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1. A fenntarthatóság definíciójának kérdésköre 

A fenntartható fejlődésre leggyakrabban alkalmazott definíciót az ENSZ Környezet és 

Fejlődés Világbizottsága 1987-ben kiadott "Közös jövőnk" c. jelentésében fogalmazta meg. A 

tanulmány szerint „úgy kell kielégíteni a jelenkor szükségleteit, hogy ne veszélyeztessük a 

jövő generációt abban, hogy kielégítse saját szükségleteit” [1]. A definíció látszólag biztosítja 

azt, hogy a következő generációk legalább úgy tudjanak majd élni, pl. 50 év múlva, mint 

ahogy jelenleg mi élünk. Azonban felvetődhet a kérdés, hogy meg tudjuk-e pontosan 

határozni a jövő generációinak igényeit, pl. 2070-ben? Vajon nagyszüleink az 1940-es 

években el tudták volna képzelni, hogy Neil Armstrong majd a Holdon sétál 1969. július 20-

án, és mindössze 40 évvel később egy tenyér méretű elektronikus eszköz, mint az iPhone okos 

telefon, olyan kapacitású számítógép lesz, mint azok, amelyekkel az Apollo 11-et irányították 

Houstonban [2]? Az emberiség tudományos és technológiai tudásának növekedését és 

fejlődését elemezve még sok ehhez hasonló kérdést lehet feltenni. De vajon mérhető-e és ha, 

igen akkor, hogyan mérhető a fenntarthatóság? 

 Az elmúlt néhány évtizedben módszerek egész sorát fejlesztették ki, amelyekkel 

megpróbálták számszerűsíteni a fenntarthatóságot és az azt befolyásoló környezeti, gazdasági 

és társadalmi hatásokat. A jelenlegi mutatószámokat két csoportba sorolhatjuk: i) a vállalatok 

működésére és az általuk előállított termékekre vagy szolgáltatásokra, illetve ii) a 

társadalomra vonatkozó mutatószámok. 

A vállalatok környezeti teljesítményének értékelése során a mutatószámokból a környezet 

állapotára vonatkozó következtetéseket vonnak le az EMAS ISO14001 [3], vagy a GHG 

Protocol [4] szabványok alkalmazásával. A szabványok lehetnek szervezetközpontú vagy 

termékközpontú előírások is. Adott termékek gyártása és/vagy szolgáltatások biztosítása során 

az ún. „bölcsőtől a sírig” elv [5] alapján végigjárják az adott életutat, és megvizsgálják 

minden egyes lépés környezeti hatását. A megfelelő átszámítást konverziós faktorok 

segítségével lehet megvalósítani, amelyek a vizsgált jellemző adott környezeti hatáshoz való 

hozzájárulásának mértékét jellemzik. Ennek kivitelezését életciklus elemzés (Life Cycle 

Assesment, LCA) segítségével valósítják meg, amelynek során a környezeti hatások 

számítását többféle módszerrel végezhetik, (pl. EcoIndicator ’95 [6], EcoIndicator ’99 [7], 

CML 2001 [8], IPCC2007 [9] stb.) [10]. Az eljárások legfontosabb közös jellemzője, hogy a 

gyűjtött számos környezeti indikátort egy, vagy néhány mutatószámba tömörítik. Például az 

IPCC2007 eljárás során a fogyasztás mérőszámaként megalkotott szén lábnyomot (Carbon 

Footprint) határozzák meg, amellyel a szén-dioxid növekedéshez való hozzájárulást lehet 

mérni. 

Az összegzett, mértékegység nélküli mérőszámok alapján lehetőség nyílik az egyes 

vállalatok környezeti teljesítményének összehasonlítására, vagy adott nyersanyagból 
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kiindulva adott céltermék előállításának alternatív előállítási technológiáinak 

összehasonlítására. Lehetőség van továbbá ezen teljesítményeknek az ország 

környezetvédelmi és/vagy fenntarthatósági célkitűzéseivel való összevetésére. Hátrányuk a 

jelentős adatigény, a hely- és körülményfüggőség. Az említett módszerek működtetéséhez 

természetesen elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű adat rendelkezésre 

álljon. A környezeti teljesítmény értékelésre használt eljárások közös jellemzője, hogy vagy a 

bemeneti (input) vagy a kimeneti (output) oldalon gazdasági értékeket visznek a modellbe, 

amelyek a mindenkori gazdasági állapottól függnek. Mivel mindig van egy érdekelt fél, aki 

irányítja és így befolyásolhatja az elemzést, ezek a mérőszámok teljesen objektív 

fenntarhatósági mutatószámként nem alkalmazhatók. Habár maga az életciklus elemzés nem 

foglalkozik gazdasági elemzésekkel, azonban sok adat monetáris becslésből származik, ezért 

az eredményeket érdek szerint befolyásolhatják. 

Az emberi társadalom fenntarthatóságának kiszámítására Rees és Wackernagel kanadai 

ökológusok javaslatára [11] bevezették az ökológiai lábnyom (Ecological Footprint) fogalmát. 

Az ökológiai lábnyom erőforrás-menedzselésben és társadalompolitikában használható 

jelzőszám, ami kifejezi, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak 

milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához, valamint a 

megtermelt hulladék eltávolításához. Ez az érték kiszámítható egyes emberekre, csoportokra, 

régiókra, országokra vagy vállalkozásokra is. Az ökológiai lábnyom hat tényezőből tevődik 

össze: 

a. Szén lábnyom: A fosszilis erőforrások elégetéséből, a földhasználat-változásból és 

kémiai folyamatokból keletkező CO2 elnyeléséhez szükséges erdőterület nagysága. 

b. Legelő lábnyom: Annak a területnek a nagysága, amely a hús- és tejtermékekért, irháért 

és gyapjúért tartott állatállomány eltartásához szükséges. 

c. Erdő lábnyom: Az éves rönkfa, papíralapanyag-, faáru és tűzifa-felhasználás alapján 

becsült terület. 

d. Halászati lábnyom: A különböző tengeri és édesvízi fajok halászati adatai alapján, 

valamint az újratermelési igényeik alapján becsült érték. 

e. Szántó lábnyom: Az emberi fogyasztásra, állati takarmányozásra és bioüzemanyagok 

előállítására termelt növények termesztésének területigénye. 

f. Beépített területek: Az emberi infrastruktúrához (pl. közlekedés, lakások, ipari 

létesítmények, vízi erőművek tározói) szükséges földterület nagysága. 

Az ökológiai lábnyom elemzések azonban hibásak lehetnek amiatt, hogy nem veszik 

figyelembe a többszörös célra használt területeket, vagy hogy a becslések nagy része a Föld 

északi féltekéjére jellemző életstílus alapján készült, és nem vonatkoztatható a Föld minden 

területére. Az ökológiai lábnyom modelleket folyamatosan finomítják, de mégis inkább jelzés 
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értékűnek, mint a fenntarthatóság pontos mérőszámának tekinthetők [ 12 ]. Ezeknek a 

mutatóknak az elsődleges célja leginkább az erőforrástakarékosság tudatosítása és a figyelem 

felkeltése az iparosodott országokban.  

Megemlítendő, hogy az ökógiai lábnyom kiegészítéseként megalkották az ún. 

vízlábnyom fogalmát is, amely az emberiség által fogyasztott és/vagy beszennyezett édesvíz 

mennyisége együttesen [13, 14]. A vízlábnyom a vállalatok által termelt termékekre és 

szolgáltatásokra, valamint az emberi társadalomra egyaránt használható mérőszám. 

Az ENSZ 2015. szeptemberi csúcstalálkozóján elfogadták azt a 17 fenntartható 

fejlődési célt (FFC) tartalmazó dokumentumot, amely 169 konkrétabb feladatot definiál [15]. 

Noha a 17 FCC megvalósítását 100 potenciális és jellemző indikátorral és 152 kiegészítő 

nemzeti indikátorral javasolták követni (amelyből számos nem volt mérhető 2015-ben), sem a 

fenntartható fejlődés sem a három dimenziója nem volt definiálva. Ehelyett körkörös érvelést 

alkalmaztak, amely fenntarthatósággal kezdődik és fenntarthatósággal végződik [ 16 ]. 

