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Tudomány gyors fejlődése 
                 Energiahordozók kitermelése nagy mennyiségben          
                 Közlekedés fejlesztése  több munkahely, jobb életszínvonal  
                 Ugrásszerű népességnövekedés 
                 Növekvő energiaigény 

A problémák egymás okai és okozói:

Fosszilis nyersanyagok (kőszén, kőolaj, földgáz) kitermelése 
 Lelőhelyek kimerülése + tájsebek
 Felszínre kerülő kőzetek mállása              talajsavasodás
         ( pl: pirit: FeS2 + H2O = H2S , azaz kénhidrogén!)
 Nyersanyagok szállítása       nagy járműforgalom       légszennyezés 



Kőszén: Elhalt növényi maradványok fosszilizációja során keletkezik

 Felhasználása: energiatermelés céljából, égetéssel
     Vegyipari alapanyagként:        acetilén (Németországban)
     Kohókoksz        vasgyártás 
 Környezeti kár: levegőszennyezés 
                korom, kén-dioxid,  redukáló, londoni típusú szmog

tüdő- és légúti betegségek, savas eső, tájrombolás

1. ábra. Külszíni fejtés



Kőolaj: Elpusztult tengeri egysejtűek anaerob bomlásterméke

 Felhasználása: motorbenzin, gázolaj, oldószer, kenőolaj, vegyipar, 
műanyaggyártás, gyógyszer- és kozmetikai alapanyag

 Környezetei kár: lég- és vízszennyezés (égetés       nitrogénoxidok, 
szénhidrogének, szén-monoxid      oxidáló,los angeles-típusú szmog)

 + szállítási problémák: gyúlékony, gőze robbanásveszélyes
    + katasztrófák okozta víz- és talajszennyezés
                                                               

2. ábra. Mélytengeri fúrótorony



Földgáz

 Leggyakrabban a kőolajjal együtt keletkezik
 Felhasználása: fűtéshez, főzéshez, vízmelegítéshez égetéssel
 Környezeti kár: szén-dioxid kibocsátás (üvegházgáz!)
 + szállítása és tárolása egyaránt kockázatos, mert fokozottan tűz- és 

robbanásveszélyes

                                                                                  

                                                                                            3. ábra . Gázvezeték



Megújuló energiaforrás:

  Olyan közeg, természeti jelenség, melyből energia nyerhető ki, akár
naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy emberi
beavatkozás nélkül néhány év alatt újratermelődik.

Például:

 Szél: szélturbinák
 Víz: árapály- , hullámenergia
 Nap: napkollektor, napelem
 Geotermikus hő
 Biomassza: bioetanol, biodiesel

4. ábra. Megújuló energiaforrások típusonkénti eloszlása (2005)



Nehézségek:
 Területigényes technológiák 
(pl. hasznosítható növények termesztéséhez, napelemek elhelyezéséhez)
 Erőforrások egyenetlen eloszlása, időszakossága
(napsütéses órák száma, szélerősség, évszakok, tengeráramlások )
 Tárolási, szállítási problémák
(hatalmas raktárak kialakítása, a kevésbé előnyös területen élők ellátása) 
 Etikai problémák
(élelmiszer előállítás korlátozása a termesztés miatt, tájidegen objektumok)

 5.ábra. A szélturbinák befolyásolják a táj képét és zajosak



 Megújuló, természetes, de emberi fogyasztásra alkalmatlan, esetleg 
hulladékból származó alapanyag

 Könnyen, biztonságosan tárolható és szállítható (szobahőmérsékleten 
folyadék)

 Sokoldalúan alkalmazható 

 Jellegzetes, felismergető szagú (szivárgása észlehető legyen)

 Ne korrodálja a szállító és tároló eszközöket

 Lebomlása egyszerűen és gyorsan végbemenjen a természetben, ne 
képződjön perzisztens, toxikus melléktermék



 Előállítása: magas cukortartalmú vagy kémiai-biológiai folyamatokkal 
könnyen glükózzá bontható növényi anyagokból (burgonya, kukorica, 
fűfélék, búza, szalma)

 Előnyei: megújuló forrás, nem toxikus, könnyen szállítható, tárolható 
folyadék, ásványi kincsekben szegény országok által is előállítható, 
szerves szén felhasználása = kibocsátás

 Hátrányai: élelmiszernek/takarmánynak hasznosított növényeket  használ 
fel (etikai probléma), gyártása energia- és területigényes,  gőze 
robbanásveszélyes, emberi fogyasztásra alkalmas

6. ábra. A karbon ciklus 



 Előállítása: növényi olajokból (repce, napraforgó) vagy állati zsírokból 
átészterezéssel

 Előnyei: elhasznált étolaj újrahasznosítását teszi lehetővé (szerves szén 
felhasználása = kibocsátás), megújuló

 Hátrányai: rossz kémiai stabilitás        tárolási nehézségek, 
kokszképződés az alkatrészeken       üzemeltetési problémák, 
élelmiszerből állítják elő                      etikai kérdés

7. ábra. Biodiesel gyártás és felhasználás ciklusa

BIODIESELBIODIESEL



 Gyűrűs észterek, karbonsav és alkohol reakciójából származnak

 A legstabilisabb, az öttagú gyűrűs változat

 Tejsavból(2-hidroxipropánsav) izolálták legelőször, melyet        Carl 
Wilhelm Scheele ismert fel és írt le 1780-ban.

