piaci szereplők, a 

hidrogén előállító, villamos energia termelő és az 

acélgyártó között.  



Zöldacéllal a klímaváltozás ellen 

A világ legjelentősebb és legsokoldalúbb mérnöki szerkezeti 

anyaga, mely a mindennapi életünk része 

 
Az acél a leggyakrabban alkalmazott, 100%-ban újrahasznosítható 

ötvözet a földön, és az acélgyártás melléktermékei is döntő részben 

újrahasznosíthatók. 

 

Az acéltermékek tartósak, hosszú az élettartalmuk. Tartóssága 

lehetővé teszi az újrahasználhatóságot is. 

 

Az acéltermékek könnyen újragyárthatók, újszerű állapotba 

hozhatók, például a járművek, a motorok vagy a szélturbinák. 

 

Az acél a világ növekvő megújuló energia infrastruktúrájának és a 

holnap alacsony károsanyag-kibocsátású mobilitásának alapja. 

 

A egyik jelentős hidrogén felhasználója lehet az épülő magyar 

hidrogéngazdaságnak. 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

    