Feltételezhető, hogy a 17 FCC és a kapcsolt feladatok együttese választ adhat a 

fenntarthatóságra. Azonban ez messze nem tekinthető egy egységes  szabályrendszernek, 

amely egy olyan mértékrendszer alapjául szolgálhhat, amely segítségével megvalósítható 

célok jelölhetők ki, továbbá a felelősségre vonás és az objektivitás is megvalósulhat. 

A közelmúltban megjelent összefoglaló áttekintést ad, hogy a biomassza eredetű 

alapanyagok használata esetén milyen fenntarthatósági mérőszámokat alkalmaznak. Ezeket a 

tanulmányban három csoportba soroltam, úgymint egyedi, vagy csoportos fenntarthatósági 

indikátorok (individual/set of sustainability indicators), kompozit indikátorok (composite 

indices), anyag- és energia áram analízisen alapuló mérőszámok (material- and energy flow 

analysis-based metrics). A felsorolt módszerek számos előnnyel rendelkeznek, azonban jó 

kiegészítésül szolgál, ha környezeti fenntarthatóság alappilléreire támaszkodó mérőszámot 

definiálunk és alkalmazunk (lásd később etanol ekvivalens (ethanol equivalent)) [17]. 
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2. A fenntarthatóság definíciójának újszerű megközelítése, fenntarthatósági 

mutató kidolgozása 

 Földünk fenntarthatósága attól függ, hogy a Föld folyamatosan növekvő népessége 

ellátható-e elegendő mennyiségű energiával, élelmiszerrel, vízzel és vegyi anyagokkal (ide 

sorolva a szénalapú vegyületeket és anyagokat) anélkül, hogy veszélyeztetnénk a környezet és 

a lakosság hosszú távú egészségét [1]. Azért, hogy teljesíthető és megbízhatóan mérhető 

célokat állítsunk a társadalom elé, a fenntartható fejlődésnek olyan megközelítéseit célszerű 

javasolni [18], amelyek az evolúcióban is fontos szerepet játszó alapvető elveken alapulnak 

úgymint: 

I. A természeti kincsek és az energiaforrások felhasználása nem lehet gyorsabb, 

mint amilyen mértékben azt a természet újra tudja termelni; 

II. a hulladékok képződésének és környezetbe jutásának sebessége nem lehet 

gyorsabb, mint a feldolgozásuk sebessége. 

Továbbiakban ezekre, mint a környezeti fenntarthatóságot alapvetően meghatározó 

folyamatokra hivatkozom. Fontos hangsúlyozni, hogy a fenntarthatóság jelentősen növelhető 

az újrahasznosítással, amely csökkenti mind az alapanyagok felhasználásának, mind pedig a 

hulladékok környezetbe jutásának sebességét. A fenntarthatóság lokálisan és globálisan is 

növelhető az energia- és/vagy anyag-áramok megfelelő integrációjával. A javasolt definíció 

jellemzője, hogy azt a sebességet határozza meg, amivel a két kinetikában meghatározott 

folyamat egyensúlya potenciálisan elérhető és ezáltal az adott folyamat potenciálisan 

fenntarthatóvá válhat. Ennek pontos ismerete biztosítja a fenntarthatóság egyensúlyi 

paramétereinek meghatározását, azaz a fenntarthatóság korlátjainak megállapítását és ha 

szükséges, újraértékelését. 

2.1. Az etanol ekvivalens definiálása 

Az ökológiai lábnyom mint az egyik legelterjedtebben alkalmazott értékelési módszer 

nem foglalja magában a fosszilis energia biomassza alapon megvalósított kiváltásához 

szükséges terület- és vízigényt. Az átalunk javasolt megközelítés arra ad választ, hogy a 

fosszilis tüzelőanyagokból nyert energia fedezhető-e megújuló, azon belül is első generációs 

technológiával kukoricából termelt bioetanol alapú energiával, és ennek előállításának 

mekkora a terület- és vízigénye. Ez a megközelítés az ökológiai lábnyommal szemben nem 

tartalmazza az emberek szokásait (mennyi húst esznek, vagy milyen messzire utaznak 

nyaralni) sokkal inkább egy ország iparának és lakosságának együttes 

energiafelhasználásának fenntarthatóságáról ad információt. 

Az etanol ekvivalens (EE) annak a bioetanolnak a mennyisége, amelyből egy adott 

mennyiségű nyersanyagból előállítható energiával azonos mennyiségű energia termelhető 
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vagy amely egy adott mennyiségű szén-alapú termék előállításához, a gyártáshoz kapcsolódó 

energiaigény biztosításával együtt szükséges [18]. Az etanol ekvivalens használatával 

megvalósulhat az energiafelhasználás és szénalapú termékgyártás fenntarthatóságának mérése 

és közös mérőszámként való alkalmazásával a fosszilis – és a biomassza alapú nyersanyagok, 

termékek, eljárások, és technológiák összehasonlítására is lehetőség nyílik. Tekintve, hogy 

egy adott eljárás energia igénye számolható (beleértve a szállítást, tárolást, keverést, 

melegítést, hűtést, stb.), az eljárás (process) etanol ekvivalense (EEp), vagy akár az egész 

technológia etanol ekvivalense (EEt) becsülhető. 

 A fotoszintézis során a növény, esetünkben a kukorica, szén-dioxidból és vízből a 

napenergia segítségével saját szervezetét építi szénhidrát formájában, és mellette oxigént 

termel [19]. A szénhidrátokból fermentációs úton ismert technológiával széndioxid képződése 

mellett etanol állítható elő (1. ábra). 

 
1. ábra Az etanol előállításhoz használt szén-körforgási séma 

A számításaimhoz kukorica növényt, valamint a kukoricakeményítőből előállított első 

generációs bioetanolt vettem alapul, mivel régre nyúló termelési tapasztalatok alapján kapott 

megbízható adatok állnak rendelkezésre, emellett széles körben elterjedt eljárás a világon 

[20]. 

 

Energia megközelítés 

Az Energy Information Administration (EIA) [21] szerint 1 hordó etanol 3,56 millió 

BTU energiatartalommal rendelkezik. Figyelembe véve, hogy 1 BTU = 1055 J, így 1 hordó 

etanol = 3,75 × 109 J energiával egyenértékű. Megjegyzendő, hogy az itt megadott érték a 

hordó-liter átváltás, valamint a sűrűséggel történő korrekcióval és a kerekítési szabály 

figyelmebevételével megfelel a NIST adatbázisban közölt 1367 kJ/mol (azaz 29,673 MJ/kg) 

fűtőértéknek [22]. 

 Fontos kihangsúlyozni azonban, hogy az etanol előállítás technológiájának is van 

energiaigénye. Akkor vagyunk leginkább környezettudatosak, ha az etanol előállításhoz 

szükséges energiát is etanolból fedezzük, és EE-ben adjuk meg. Több tanulmány is készült az 

USA-ban az etanol üzemek gazdaságosságának felmérése céljából, és egyértelműen javuló 

tendencia látszik: a korai technológiákhoz képest 2004-re 1,34 [23], míg 2008-ra már 2,3 

egység etanolban mért energiát tudtak előállítani egy egység befektetett energiából [24], és ez 

az érték 2016-ra már 4 egységre ugrott [25]. A későbbi számítások során a 2008 mint 

referencia évre vonatkozó ipari méretű etanol előállítási technológiai hatékonyságot vettem 

alapul. Az Energy Return on (energy) Invested [26] mintájára definiálható egy tényleges 

hν
- 6 O2

6 CO2 + 6 H2O C6H12O62 C2H5OH
- 2 CO2
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etanol ekvivalens, amely tartalmazza a bioetanol előállításhoz szükséges befektetett energia 

mennyiségét is, azaz a technológia hatékonyságát (Energy Return on Ethanol = ERoE [27]). 