 Teljesen természetes anyagok, energetikai szempontból meglepően 
kedvező fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az ELTE Kémiai Intézetében Horváth István Tamás professzor 
kutatócsoportjának érdeklődését is felkeltették



 α     ,       β      ,           γ        ,          δ          ,            ε       típusok

Nómenklatúra:

   A prekurzor vegyület láncában szereplő szénatomokból származtatott.

   A karbonsav molekulájában szereplő karboxilcsoporthoz képest 
 az első szénatomot nevezik alfa-, a másodikat béta-, stb. helyzetűnek.
 
mindez a gyűrű méretét is meghatározza, tehát az alfa 3, a béta 4,
a gamma 5, a delta 6, az epszilon pedig 7 tagú gyűrűt jelent.



 Természetben is megtalálható szerves vegyület, képlete: C6H10O6
 Tiszta formában szobahőmérsékleten kristályos, fehér, szagtalan por
 Előfordulása: gyümölcsben, mézben, borban
 Jellemzői: savanykás ízű, de savassága harmada a citromsavénak, a 

szervezetben cukorrá bomlik
 Előállítása: glükonsav (E574) vizes oldatában azzal megegyező arányban 

fordul elő

                                                                                  

                                                                    
       8. ábra. A glukono-delta-lakton szerkezeti képlete

   Laktonok alkalmazásai és példavegyületek:

 9. ábra. A glükonsav szerkezeti képlete



GBL (gamma-butirolakton):
 Színtelen, olaj-szerű, gyenge illatú, higroszkópos vegyület, mely vízben 

oldódik
 Oldószerként (rozsda, ragasztó eltávolítására) és reagensként használják
 Természetes bor mintákból GC/MS-el kimutatható
 GHB desztillációjából vagy THF oxidációjából nyerhető (többek közt)
 A GHB ‘prodrug’-ja (inaktív formája)

GHB (gamma-hidroxibutánsav):
 Természetben a központi idegrendszerben, borban, húsban és szinte 

minden állatban kis mennyiségben megtalálható
 1961-ben Henri Laborit francia kutató állította elő, nezrotranszmitterek 

kutatásának nyomán
 Eredetileg aneszteziológiában alkalmazták (de: túl magas LD50)
 Alkoholhoz hasonló bódító hatású,a központi idegrendszerre 

hat,utóhatásként emlékezetkiesést okoz(a bor ,valamint a sör kis 
mennyiségben tartalmazza)

 Hivatalosan jegyzett,ú.n. date rape drug

11. ábra. GHB szerkezeti képlete

10. ábra. GBL szerkezeti 
képlete

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:4-hydroxybutanoic-acid.png


Spironolakton:

 Aldoszteron antagonista,vizelethajtó gyógyszer (diuretikum)
 Kompetitíven gátolja a Na-K pumpát a vese tubulusaiban, azaz gátolja az 

aldoszteron víz- és nátrium visszatartó, valamint kálium kiválasztó hatását 
 Diuretikus hatásából adódóan vérnyomáscsökkentőként is alkalmazható

12. ábra. A spironolakton szerkezeti képlete



 Egyszerű vegyület, kémiailag könnyen kezelhető
 Színtelen, jellegzetes, de nem kellemetlen szagú 
     (szivárgása észlehető!)
 Folyadék         könnyen tárolható és szállítható nagy mennyiségben
 Növényi hulladékból, algákból és rákpáncélból is előállítható
 Jól elegyedik vízben (biológiai lebomlását segíti elő)
 Nem korrozív
 Nem alakul át veszélyes vegyületté, stabilis oxigén és víz jelenlétében, nem 

képződik belőle peroxid vagy sav
 Nem toxikus (élelmiszeriparban ízesítő és illatanyag)
 Másik előnye az EtOH-al szemben:könnyebben elválasztható a víztől(nem 

képez azeotróp elegyet)        előállítása kevesebb energiát igényel.

13. ábra. GVL-lámpás



Metanol Etanol γ-Valerolakton

Mólsúly (g/mol) 32,04 46,07 100,12

Szén-tartalom (w%) 37,5 52,2 60

Oxigén-tartalom (w%) 49,9 34,7 32

Hidrogén-tartalom (w%) 12,6 13,1 8

Forráspont (°C) 65 78 207

Olvadáspont (°C) -98 -114 -31

Sűrűség (g/cm ) 0,791 0,8 1,05

Lobbanáspont (°C) 11 17 96

LD50 patkányra (mg/kg) 5628 7060 8800

3

14.ábra. Általános jellemzők 
összehasonlítása



Levulinsavból:
- Megújuló alapanyagforrás, cellulózból (H2SO4-as oldás, 200-220 oC-on 

15 perc után képződik) és poliszacharidokból előállítható, 
társtermékként hangyasav (HCOOH) keletkezik.

