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A Magyar Kémikusok Egyesületének
– a MTEsZ tagjának –
tudományos ismeretterjesztõ
folyóirata és hivatalos lapja
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LXXVII. évf., 10. szám, 2022. október

KEDVES OLVASÓK!

Jó ideig hozzászoktunk a biztonsághoz, a kiszámíthatósághoz, így most nehéz elfo-
gadni, hogy napjainkban sok minden dinamikusan változik körülöttünk. Kijöhe-
tünk-e győztesen a sokféle kihívás együttes leküzdéséből? Nincs más választásunk.
Az elmúlt évtizedekben barátkoztunk a globális éghajlatváltozás jelenségével, de úgy
tűnik, hogy az időről időre megrendezett klímacsúcsok nem eredményeztek áttörő
sikereket ebben a vonatkozásban. Az egyhelyben toporgásnak vetett véget a világ-
járvány; erre Európában a „Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz” felállítása
lett a válasz, és ehhez EU-s forrásokat is biztosítanak. Megszületett az „Irány az
55%!” szakpolitikai intézkedéscsomag, ami 2021-ben mintegy 11 korábbi irányelv és
rendelet átírását és további 4 új irányelv létrejöttét hozta el. Ha mindez még nem
lett volna elég, a szomszédunkban zajló háború végleg kizökkentette a döntéshozó-
kat komfortzónájukból. A halmozódó kihívásokra az egyik lehetséges közös válasz

az energiarendszer társadalmilag is elfogadott, fenntartható és megtérülő átalakítása, ugyanis ez új pályára
állítja a gazdaságot. A REPowerEU tervet „Európa megfizethető, biztonságos és fenntartható energiaellátásáért”
fogalmazták meg.

Összességében elmondható, hogy mi, vegyészek és vegyészmérnökök nem leszünk munka nélkül a következő
időszakban sem. A gázellátás diverzifikálása nemcsak azt jelenti, hogy a beszállító országok számát növeljük,
hanem azt is, hogy olyan energiahordozókat alkalmazunk, amelyekkel a szükséges és elégséges mértékben biz-
tosítani lehet az energiaellátást. A térben és időben igen eltérő megújuló energiaforrásokkal rendelkező régiók
összekötésére kiváló alternatívának ígérkezik a hidrogén. Nagy távolságokba lehet szállítani (pl. szintetikus, e-
üzemanyag formájában), ami hozzájárul az energiaszegényebb térségek energiabiztonságának megteremtésé-
hez. Ezáltal az energiaellátás függetlenné válhat a fosszilis nyersanyagoktól, és ez minden bizonnyal találkozik
a szerves vegyészek igazságérzetével is. Vétek ugyanis alapanyagainkat energiaforrásként felhasználni, hiszen
azokat a vegyipar jóval nagyobb hozzáadott értékkel tudja hasznosítani.

A szél- és naperőművekből származó villamos energia legjobban közvetlenül használható fel. Ugyanakkor
jelenleg a villamos energia felhasználása a primer energiafelhasználásnak csak a 15–25%-át teszi ki. Kérdés,
hogy lehet-e a maradék 75%-ot jelentős mértékben villamosítani. A közvetlen villamosítás ugyanis hatalmas
beruházásokat igényel: többek között a villamosenergia-hálózat drasztikus bővítését, az akkumulátoros jár-
művek töltési infrastruktúrájának kialakítását kívánja meg, amelynek költségei lineárisan nőnek a gépjár-
művek számával. Érdemes a gáz- és villamosenergiaszektort összekapcsolni. Az országos átviteli és elosztóhá-
lózatokkal együttműködő kisebb helyi hálózatok megbízhatóan működő virtuális erőművé kapcsolhatók össze
(intelligens hálózatok), amely megteremti az új energiarendszer rugalmasságát és megbízhatóságát. A helyben
fel nem használt villamos energia tárolására, szállítására ismét csak a hidrogén lehet az egyik legalkalmasabb
energiahordozó. A vegyészmérnököknek számos anyagtudományi kérdést kell megoldaniuk, hogy az energia- és
anyagátalakítás egységei (pl. elektrolizálók és tüzelőanyag-cellák) elérhető áron, nagy hatásfokkal működje-
nek és hosszú élettartammal rendelkezzenek. E teljesítménymutatók javításával lehet csak elérni, hogy az élet-
ciklus során a jelenlegi fosszilis alapú technológiákhoz képest a károsanyag-kibocsátást csökkentsük és végül
nullára redukáljuk. Azt már most is érdemes hangsúlyozni, hogy a végfelhasználóknál, működés közben, a kü-
lönböző tüzelőanyag-celláknak nincs kibocsátásuk, ami jelentősen javíthatja a lakosság életminőségét.

Végül nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy az energiaátalakító egységek előállítását és újrahasz-
nosítását központosítani lehet, s így a helyben, összpontosítottan jelentkező kibocsátást megkötni, ami például
szén-dioxid esetén vegyészek szakértelmét igénylő CCS/U technológiák megalapozását és alkalmazását kívánja
meg.
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Virtuális erőmű modellje.
Az illusztráció L. Yavuz,
A. Önen, S. M. Muyeen,
I. Kamwa ábrája alapján
készült (IET Gener.
Transm. Distrib. (2019)
13/11, 1994–2005.)

jóllehet e kérdések jelentős részben szakmaiak, de gazdasági vonatkozásaik sem elhanyagolhatók. Ezért is tart-
juk indokoltnak, hogy lapunk hasábjain akár tematikus számként, akár sorozatcikkek formájában tárgyaljuk
ezeket (a felelős szerkesztő).
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