Az ERoE megmutatja, hogy egy egység energiabefektetéssel (amit egy fenntartható világban 

szintén bioetanolból fedezünk) mennyi etanol egységben kifejezett energia nyerhető. A 

tényleges etanol ekvivalens (EE2,3 és EE4) használatával megállapítható a szükséges kukorica 

mennyisége és a termesztéshez szükséges földterület nagysága. Az etanol előállításának 

energiahatékonysága növelhető, ha a kukoricaszárat energetikailag hasznosítjuk, vagy a 

kukorica termesztéshez, aratáshoz fosszilis energia befektetés helyett, más megújuló 

energiaforrást alkalmazunk. Elméleti számítások szerint, valamint modellezés alapján a 

hatékonyság növelésével az ERoE a 4,1 vagy akár az 5,7-es értéket is elérheti [28]. A 

Renewable Fuels Association 2016-os kiadványa szerint az elméleti értékeket a valóság 

megközelítette, és ERoE = 4 etanol előállítási hatékonysággal számolhatunk [29]. A fosszilis 

energia EE számításaihoz szükséges még az etanol hozamok és a kukorica hektáronkénti 

hozamainak ismerete. Magyarországi kukorica alapon történő etanol előállítás hatékonyságát 

és hozamát vizsgálva a különböző források nagyságrendileg hasonló értékeket közölnek, 

ezeket a [30]-as irodalomban foglaltam össze. Kukoricakeményítőből történő elsőgenerációs 

etanol esetében 3500 liter/ha etanol hozammal számoltam (megfelel 561 liter etanol/tonna 

kukorica, vagy 0,442 tonna etanol/ tonna kukorica hozamnak) [31, 32]. Az átszámításhoz 

felhasználtam a 2008–2015 közötti időszakra vonatkozó kukorica terméshozamok 

hektáronkénti átlagát, amely a Központi Statisztikai Hivatal [33] által közölt értékek alapján 

6,237 t/ha-nak adódott. A másodgenerációs, azaz lignocellulóz alapú etanol termeléshez a 

kukorica növény szárát használják fel, amelyből további 650 liter etanol nyerhető 

hektáronként [31]. Figyelembe véve, hogy a kukoricatermés a növény 45,9 tömeg%-át teszi ki 

[34], a növény szára és termése együttesen 13,59 tonnát jelent hektáronként, azaz a kukoriszár 

mennyisége 7,351 t/ha értékkel számolható. Mindezek ismeretében a kőolaj, földgáz és 

kőszén fogyasztási adatai etanol ekvialensben, kukorica ekvivalensben és földterület 

ekvivalensben megadhatók. Míg az etanol hozamok a különböző országokban hasonlóak, 

addig a kukorica hozamok az eltérő földrajzi elhelyezkedés, időjárás, csapadékmennyiség, 

napsütéses órák száma stb. miatt országonként vagy régiónként eltérőek, ezért különböző 

országok összehasonlításakor az országspecifikus értékekkel javasolt számolni a kukorica és a 

földterület ekvialenst.  

 

Szénatom ekvivalencián alapuló megközelítés 

A petrolkémiának köszönhetően a vegyipar főtömegben gyártott alapvegyületeit a 

fosszilis eredetű kőolajból nyerik. Ezek rendre az etilén, propilén, benzol, toluol, xilolok, 1,3-

butadién, kumol, etil-benzol, etilén-oxid vagy sztirol. Ezen alapvegyületek mind adott számú 
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szénatomot tartalmaznak, így kézenfekvő a szénatom ekvivalencián alapuló EE számítás 

alkalmazása. A molekvivalenseket figyelembe véve egy mol alapvegyület előállításához a 

fenti sorrendben 1; 1,5; 3; 3,5; 4; 2; 4,5; 4; 1 és 4 mol etanol szükséges [18]. 

Az etanol katalitikus dehidratálásával előállított etiléngyártás fenntartható lehet, 

azonban a reakció endoterm, vagyis energiabefektetéssel valósítható csak meg. 54,91 millió 

tonna etanolra lenne szükséges ahhoz, hogy az USA-ban az első helyen álló 22,5 millió tonna 

etilént előállítsuk és az előállítás reakcióentalpiáját is etanolból tudjuk fedezni (EE2,3) (1. 

táblázat). Volumenben a második vegyület a propilén, amelyet 2008-ban 14,8 millió tonna 

mennyiségben használtak fel. Ennek előállításához 34,93 millió tonna etanolra lenne szükség. 

A többi vegyület mennyisége jóval elmarad ezen két alapvegyületétől, következésképp EE2,3 

értékük is jóval kisebb. Ahhoz, hogy az etilén és propilén szénatomjait bioetanolból állítsuk 

elő, a 2008-ban megművelt terület 25%-ára lenne szükség [18]. Amennyiben az 

elsőgenerációs etanol mellett másod-, vagy akár harmadgenerációs eltanolt is alkalmzunk, 

nyilvánvalóan a szökséges földterület értékét csökkenti. Az elemzés alapján megállapítható, 

hogy az alapvegyületek biomassza alapon történő előállítása fenntartható lehet a 

közeljövőben. 

 
1. táblázat USA 2008-as év fogyasztási adataira vonatkoztatott főtömegben gyártott alapvegyületek szénatom 
ekvivalenciát magában foglaló etanol ekvivalens értékei ERoE = 2,3 alkalmazásával. 

  Felhasznált 
mennyiség EE2,3  

Előállítás 
reakció 

entalpiája 
EE2,3  

Össz 
 EE2,3 

Össz EE2,3 
kukorica 

ekvivalense  
Földterület ekvivalens 

Mértékegység Millió tonna Millió 
tonna 

Millió 
tonna 

Millió 
tonna 

Millió 
tonna 

% of 
total 

kuko-
rica 

Millió 
hektár 

% terület 

össz művelt 

Etilénb 22,5 53,2 1,71 54,91 186 60,43 19,17 2,09 14,52 

Propilénc 14,8 34,8 0,13 34,93 118 38,44 12,2 1,33 9,24 

Benzold 0,006 0,014 0,0001 0,014 0,05 0,02 0,005 0,001 0,004 

Toluole 3,13 7,86 -0,019 7,84 26,58 8,63 2,74 0,30 2,07 

Xilolokf 5,41 13,47 -0,098 13,38 45,33 14,72 4,67 0,51 3,54 

1,3-Butadiéng 1,63 3,99 0,136 4,13 13,99 4,54 1,44 0,16 1,09 

Kumolh 3,39 8,38 -0,074 8,311 28,16 9,14 2,90 0,32 2,20 

Etil-benzoli 4,1 10,23 -0,058 10,17 34,48 11,19 3,55 0,39 2,69 

Etilén oxidj 2,9 4,36 0,714 5,07 17,20 5,58 1,77 0,19 1,34 

Sztirolk 4,1 10,42 0,135 10,55 35,78 11,62 3,69 0,40 3,79 

Össz  na 146,72 2,58 149,3 506,10 na 52,13 na na 
aERoE = 2,3 figyelembevételével [24]; a kukorica- és földterület ekvivalenseket a 2008-as refereciaévben USA-ra 
vonatkozó ipari termelési adatok és hozamok alapján számítottam; bEtanol → Etilén + H2O; c 3 Etanol → 2 
Propilén + 3H2O; d 3 Etanol → 1 Benzol + 3 H2O + 3 H2; e7 Etanol → 2 Toluol + 7 H2O + 6 H2. f 4 Etanol → 1 
Xilolok + 4 H2O + 3 H2;  g2 Etanol → 1 Butadién+ 2 H2O + H2;  h9 Etanol → 2 Kumol + 9 H2O + 6 H2;  i4 Etanol 
→ 1 ethyl-benzol + 4 H2O + 3 H2. j2 Etanol + O2 → 2 Etilén oxide + 2 H2O; k4 Etanol → 1 Sztirol 4 H2O + 4 H2. 
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Habár a bioetanol termelés régre nyúlik vissza érdemes megvizsgálni, hogy vegyipar egyéb 

területein biomassza nyersanyagforrásra történő átállása hol tart. Sorra vettük azokat a 

vegyületeket, amelyek a biomasszát alkotó szénhidrátok kinyerésével és azok konverziójával 

lehet előállítani ipari léptékben, és ezeket ún. Initial Platform Chemicals (IPCs), vagyis 

elsőgleges platform molekuláknak neveztünk el. Ezek az etanolon túl rendre: 3-hidroxi-

propion sav (3-HP), propionsav (PA), borostyánkősav (SUA), furfural (FAL), izoprén (IP), 

levulinsav (LA), és 5-hidroxi-metilfurfural (5-HMF). Kiszámoltam ezen vegyületek szénatom 

ekvivalenciát magában foglaló etanol ekvivalens értékeit, valamint a 4424 liter etanol/hektár 

termelékenységet [35] figyelembe véve kiszámoltam ezek terület ekvivalensét (lásd 2. 

táblázat). A könnyebb összehasonlítás érdekében megadtam, hogy egy idealizált etanol alapú 

biofinomító mekkora átmérővel rendelkezne, és ez a Húsvét szigetek területéhez viszonyítva 

hányszoros területet jelent (lásd 3. táblázat). 