 Hidrogénezése:

 Egyéb alkalmazása:
Nylon, szintetikus gumi és műanyag előállítása, cigarettafüst nikotin-

tartalmának felszabadulása + adekvát receptorokhoz kötődése



   Termikus bontásával a műanyaggyártás fontos alapanyagai termelhetők, 
mint az etilén és a propilén, fosszilis szén-alapú források nélkül!

Etilén (etén): 
 Kőolaj vagy földgáz krakkolásával állítják elő. 
 Színtelen, nem mérgező, édeskés szagú gáz. 
 Apoláros, ezért vízben rosszul olódik. 
 Olvadás- és forráspontja alacsony. 
 Polimerizációja során katalizátor segítségével,melléktermék nélkül 

alakul ki a polietilén (PE):

 n CH2=CH2               [ -CH2-CH2- ]n

Alapanyagként való hasznosítás lehetősége:



LDPE (low density polyethylene):
 Kőolajból, nagynyomású polimerizációval készül
 Szobahőmérsékleten teljesen inert (nem reagál savval, alkohollal vagy 

észterekkel) és flexibilis
 Újrahasznosítható 
 Csomagolóanyag, laboreszközök, számítógép alkatrészek, játékok, 

reklámtáskák és sok más műanyag tárgy alapanyaga

HDPE (high density polyethylene)
 Szintén kőolajszármazékból készül
 Elágazóbb láncú, mint a az LDPE és erősebbek a molekulák közti erők, így 

keményebb és jobban ellenáll a hőhatásnak
 Flakonok, tároló dobozok, műanyag bútorok, csövek, koaxiális kábel belső 

szigetelése, geotermikus hőt vezető csőrendszer stb. készíthető belőle



Propilén (propén):

 A második legegyszerűbb alkén, szobahőmérsékleten színtelen, 
szagtalan gáz. Földgázból és kőolajból (petróleumból) állítják 
elő.Sűrűsége és forráspontja nagyobb mint az etilénnek és körülbelül 
fele anyit állítanak elő belőle évente.

 Polimerizációja során előállítható a polipropilén (PP)

15. ábra. Polipropilénből készült tárgyak



Használják a PVC alternatív helyettesítőjeként (elektromos kábelek) és 
még széles körben alkalmazzák jó hőrezisztenciája (hőálló 

tárolódobozok), vízhez képest kis sűrűsége (kötelek) miatt, valamint 
egészségügyben varratok készítéséhez ezenkívül matricák és dizájn 

tárgyak készítéséhez.

BOPP (biaxially oriented polypropylene):
 Celofán-szerű, átlátszó vagy igény szerint színezhető fólia

EPP (expanded polypropylene):
 Habszerű anyag, könnyen visszanyeri a formáját amennyiben különböző 

behatások érik
 Alkalmazási területei: repülőgépek, távirányítós játékok



 Keverékként 90 v/v% -os 95-ös oktánszámú benzinnel a 10v/v%-os 
GVL hasonló tulajdonságokkal bír, mint az EtOH, azonban magasabb 
hőfokon is alacsony gőznyomása miatt jobban képes növelni a 
teljesítményt

16. ábra. Hőmérsékletfüggő gőznyomás



  90 v/v% AN-95 90 v/v% AN-95  

  + 10 v/v% EtOH + 10 v/v% GVL

Sűrűség 15°C-on (kg/m) 737.8 765.8

Oxidációs stabilitás OK OK
Peroxid szám (mg/kg) 1,40 1,72
Gőznyomás, DVPE (kPa) 65.1 56.6
Gőznyomás, ASVP (kPa) 71,0 62,2
Párolgás 70°C-on  (v/v %) 47.9 24.1
Párolgás 70°C-on  (v/v %) 57.3 46.2
Párolgás 100°C-on (v/v %) 90.7 80.0
Forráspont  (°C) 181.6 202.2
Motor oktánszám 89.3 89.2
Kutatási oktán szám 97.4 97.3 

17. ábra: EtOH-GVL összehasonlító táblázat, 95-ös benzinnel keverve



Szignifikáns különbégek: 

 Gőznyomás, párolgás mértéke alacsonyabb
 Forráspont magasabb

  Könnyebb, biztonságosabb tárolás és szállítás
 Kisebb mértékű légköri terhelés a párolgó gőzök által



Globális éghajlatváltozás egyik oka a troposzférikus ózon

 Fotokémiai reakció:   NO2 + hν                 NO + O· (reaktív gyök)
                                     O· + O2 + M                O3 + M 
Ózon hatásai a

 Sztratoszférában: UV sugárzás megszűrése 
 Troposzférában: légúti problémák, növényzet károsodása

GVL reakciói a levegőben: ·OH + Hγ―GVL              ·GVL + H2O 

                                            ·GVL + O2                        GVLO2

                                             GVLO2 + NO                   GVLO· + NO2

bomlás oxidáció intramolekuláris 
átrendeződés
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