
Az „atomi méretű” plazmatechnológiák többféleképpen hasz-
nosíthatók a textiliparban. Ilyen például a szálasanyag felszíné-
nek tisztítása a szerves szennyeződések, egyéb zavaró idegen
anyagok eltávolításával. A gyapjúszál pikkelyrétegének kémiai be-
avatkozás nélküli változtatásával (élek legömbölyítése, cirádák
tompítása) csökkenthető a nemezelődés. A szintetikus szálak fel-
színének „hámozásával” – amelynek során apró kráterek alakul-
nak ki a szál egyébként sima palástján – megszüntethető a csil-
logóan fényes és műanyag jelleg, kedvezőbb fogás is elérhető (10.
ábra). 

A szálfelszínt meghatározott kémiai csoportokkal aktiválják,
amelyek többek között fokozzák a nedvességfelvevő képességet
(ez pl. pamutkelme színezéséhez előnyös), továbbá növelik a tapa-
dókészséget, vagy elősegítik a biokompatibilitást az élő szerveze-
tekkel tartós kapcsolatba kerülő textiltermékeknél. A plazmatér-

ben végzett kémiai jellegű szálfelületmódosítás, lehetővé teszi
igen vékony filmréteg tartós felvitelét. Plazmapolimerizáció is
megvalósítható a plazmán át gerjesztett gázszerű monomerek fel-
használásával (pl. olaj- és szennytaszítás, hidrofobizálás, lángo-
lásgátlás, ill. égéscsökkentés elérése). Ilyen kezelés kész konfek-
cionált terméken is elvégezhető, a funkcionális képesség kiterjed
a kellékekre (varrócérna, cipzár zárszalag stb.) is. ���
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VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

VISSZHANG

Ismét nagyon időszerű a téma felvetése, mert válságban újra ér-
tékelni kell az átalakítási lehetőségeket, a megváltozott helyzet-
hez kellene igazítani, viszont Banai Endre [1] is megállapította,
hogy az 1991-ben készült, a vegyésztársadalom véleményén ala-
puló összeállítás sok megállapítása még ma is helytálló. Gondo-
latait záró sorában Banai megjegyzi: „De szükségesek lennének
hathatósabb állami intézkedések és a vegyipari nagyvállalatok
nagyobb aktivitása is.” A megjegyzésekkel teljes mértékben egyet-
értek, azokat hangsúlyozandó, a gondolatsort szeretném folytatni
annál is inkább, mivel egy nagyvállalat K+F részlegének vezetője
voltam évtizedekig [2]. 

A nagyvállalatok aktivitását a fejlesztések hosszú megtérülési
ideje miatt az adózási, szabályzási környezet nagymértékben be-
folyásolja, azaz visszajutottunk a hathatós állami intézkedések
igényéig, amelyről nincsenek jó tapasztalataink. Abban az idő-
ben, mikor az Ipari Minisztérium hivatalaiban a fejlesztés szük-
ségességét ismerő szakemberek is voltak szép számmal, a MKL
fórumát is felhasználva próbáltam lobbizni a több működő ma-
gyar gyárat és kutatóintézeti kapacitást igénylő, C1 kémiai bázis
egyszerű megvalósítási lehetőségének ismertetésével [3]. Annak
ellenére, hogy iparágunk alapanyag- és energiaigényes, a felvá-
zolt megoldást – a földgáz olcsó szállíthatósága és a metanolbá-
zisú terméksor (formaldehid, karbamid-formaldehid gyanta…)
gyártása miatt számunkra is gazdaságos, a kémia zöldítésének
lehetősége következtében társadalmi szempontból is figyelemre
méltó, valamint a metanolgazdaság miatt [4] még ma is aktuális
fejlesztési irányt – sem a minisztérium, sem az OMFB nem ka-
rolta fel. Tudni tudtak róla, mert az említett hivatalok kapcso-
lattartó személyeinek figyelmébe ajánlottam, utólag könnyű okos-
nak lenni, ma már tudom, hogy magasabb szinten kellett volna
lobbizni (és ma pénz nélkül mit lehet tenni?). Pedig az elektromos
autók terjedése miatt a hidrogénes, metanolos üzemanyagcellák
gazdaságos működtetése, a napcellák energiájából a hidrogén elő-
állításának és tárolásának megoldása (a hidrogénipar) igényelné
a vegyipar fejlesztését, katalizátoros kutatásokat stb. Azonban az
innovatív szakemberek hiánya nemcsak az új lehetőségek kidol-
gozását, hanem a meglévő gyógyszer- és olajipari fejlesztéseket is
akadályozhatja. Az utóbbi évtizedek tőkekivonása az oktatási-ku-
tatási területről a színvonal csökkenését eredményezte, amelyet

2013-ban közzétett írásom [2] utolsó bekezdéseiben is jeleztem.
Sajnos az okulásként említett példák terjedelme túlnőtte a nem
eléggé hangsúlyozott következtetéseket. Pedig azok egybecsen-
genek a Banai Endre cikkében [1] összefoglalt megállapításokkal
is. Amint említett példám is mutatta, hathatós állami intézkedé-
sekre hiába vártunk/várunk, hiszen iparfejlesztési koncepció sincs,
amelyben elhelyezhetnénk a vegyipari célokat. Néhány propa-
gandabeszédben megemlítik az innovatív irányt, de a Banai által
hivatkozott MAVESZ-felmérésekből is látszik ennek humánerő-
forrás-hiánya. Azaz az oktatástól kell kezdeni a koncepciót: any-
nyit tehetünk, hogy összegyűjtjük, és a lehető legtöbb fórumon
(a családtól az egyetemig) okulásként ismertetjük korábbi ta-
pasztalatainkat [2], támogatjuk az oktatást, a tehetséges fiatalo-
kat [1]. A szükséges marketing egy eleme: szakmánk virágkorá-
nak, zöld fejlődési lehetőségének bemutatása érdekes tényekkel
alátámasztva. Például nemcsak a szabadalmak száma volt nagy-
ságrendekkel magasabb, hanem a megvalósított találmányoké is. A
színvonalra jellemző, hogy a fejlődő országok piacán nyugati tech-
nológiák ellenében nyertük el az üzletet (nem olcsón, hanem ér-
tékarányos árszinten), és üzemeket létesítettünk külföldi gép-
gyártók bevonásával. A „kelleténél több” (a szükséges minimum-
nál magasabb) szakemberlétszámunk lehetővé tette, hogy a
know-how átadását referenciaüzemünkben és a külföldi helyszíni
betanulást, üzemindítást egymást váltva (éjjel-nappal egyaránt)
mérnökeink irányították – ez volt a siker záloga. 

Az oktatás szükségességét, a kémia népszerűsítését (centrális,
helyesebben, tudományágakat összekötő híd szerepét) nemcsak
helyi események, hanem világhírű példák bemutatásával is szem-
léltetnünk kell [5] más médiákat is megcélozva.
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