A 3. táblázat jól szemlélteti, hogy az etanol, propionsav, borostyánkősav és izoprén 

aktuális ipari termelését rendre 38, 3, 1 és 7 km átmérőjű kukoricaterület közepére épített 

biofinomítóval fedezni tudnánk. A 3-hidroxi-propionsav, furfural, levulinsav és 5- hidroxi-

metilfurfural esetében 100 kilotonna feltételezett termelés esetén rendre 1,6; 2; 1,6 és 2 km 

átmérőjű kukoricaterületre van szükség. Érdekességképp, ha mindegyik vegyület esetében 

100 kt-s etanol alapú termelést feltételezünk, akkor a Húsvét-szigetek területének 2-4-

szeresére lenne szükség, hogy azt etanol termelésre termesztett kukoricafajtával bevessük.  

 
2. táblázat IPC vegyületek szénatom ekvivalenciát magában foglaló etanol ekvivalens értékei ERoE = 2,3 
alkalmazásával 

# 
Vegyület Képlet 

USA éves 

termelése 

szénatom 

ekv. 

EE 

[Mt] 

EE2.3 

[Mt] 

terület 

[km2]a 

terület 

 [km2]b 

1 Etanol C2H6O 
364,979 millió 

hordó 
1 45,787 65,694 188207,093 411,049 

2 3-HP C3H6O3 
 

1,5    314,858 

3 PA C3H6O2 0,4 Mt 1,5 0,373 0,535 1531,447 382,862 

4 SUA C4H6O4 0,05 Mt 2 0,039 0,056 160,117 320,235 

5 FAL C5H4O2      491,942 

6 IP C5H8 1 Mt 2,5 1,688 2,422 6939,324 693,932 

7 LA C5H8O3 
 

2,5    407,120 

8 5-HMF C6H6O3 
 

3    449,804 
a adott mennyiségű vegyi anyag kiváltásához szükséges etanol előállítására alkalmas kukorica termőterület  
b 0,1 Mt feltételezett mennyiségű vegyi anyag kiváltásához szükséges etanol előállítására alkalmas kukorica termőterület  
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3. táblázat Etanol előállítás energiáját és a szénatom ekvivalenciát magában foglaló etanol ekvivalens értékek, egy 
idealizált etanol alapú biofinomító területigénye  

# Vegyület 
EE2.3 

[Mt] 
Aktuálisan termelt mennyiséget fedező 100 kt feltételezett mennyiséget fedező 

 
  

Terület 

[km2] a 

Húsvét-

sziget 

egyenér

ték a 

Átmérő 

[km] a 

Terület 

[km2] b 

Húsvét-

sziget 

egyenérték 

b 

Átmérő 

[km] b 

1 Etanol 65,694 188207,093 1150 38 411,049 3 2,0 

2 3-HP     314,858 2 1,6 

3 PA 0,535 1531,447 9 3 382,862 2 1,6 

4 SUA 0,056 160,117 1 1 320,235 2 1,6 

5 FAL     491,942 3 2 

6 IP 2,422 6939,324 42 7 693,932 4 2,3 

7 LA     407,120 2 1,6 

8 5-HMF     449,804 3 2 

 

1. Tézis 

1.1. Altézis: Bizonyítottam, hogy az etanol ekvivalens mérőszám, alkalmazható az 

energiafelhasználás és szénalapú termékgyártás fenntarthatóságának teljesítmény 

mérésére. Közös mérőszámként való alkalmazása lehetőséget ad a fosszilis – és a 

biomassza alapú nyersanyagok, termékek, eljárások és technológiák objektív 

összehasonlítására. 

1.2. Altézis: Az Energy Return on (energy) Invested mintájára definiáltam a bioetanol 

előállításhoz szükséges befektetett energia megtérülési mutatóját, azaz a technológia 

hatékonyságát (Energy Return on Ethanol = ERoE). 

A tézishez tartozó közlemények:  

Cséfalvay, E.; Akien, G. R.; Qi, L.; Horváth, I. T. Definition and Application of Ethanol Equivalent: 

Sustainability Performance Metrics for Biomass Conversion to Carbon-based Fuels and Chemicals. 

Catal. Today 2015, 239, 50–55. (CSE1) 

Horváth, I. T.; Cséfalvay, E.; Mika, L. T.; Debreczeni, M. Sustainability Metrics for Biomass-Based 

Carbon Chemicals, ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5, 2734−2740. (CSE2) 

 

2. Tézis: 

2.1. Altézis: Sikeresen alkalmaztam az etanol ekvivalens mérőszámot a fosszilis eredetű 

nagy tömegben előállított etilén, propilén, benzol, toluol, xilolok, 1,3-butadién, kumol, 

etil-benzol, etilén-oxid és sztirol vegyületek fenntarthatóságának összehasonlítására. A 

szénatom ekvivalenciát figyelemebe véve kiszámoltam a petrolkémiai termékek az 
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USA-ban 2008-ban felhasznált mennyiségének etanol ekvivalens értékeit, valamint a 

4424 liter etanol/hektár termelékenységet [ 36 ], és az ERoE=2,3 technológiai 

hatékonyságot alapul véve a terület ekvivalenseket.  

2.2. Altézis: Sikeresen alkalmaztam az etanol ekvivalens mérőszámot a biomassza eredetű 

szénhidrátok konverziójával előállított vegyületek (etanol, 3-hidroxi-propion sav, 

izoprén, borostyánkősav, levulinsav, furfural, és 5-hidroxi-metilfurfural) 

fenntarthatóságának összehasonlítására. Hasonlóképpen a biomassza eredetű vegyi 

anyagokra is elvégeztem a szénatom ekvivalencián alapuló összehasonlító elemzést. 

Hiányzó termelési adat esetén 100 kt mennyiség EE2,3 értékét és a 4424 liter 

etanol/hektár termelékenységet [37] alkalmazva terület ekvivalenseket számoltam. 

A tézishez tartozó közlemények:  

Cséfalvay, E.; Akien, G. R.; Qi, L.; Horváth, I. T. Definition and Application of Ethanol Equivalent: 

Sustainability Performance Metrics for Biomass Conversion to Carbon-based Fuels and Chemicals. 

Catal. Today 2015, 239, 50–55. (CSE1) 

Mika, L. T.; Cséfalvay, E.; Németh, Á. Catalytic Conversion of Carbohydrates to Initial Platform 

Chemicals: Chemistry and Sustainability. Chem. Rev. 2018, 118, 505–613. (CSE3) 

2.2. A nyersanyagforrások kinetikáját leíró egyenlet 

Az I pontban megadott fenntarthatósági alappillér a nyersanyagok felhasználási és 

újratermelődési kinetikáján alapul.  Az angol Sustainability Value of Resource Replacement 

rövidítése alapján az SVrep mérőszám matematikai formában az (1a) egyenlettel adható meg. 

A képlet az elérhető elsődleges és másodlagos források etanol ekvivalenseit összegzi az adott 

újratermelési idő alatt, és a szükséges források adott felhasználási idő alatti etanol 

ekvivalensével arányosítja. A képlet figyelembe veszi azt is, hogy az elsődleges elérhető 

forrás előállításának mi az energiaigénye etanol ekvivalensben kifiejezve (ERoE), hiszen egy 

fenntartható világban az előállítás energiáját is etanolból szükséges fedezni. A technológia 

hatékonyságát jelöli így az ERoE/(1+ERoE) arány. Tekintettel arra, hogy a 

kukoricakeményítőből történő elsőgenerációs etanol előállítás technológiája ipari szinten 

megoldott és 2008-ban ERoE = 2,3 értékkel volt jellemezhető, így a 2008-as évet referencia 

évnek tekintve a technológiai fejlődés is beépíthető a képletbe az ERoE/2,3 tényező 

alkalmazásával, ahol az ERoE az aktuális technológiai hatékonyságot jellemző szám. 

Amennyiben egy másik eljárás mellékterméke, mint alapanyag rendelkezésre áll, akkor annak 

etanol ekvivalensét EEmásodlagos források-ként felhasználhatjuk. Kukoricát kontinentális 

éghajlaton termesztenek, így az elvetésétől kezdve az aratáson, feldolgozáson, fermentációs és 

a tisztításon át az elsőgenerációs etanol újratermelődésének ideje egy teljes év. A számítások 
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egyszerűsítése érdekében a felhasználás idejének egy évet választottam, így a szükséges 

források etanol ekvivalensben kifejezett mennyisége is egy év. 

SV!"# =

!"#!
!!!"#!∙

!"#!
!,! ∙!!!"é$%!&ő !"##á%"&!!!!á#$%&'($# !"##á%"&

!ú"#$%&#'&(ő*é,
!!!"ü$!é&'! !"##á%"&

!!"#$%&'(á#á&

  (1a) 

Az (1a) egyenlet szeparálható egy anyag- (etanol ekvivalens) és egy idő tényezőre (lásd (1b) 

egyenlet). 

SV!"# =
!"#!

!!!"#!∙
!"#!
!,! ∙!!!"é$%!&ő !"##á%"&!!!!á#$%&'($# !"##á%"&

!!!"ü$!é&'! !"##á%"&
∙ !!"#$%&'(á#á&
!ú"#$%&#'&(ő*é,

 (1b) 

Egy eljárás ilyen megközelítésből fenntarthatónak mondható, ha az SVrep értéke = 1, vagy azt 

meghaladó érték. Ez akkor következhet be, ha rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű 

bioetanol, azaz EEelérhető források > EEszükséges források; vagy az etanol előállítás a 2008-as 

referencia évhez képest hatékonyabb: ERoE > 2,3; vagy van elegendő mennyiségű 

másodlagos forrásunk. 

2.3. A hulladék oldali kinetikát leíró egyenlet kidolgozása 

Az II pontban megadott fenntarthatósági alappillér a hulladékok keletkezési és feldolgozási 

kinetikáján alapul. Az angol Sustainability Value of the Fate of the Waste rövidítés alapján 

SVwaste mérőszám matematikai formában a (2) egyenlettel adható meg.  

SV!"#$% =
!!!"#"$% !"##$%é'!!!!"#"$"%$"& !"##$%é'

!!"##$%é' !"#"$é&!!!"#$é&'"!"& !"#$%!á'( !"ő
!!!"#"$!"%"$$ !"##$%é'
!!"##$%é' !"#"$!"%é'

 (2) 

A Lomonoszov-Lavoisier-törvény, vagyis az anyagmegmaradás elve alapján a keletkezett 

hulladék minden atomjával el kell számolni, így a hulladékot alapvetően két csoportba 

sorolhatjuk: kezelt, illetve kezeletlen hulladék. Hasonlóan az SVrep egyenletéhez, itt is minden 

anyagmennyiséget etanol ekvivalensben adok meg (lásd (3) egyenlet).  

EE!"#"$!"%"$$ !"##$%é' =  EE!"#"$% !"##$%é' +  EE!"#"$"%$"& !"##$%é'  (3) 

A törtek osztását és az anyagmérleget figyelembe véve a (2) egyenlet leegyszerűsíthető a (4) 

egyenletre, amely valójában a hulladék keletkezésének idejét, annak lebontásához szükséges 

időt, valamint kezeletlen hulladék esetén a természetben történő lebomlási idejét (felezési idő) 

veszi figyelembe. Fontos megjegyezni, hogy a hulladék kezelése, illetve lebomlása a 

keletkezést követően kezdődik meg, így a hulladékkezelés és természetes lebomlás ideje 

mindig nagyobb, mint egy év, amennyiben egy évet tekintünk a hulladék keletkezési idejének. 

SV!"#$% =  !!!""#$é! !"#"$!"%é!
!!"##$%é' !"#"$é&!!!"#$é&'"!"& !"#$%!á'

 (4) 
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Hulladéknak tekintjük azokat az anyagokat, amelyek a technológia szempontjából nem 

relevánsak, nem tiszta anyagok, és nem lehet őket máshol hasznosítani. A hulladék kezelése 

történhet lerakással vagy égetéssel, mely utóbbi egyben energetikai hasznosítást is jelent, 

mindemellett gáznemű hulladékok esetén azonnali elfáklyázással kezelhető. Ez esetben a 

kezelés pillatszerűen megvalósul, hiszen az égetés ideje jóval rövidebb, mint az egyéves 

keletkezési idő. A természetes lebomlás történhet levegőben (fotokatalikus lebomlás által), 

vízben (tóban, folyóban) valamint talajban biológiai degradációval. 

Egy eljárás hulladék oldali megközelítésből fenntarthatónak mondható, ha az SVwaste 

értéke = 1, vagyis nem keletkezik hulladék, vagy az gáz halmazállapotú és azonnali 

elfáklyázással elégetjük, amely praktikusan nem jelent többletidőt a hulladék keletkezéséhez 

képest. 

2.4. A fenntarthatósági mutató definiálása 

A két alappillért definiáló (1b) és (4) egyenletek nem lineáris súlyozásával számolható az 

angol Sustainability Index alapján SUSind-del jelölt fenntarthatósági mutató. A párhuzamos 

ellenállások kapcsolásának mintájára nem lineáris súlyozást alkalmaztam a mutatók 

egyesítésére a célból, hogy nagy különbségek esetén meghatározható legyen, valamint egy 

esetleges túl nagy, vagy túl kicsi összetevő esetén ne adódjon pozitív hibás eredmény, mint az 

egyszerű számtani közép számításakor.  

SUS!"# =
!"!"#∙!"!"#$%
!"!"#!!"!"#$%

 (5) 

A két alappillér minimálisan fenntarthatónak mondhatónak mondható értéke 1, így a 

nemlineáris súlyozással számolt SUSind = 0,5 a fenntarthatóság határa.  

3. Tézis 

A fenntarthatóság erőforrás felhasználás és – újratermelődés, valamint hulladékkeletkezés és 

– lebontás/lebomlás kinetikáját megfogalmazó alapelvek segítségével megalkottam az egyes 

folyamatokat számszerűsítő SVrep, SVwaste egyenleteket, amely tényezők nemlineáris 

súlyozásával létrehoztam a SUSind, vagyis fenntarthatósági mutatót, amely csak és kizárólag 

anyag- és energiaigényt, valamint azok kinetikáját tartalmazza, és független minden 

politikai, gazdasági és társadalmi érdektől. 

A tézishez tartozó közlemény:  

Horváth, I. T.; Cséfalvay, E.; Mika, L. T.; Debreczeni, M. Sustainability Metrics for Biomass-Based 

Carbon Chemicals, ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5, 2734−2740. (CSE2) 
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2.5. Fenntarthatósági mutató alkalmazása vegyiparra 

A fosszilis energiahordozók a vegyiparban nemcsak energia-, hanem szénatom forrást 

is jelentenek. A kőolajfinomítók a kőolaj minden egyes szénatomjával el tudnak számolni, és 

a kőolaj desztillációt kiegészítő eljárásokkal tömeges mennyiségben tudják előállítani a 

vegyipar alapanyagait úgymint, etilén, propilén, benzol, toluol, xilolok, sztirol vagy etilén-

oxid. A 2010-es években megjelent az ún. „biofinomító koncepció”, amely a kőolaj finomító 

mintájára egy adott biomassza alapanyagot úgy dolgoz fel, hogy annak minden komponensét 

valamilyen eljárással kinyerik, átalakítják, vagy hasznosítják [38]. A bioetanol gyártás sokkal 

korábbra nyúlik vissza, de ha behatóbban tanulmányozzuk, megállapíthatjuk, hogy a bioetanol 

előállítás csak és kizárólag akkor mutat pozitív energiamérleget, ha biofinomító koncepcióval 

dolgozzák fel, és a szárát elégetik, amelynek energiáját felhasználják a fermentációs vagy a 

tisztítási lépésben [23, 24, 38]. A másik lehetőség szerint, a kukoricaszár cellulóz tartalmának 

hasznosításával másodgenerációs etanol állítható elő, amely növeli az összesített etanol 

hozamot. Megjegyzendő, hogy más mezőgazdasági termékek előállításakor keletkező 

melléktermékek szintén hasznosíthatók másodgenerációs bioetanol előállításra és ezeknek is 

van ipari szintű létjogosultsága [39, 40, 41, 42]. A bioetanol mára egy kézenfekvő, és 

közismert üzem-/tüzelőanyag, amelynek kötelező hasznosítását kormányrendeletek 

szabályozzák [43, 44]. Az etanol a kőolaj eredetű benzinhez keverőkomponensként történő 

adagolása (durva megközelítésként a közlekedésben benzin részleges kiváltása etanollal) 

immáron 10 éve folyamatban van [45], de kérdés, hogy a vegyipart hogyan tudja kiszolgálni 

bioetanol? 

 Az etanol 300 °C-on megfelelő katalizátor jelenlétében kémiailag dehidratálható, így 

etilén és víz keletkezik 100% konverzió és 99% szelektivitás mellett [46]. Ez az egész 

folyamat kulcslépése, ugyanis az etilénből megfelelő kémiai reakciólépésekkel köztitermékek, 

majd a köztitermékekből pedig a petrolkémiai eljárásokkal a vegyipar alapvegyületei 

előállíthatók. A javasolt reakciósémát a 2. ábra mutatja. A feltérképezés során csak olyan 

szakirodalmat használtam, amely vagy létező ipari eljárás, vagy szabadalom, de minimum 

rangos, referált közleményben megadott eljárás. Minden egyes reakciólépés esetén 

figyelembe vettem a konverzió és szelektivitás értékeket, hogy az így adódó hozamokból a 

termékek pontos etanol ekvivalensét számítani tudjam, valamint a bruttó reakció összes 

hulladék mennyiségének etanol ekvivalensét is meghatározzam. 



 17 

 
2. ábra Bioetanol alapú vegyipar feltérképezése (a kiinduló vegyület zöld, a köztitermékek szürke, a végtermékek kék 

háttérrel jelölve). Szintézisgáz (narancssárga háttérrel jelölve) a hidroformilezési lépéshez szükséges, gőzreformálás 

útján előállítható etanolból) 

2.5.1. Számítási módszertan  

Az SVrep és SVwaste mutatók számértéke több változótól is függ, például a termékek 

előállítási folyamatainak jellemző paramétereitől, a termékek hulladékainak paramétereitől, az 

adott ország etanol termelésétől, vagy a lejátszódó kémiai reakciók energiamérlegeitől és még 

sok mástól is. A számolás átfogó lépései a következők: 

1. Adatgyűjtés az elemzendő ország adott évbeli bioetanol termeléséről, majd annak 

etanol ekvivalens tömegének meghatározása; 

2. Adatgyűjtés az elemzendő ország adott évbeli petrolkémiai termelt (szükséges) 

termék profiljáról, majd szénatom ekvivalencia alapján azok etanol ekvivalens 

tömegének meghatározása; 

3. A reakcióentalpiák ismeretében a reakciók energiaigényének etanol ekvivalensre 

történő átszámítása az energia megközelítés alapján; 

4. A 2. és 3. lépésben kapott EE tömegek összegzése, amely a szükséges nyersanyag 

tömegét adja meg (EEszükséges források); 

5. A teljes termékprofilhoz szükséges bioetanol mennyiségének kiszámítása, majd 

ennek arányos elosztása a termékek között (EEelérhető források); 

6. Az SVrep mutató kiszámítása; 

7. Az SVwaste mutató meghatározása; 

8. A SUSind értékének meghatározása. 
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A különböző országok vegyiparának elemzését 2008–2017 közötti vegyipari termelési 

adatokat felhasználva végeztem el. Az USA-ra vonatkozó adatokat (3. ábra) elemezve 

belátható, hogy a 2008-as és 2014-es évben az SVwaste (piros oszlopok) értékek ugyanazon 

vegyületekre vonatkozóan megegyeznek. Ennek oka, hogy az SVwaste számítás során 

alkalmazott (4) egyenlet csak és kizárólag a technológiától, valamint a keletkezett hulladékok 

minőségétől és azok lebomlásától/lebontásától függ és független a mennyiségtől. Kiemelendő, 

hogy az etilén SVwaste értéke megközelíti a fenntartható 1-et (0,96), valamint a para-xilol 

előállítás során keletkező nagy mennyiségű benzol anyagintegrációval, mint másodlagos 

nyersanyagforrást felhasználva a sztirol gyártáshoz a sztirol SVrep és SVwaste értékét is 

megnöveli, ezáltal közelíti a fenntartható 1-et (SVrep=0,83 2014-ben és SVwaste=0,89 mindkét 

vizsgált évben). Az ábráról az is látható, hogy a fenntarthatósági mutató számértékét 

jelentősen befolyásoló tényező az erőforrások reprodukálhatósága (SVrep), vagyis nincs 

elegendő mennyiségű etanol, amelyből a vegyipari termékek gyártását fedezni lehetne. 

 
3. ábra Az USA vegyiparának környezeti fenntarthatósági elemzése 2008 és 2014-es évre. 

 

Az elemzést kisebb népességű és alacsonyabb gazdasági mutatókkal, ennek ellenére régre 

visszanyúló vegyiparral rendelkező országokkal folytattam. A Visegrádi (V4) országok 

esetében kapott számadatokat a 4. ábran foglaltam össze. Jól látható, hogy 2008 és 2017 

között egyik országban sem termeltek elegendő bioetanolt ahhoz, hogy a vegyi anyagokat 

abból megtermeljék. Érdemes kiemelni, hogy Magyarország esetében szembetűnő a fejlődés 

2016-ban az előző évhez képest, amely egyrészt a növekvő bioetanoltermelésnek [47], 

másrészt pedig az etanol előállítás technológiájának fejlődésének köszönhető (ERoE2015=2,3 

és ERoE2016=4). 
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4. ábra Vegyi anyagok SVrep értékei a V4-országokban (a) Csehország (b) Magyarország, (c) Lengyelország,  

(d) Szlovákia 

 
5. ábra Vegyi anyagok kizárólag technológiától függő SVwaste értékei  

Tekintettel arra, hogy SVwaste értéke csak és kizárólag a technológiától, valamint a keletkezett 

hulladékok minőségétől és azok lebomlásától/lebontásától függ és független a mennyiségtől, 

valamint a földrajzi elhelyezkedéstől, a V4-országokra jellemző SVwaste értékek megegyeznek 

az USA elemzésekor kiszámolt SVwaste értékekkel. 
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6. ábra Vegyi anyagok fenntarthatósági mutatói (SUSind) a V4-országokban (a) Csehország (b) Magyarország, (c) 

Lengyelország, (d) Szlovákia 

A 6. ábraról is jól látható, hogy a SUSind értékét meghatározó tényező az SVrep, 

ugyanis azonos SVwaste értékek alkalmazhtók minden egyes országban. A korlátozott 

mennyiségben rendelkezésre álló bioetanol termékek termelésének arányának megfelelően 

szétosztva alacsony SVrep értékeket eredményez, amelynek következtében a SUSind értékek 

rendre alacsonyabbak, mint 0,09; 0,18; 0,05 és 0,25 Csehországban, Magyarországon, 

Lengyelországban, és Szlovákiában. A vizsgált országok közül Szlovákia 2017-es etilénre 

számolt SUSind értéke a legmagasabb (0,226), de még ez is messze elmarad a várt fenntartható 

0,5 értéktől. 
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4. Tézis 

Kiszámoltam az etilén, propilén, benzol, toluol, xilolok, sztirol, etilén-oxid vegyületek 

különböző években vizsgált termelési adatai alapján az USA és a Visegrádi országokra a 

fenntarthatóság erőforrás felhasználást és – újratermelődést megfogalmazó alappillérét 

(SVrep értékeket), és megállapítottam, hogy ezek messze elmaradnak a fenntartható 1-es 

értéktől.  

Kiszámoltam ugyanezen vegyületekre és országokra a hulladékkeletkezés és –

lebontás/lebomlás kinetikáját megfogalmazó alappillérét (SVwaste értékeket), és 

megállapítottam, hogy az etilén, valamint az anyagintegrációt és másodlagos 

nyersanyagforrást felhasználó sztirol előállítás technológia megközelíti a fenntartható 1-es 

értéket, ezek értékei rendre 0,96, valamint 0,89. 

Kiszámoltam ugyanezen vegyületekre és országokra a két alappilér nemlineáris súlyozásával 

meghatározott SUSind, vagyis fenntarthatósági mutatót, és megállapítottam, hogy jelenleg a 

növekvő tendencia ellenére mégis a nem elégséges bioetanol termelés befolyásolja 

jelentősen a fenntarthatósági mutatót. 

A tézishez tartozó közlemények:  

Horváth, I. T.; Cséfalvay, E.; Mika, L. T.; Debreczeni, M. Sustainability Metrics for Biomass-Based 

Carbon Chemicals, ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5, 2734−2740. (CSE2) 

Cséfalvay, E.; Hajas, T.; Mika, L. T. Environmental sustainability assessment of a biomass-based 

chemical industry in the Visegrad countries: Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia, Chem. 

Papers, accepted for publication (online first) DOI :10.1007/s11696-020-01172-8 (CSE4) 
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2.6. Az etanol ekvivalens alkalmazása az energiaiparra 

 A folyamatos és megbízható energiaellátás biztosítása az emberiség egyik legfontosabb 

feladata a földrajzi elhelyezkedéstől, gazdasági versenytől, vallástól vagy politikai 

körülményektől függetlenül. A világ összenergia fogyasztása az elmúlt kétszáz évben lassú 

növekedést (0,7 EJ/év) mutatott, azonban 1950-es évek óta tízszeres mértékű növekedés 

tapasztalható [48]. Ez a trend várhatóan folytatódni fog mivel a jelenlegi népességszám az 

előrejelzések szerint 15%-kal fog nőni a következő 20 évben, következésképp a primer 

energiafogyasztás is várhatóan nőni fog; becslések szerint a 2017. évi 13 147 Mtoe-ről (millió 

tonna olaj ekvivalens) 17,157 Mtoe-re nő 2035-re [49]. A fenntartható fejlődés egyik alapvető 

célja a földgáz, kőolaj és kőszén különböző típusú megújuló energiaforrásokkal történő 

helyettesítése [50]. A megújuló energiaforrások közül a biomassza a legrégebb óta használt 

energiaforrás. Alkalmazásával a fosszilis energiaforrások kimerülésének sebessége 

csökkenthető, és ez hozzájárul ahhoz, hogy az energia- és a vegyipar fenntartható értékhez 

közeledjen.  

 A földgáz, kőolaj és kőszén elsőgenerációs kukoricakeményítő alapú etanollal történő 

helyettesítő számítását végeztem el és értékeltem az etanol ekvivalens segítségével. A vizsgált 

országok között a világgazdaságot vezető és nagy területű országok ill. régiók (USA, Kanada, 

EU, Kína, és Oroszország; 2008 és 2014 között) szerepeltek, azok energia portfólióját 

értékeltem, majd az értékelést tovább folytattam kisebb területű országokkal (Magyarország 

és Japán). A számítások alapját az energiaekvivalencia képezte. Az országokra specifikus 

kukorica hozamokat és etanol kihozatalt figyelembe véve meghatároztam az etanol ekvivalens 

értékek kukorica, valamint földterület ekvivalens értékeit, amely világosan rámutat arra, hogy 

a felhasznált fosszilis energiaforrások egy hatodát lehetne csak etanolból fedezni az USA, EU, 

és Kína esetében. Kanada és Oroszország viszonylatában a fosszilis energia helyettesítése 

gyakorlatilag kivitelezhetetlen.  

 A vizsgált országok (USA, Kanada, EU, Kína, és az Oroszország) termelt összes megújuló 

energiatermelése 2014-ben csak egy töredéke a felhasznált fosszilis energiának (7. ábra). A 

megújuló energia a British Petroleum által jegyzett kategóriákból tevődik össze, azaz víz-, 

nap-, szélenergia, valamint geotermikus és biomassza eredetű energia. 
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7. ábra A vizsgált országok 2014.évi fosszilis és megújuló 
energia EE értékei millió tonna etanol ekvivalensben 
(nfosszilis energia n megújuló energia). 
 

 
 

8. ábra Magyarország fosszilis energia kiváltásához 
szükséges termőterület igény összehasonlítása a 

mezőgazdasági és kifejezetten kukorica termesztésre 
használt területek nagyságával 2008–2015 között 

 

Ha Magyarország fosszilis energia kiváltásához szükséges termőterületét vizsgáljuk 2008–

2015 közötti időszakban, akkor alapvetően két eset különböztethető meg: 1. esetben 

feltételezzük, hogy az etanol előállítása csak és kizárólag első generációs (1G) etanol 

gyártással valósítjuk meg; 2. esetben pedig első- és másodgenerációs etanol előállítással 

számolunk, amely a kukoricaszár lignocellulóz tartalmának felhasználását is magában 

foglalja. Az adott évekre vonatkozó adatokat Magyarország adott évhez tartozó művelés alatt 

álló mezőgazdasági termőterületével, illetve a kukorica termőterületével összehasonlítva 

láthatjuk, hogy a fosszilis energia etanollal történő kiváltása messze meghaladja a jelenleg 

használt mezőgazdasági területek nagyságát (8. ábra). Az ábra azt is tükrözi, hogy 2008 és 

2015 között a fosszilis eredetű energiafelhasználás csökkent, hiszen a Nemzeti 

energiastratégiának köszönhetően növelték a megújuló energia részarányát az összenergia 

fogyasztásban, emellett sok helyütt épületenergetikai korszerűsítéseket valósítottak meg, 

amely csökkentheti az összenergia-szükségletet. Jelen adatokból arra következtethetünk, hogy 

a megújuló energiaforrások részarányának növelése mindenképpen indokolt. 

 A fosszilis energiaforrások helyettesítésére valószínűleg a különböző megújuló 

energiaforrások kombinációja (vagy a nem mindenki által közkedvelt nukleáris energia 

alkalmazása) lesz a megoldás, hiszen a geográfiai és időjárási viszonyok különbözősége miatt 

eltérő mértékű víz-, szél, fotovoltaikus, geotermikus és biomassza eredetű energia termelhető 

a különböző országokban. A megújuló energia portfólió ezért nagyban függ a földrajzi 

elhelyezkedéstől és az időjárási viszonyoktól.  
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5. Tézis 

Alkalmaztam az etanol ekvivalens mérőszámot USA, Kanada, EU, Kína, Oroszország, és 

Magyarország energiaiparának értékelésére. Vizsgáltam a fosszilis energia 

helyettesíthetőségét a biomassza energiával, pontosabban a 2008–2016 közötti fosszilis 

energiafogyasztás helyettesíthetőségét elsőgenerációs bioetanollal. Magyarország esetében a 

számolást kiterjesztettem első- és másodgenerációs bioetanol együttes alkalmazásával. 

Megállapítottam, hogy a másodgenerációs etanol alkalmazása csökkenti a szükséges terület 

ekvivalens értéket, de ez még mindig jóval meghaladja az ország jelenlegi mezőgazdasági 

termelésbe bevont területét. 

A tézishez tartozó közlemények:  

Cséfalvay, E.; Horváth, T. T. Sustainability Assessment of Renewable Energy in the United States, 

Canada, the European Union, China, and the Russian Federation, ACS Sustainable Chem. Eng., 

2018, 6, 8868–8874. (CSE5) 

Cséfalvay Edit, Kovács Emese, Mika László Tamás, Magyarország energiafelhasználásának etanol 

ekvivalens alapú elemzése, Energiagazdálkodás, 2018, 5, pp. 18–23. (CSE6) 
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3. Gyújtófolyadékok értékelése emissziós és környezetvédelmi szempontból 

A kőolaj nyersanyagforrásként történő alkalmazásának kiváltását biomassza eredetű 

nyersanyagforrásokkal jelenleg a volumen határozza meg: a kis mennyiségben forgalmazott 

és alkalmazott grill gyújtófolyadékok egy potenciális célt jelentenek, és ezek biomassza 

eredetű komponensekkel történő kiváltását érdemes vizsgálni. Természetesen a bio-

gyújtófolyadékoknak hasonló vagy még kedvezőbb fizikai-kémiai tulajdonságokkal kell 

rendelkezniük, mint fosszilis eredetű társaiknak. A γ-valerolakton (GVL) lignocellulózból 

előállítható, számos kedvező tulajdonsággal rendelkező vegyület [51], amelyet 5–50 m/m% 

etanollal keverve egy kellemes illatú gyújtófolyadék nyerhető [52]. Előzetes vizsgálatok során 

bizonyítottam, hogy a GVL-hez 10 V%-ban etanolt keverve a relatív emisszió csökken a 

tiszta GVL-hez képest, valamint a Dunasol fantázianevű szénhidrogén elegyhez képest is 

alacsonyabb kibocsátás várható. A CH2 ekvivalensbe átszámolt illékony szerves vegyületek 

(VOC) koncnetrációja is kisebb csúcsot eredményez az égés során annak köszönhetően, hogy 

az etanollal egy plusz kötött oxigént viszünk az égőképes elegybe, amely tökéletesebb égést 

eredményez [53].  

Az etil-levulinát (EL) az ipari léptékben biomassza konverzióval előállított levulinsav 

etanollal végzett észterezésével nyerhető, szintén kedvező tulajdonságokkal rendelkező 

vegyület, amelyet szintén potenciális gyújtófolyadék lehet. A GVL és EL alacsony 

gőznyomással rendekeznek, ezért 30–35°C-on nehéz őket meggyújtani, emellett 

lobbanáspontjuk is magasabb rendre, mint a fosszilis eredetűeké, ezért azt csökkenteni 

szükséges, pl. etanol hozzákeverésével. A GVL, EL és etanol toxicitás szempontjából 

kedvező vegyületek összehasonlítva a RONSONOL, vagy ZIPPO gyújtófolyadékokkal, 

amely szintén indokolja az égetési kísérletek elvégzését [54]. A GVL-t és EL-t 10V/V% 

etanollal keverve, a fosszilis gyújtófolyadékokhoz hasonló tartományú lobbanáspont érhető el. 

Az elégetlen szénhidrogén koncentrációjának mérését magában foglaló emissziós vizsgálat 

alapján a mérés időtartamára vonatkoztatva alacsony emissziós értékekkel rendelkeznek, az 

amerikai South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) által javasolt 9 g/start 

hatáérték alatt vannak, amely szintén a bio-gyújtófolyadékok alkmazhatóságát támasztja alá 

(9. ábra).  

A vegyületek vagy elegyek fűtőértékének ismeretében a környezetvédelmi értékelés 

kiterjesztő az etanol ekvivalens számítással. Feltételezve, hogy 5000 tonna grill 

gyújtófolyadék fogy el egy évben, kiszámítottam a kereskedelmi forgalomban kapható, 

valamint az általam vizsgált biomassza eredetű gyújtófolyadékok etanol ekvivalens és 

földterület ekvivalens értékeit. Minél magasabb egy gyújtófolyadék fűtőértéke, annál nagyobb 

etanol ekvivalnes érték is tartozik hozzá; következésképp a földterület ekvivalens értékek is 

nagyobbak lesznek (4. táblázat). 
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9. ábra Bio-gyújtófolyadékok emissziója THC és CH2 ekvivalensben 

 

A számítást kiegészítettem a technológia hatékonyságát (ERoE értéket) magában foglaló 

tényleges etanol ekvivalens számítással. Az Ethanol RFA legfrisebb adata alapján az ERoE = 

4 értékkel számoltam, amely azt mondja, hogy egy egység energia befektetésével négy egység 

energia nyerhető [55]. Az etanol ekvivalens (EE), a tényleges etanol ekvivalens (EE4) 

számítások alapján a legkisebb értékkel a GVL, majd a GVL-etanol elegy rendelkezik, ezt 

követi az EL-etanol elegye majd a tiszta EL. A vizsgált bio-gyújtófolyadékok mind 

alacsonyabb EE és EE4 értékekkel rendelkeznek, mint fosszilis eredetű társaik. Érdekes 

megfigyelés, hogy etanol adagolásával a GVL fűtőértéke nő, míg az EL-é csökken. 

Érdekességképp a földterület ekvivalens értékeket összevetettem Monaco területével (2,0 

km2) [56] és megállapítottam, hogy a RONSONOL, ZIPPO (1) és ZIPPO (2) hagyományos 

gyújtófolyadékok etanollal történő kiváltásához szükséges földterületek Monaco területének 

több, mint tízszeresét igénylik, azonban a bio-gyújtófolyadékok esetében ez az érték 6,5-7,6 

közötti. Amennyiben 5000 tonna éves mennyiségben használnánk fel GVL-t mint bio-

gyújtófolyadékot, annak EE, EE4 kukorica és földterület ekvivalens értéke a legalacsonyabb 

(13,08 km2), ily’ módon a legkedvezőbb, összehasonlítva hagyományos és a többi bio-

gyújtófolyadékkal. 

 
4. táblázat Hagyományos és bio-gyújtófolyadékok fűtőértéken (FÉ) alapuló összehasonlítása az etanol ekvivalens 
(EE), a tényleges etanol ekvivalens (EE4, (ERoE = 4 figyelembevételével), kukorica ekvivalens (KE) és földterület 
ekvivalens értékek alapján 

Gyújtófolyadék FÉ a EE b EE4 b KE b Földterület ekvivalens b 

 kJ/kg kt kt kt 1000 
ha km2 

Monaco 
területének 
X-szerese 

RONSONOL 44501 a 7,463 9,329 23,6 2,200 22 10,9 

ZIPPO (1) 45297 a 7,597 9,496 24,0 2,239 22,39 11,1 
ZIPPO (2) 45297 a 7,597 9,496 24,0 2,239 22,39 11,1 

GVL 26465[57] 4,439 5,548 14,0 1,308 13,08 6,5 
EtOH 29673[58] 4,977 6,221 15,7 1,467 14,67 7,3 

GVL – EtOH 26712 a 4,480 5,6 14,2 1,321 13,21 6,5 

EL 30988[59] 5,197 6,5 16,4 1,532 15,32 7,6 
EL – EtOH 30884 5,180 6,475 16,4 1,527 15,27 7,6 

a Részletes számítás a CSE8 kézirat Supplementary Information Section S6 és Table S2,  
b Részletes számítás a CSE8 kézirat Supplementary Information Section S7 és Table S3.) 
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6. Tézis 

Igazoltam, hogy a γ-valerolakton (GVL) és az etil-levulinát (EL), mint biomassza eredetű 

vegyületek, alkalmasak a fosszilis eredetű gyújtófolyadékok helyettesítésére. Előzetes 

vizsgálatok során megállapítottam, hogy a GVL-hez 10 V%-ban etanolt keverve a relatív 

emisszió csökken a tiszta GVL-hez képest, valamint a Dunasol fantázianevű szénhidrogén 

elegyhez képest is alacsonyabb kibocsátás várható.  

Kimértem, hogy ha GVL és EL vegyületeket 10 V/V%-ban etanollal keverjük, akkor a 

fosszilis gyújtófolyadékokhoz hasonló tartományú lobbanáspont érhető el, azonban 

emissziójuk bőven a SCAQMD által javasolt 9 g/start határérték alatt marad. Az energia 

megközelítést alkalmazó (fűtőérték alapú) etanol ekvivalens számítással igazoltam, hogy a 

bio-gyújtófolyadékok etanollal történő kiváltása kedvezőbb, mint a fosszilis eredetű 

RONSONOL, ZIPPO (1) vagy ZIPPO (2) gyújtófolyadékoké, ezért érdemes a 

környezetvédelmi elemzést kiterjeszteni az újonnan megalkotott fenntartható indexszel 

(SUSind). 

A tézishez tartozó közlemények:  

Fábos, V.; Lui, M. Y.; Mui, Y. F.; Wong, Y. Y.; Mika, L. T.; Qi, L.; Cséfalvay, E.; Kovács, V.; 

Szűcs, T.; Horváth, I. T. Use of Gamma-Valerolactone as an Illuminating Liquid and Lighter Fluid, 

ACS Sustainable Chem. Eng. 2015, 3 (9) pp.1899-1904. (CSE7) 

Cséfalvay, E. Evaluation of Bio-based Lighter Fluids, ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6, 8417–

8426. (CSE8)  
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