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A félelem a globális felmelegedéstől, az üvegházhatástól, valamint a ha-

gyományos energiahordozók készletének kimerülésétől arra készteti az embe-
riséget, a kormányokat, tudósokat és civil szervezeteket, hogy olyan energia-
hordozók után nézzenek, amelyek nem idézik elő ezeket a hatásokat. Ilyenek 
a megújuló energiák, a szél-, nap-, árapály-energia stb., és a nem megújulók 
közül a tiszta, nem szennyező, hidrogén felhasználásával működő berende-
zések - a tüzelőanyag-elemek. Nemzetközi szervezetek támogatják a megúju-
ló források használatát, például az ENSZ és a Világbank által létrehozott Glo-
bális Környezeti Alap (Global Environment Facility) program. Példaadó ezen a 
téren a japán kormány, amely jelentős összegekkel támogatja a kezdeménye-
zéseket. 

Az USA és Németország helyzete nagyon különböző. Az Egyesült Álla-
mokban spontán fejlődés indult meg, nagy az érdeklődés a megújuló energiá-
kat hasznosító ipari tőkebefektetések iránt, míg Németországban még sok 
nehézséget kell leküzdeni, ezért ott az állam jelentős beavatkozását várják. 

Az Egyesült Államokban az utóbbi években a befektetők érdeklődése el-
sősorban a tüzelőanyag-elemekre irányult, de jelentős a szélerőművek, a nap-
elemek, napkollektorok iránti érdeklődés is. Korábban ez az utópiák közé 
tartozott, tudományos kutatások tárgya volt, ma már az Egyesült Államokban 
nagyon sok kutatási eredményt alkalmaznak a gyakorlatban, tőkeerős vállala-
tok, pénzintézetek foglalkoznak ilyen beruházásokkal. Az állami hozzájárulás 
az Egyesült Államokban inkább erkölcsi, mint anyagi természetű, viszont 
olyan nagy vállalatok, mint a Royal Dutch-Shell, a British Petrol, a General 
Motors az utóbbi néhány évben duplájára növelték a befektetett tőkét.  

Ezt a fejlődést több tényező segítette elő: 
1. Az országban igyekeztek függetlenné válni a nagy energiaellátó köz-

pontoktól, inkább kis régiók lokális ellátására törekedtek, mert így 
üzemzavar esetén csak kis területet érint az áramellátási zavar. Az 
Egyesült Államokban sokkot jelentett a 2001-es kaliforniai energiavál-
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ság, ez meggyorsította a fejlődést. Ilyen hatása volt a szeptember 11-i 
terrortámadásnak, ez is indokolja, hogy kisebb, kevésbé sérülékeny 
központokat alakítanak ki. 

2. Az elektronikai ipar, a számítógép és kiegészítő berendezések (nyom-
tató, monitor stb.) használata ingadozás nélküli áramszolgáltatást igé-
nyel, amit jobban biztosítanak a tiszta és megújuló források. 

3. Rendkívül fontos szempont a környezetvédelem, a CO2-kibocsátás 
korlátozása, a fosszilis energiahordozókkal szemben ezért a tiszta és 
megújuló források alkalmazását részesítik előnyben. 

4. Gazdasági szempontok. Kiderült, hogy az Egyesült Államokban a 
megújuló források esetében a termelt áram egységára versenyképes a 
hagyományos, fosszilis energiahordozókéval. A befektetőkre ösztön-
zőleg hat a fejlődő országok megnövekedett energiaigénye, mivel új 
piacok nyílhatnak meg az ezekben az országokban rendelkezésre álló 
szél-, napenergia, biomassza-erőművek számára gyártott berendezé-
sek előtt.  

Műszaki fejlődés az Egyesült Államokban 

Az amerikai tőke érdeklődése a megújuló és tiszta energiahordozók és 
ehhez szükséges berendezések iránt jórészt az új műszaki-tudományos ered-
ményeknek köszönhető. A legnagyobb fejlődést a napenergiánál, illetve a tü-
zelőanyag-elemeknél lehet tapasztalni. 

a) Napenergia, napelemek, napkollektorok 

A napenergia kihasználása erősen függ földrajzi tényezőktől, az évi nap-
sütéses órák számától, ezért inkább kisebb vállalatok helyi kezdeményezései 
a jellemzők. A jövőben nagyobb beruházásokra számítanak a berendezések, 
alkatrészek szabványosítása révén, mivel így a gyártott termékek mindenütt 
felhasználhatók lesznek. Egyes tanulmányok szerint a napenergiából nyert 
villamos áram egységára rövidesen azonos vagy alacsonyabb lesz a 
hagyományos forrásokból előállított áraméval, (az Egyesült Államokban 7–10 
cent.). 
b) Hidrogénalapú berendezések, tüzelőanyag-elemek. 

A nem megújuló, de tiszta forrásokhoz számítjuk a hidrogént. Az Egye-
sült Államokban már több száz vállalat foglalkozik hidrogént energiaforrásként 
felhasználó berendezések gyártásával. Komoly tudományos és gyakorlati 
probléma a hidrogén tárolása és szállítása, mivel bizonyos hidrogén/oxigén 
aránynál robbanóelegy keletkezik, ezért ezen a területen a legjelentősebb a 
kutató-fejlesztő tevékenység. 
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A felhasználás a nagy fogyasztóktól – járművek, épületek –, a legkiseb-
bekig – elektronikus berendezések, hordozható számítógépek, mobiltelefonok 
– terjed. Az utóbbiaknál a miniatürizálás a legfőbb feladat. Sikerült olyan ele-
meket gyártani, amelyeknek tömege fele a Cd-Ni-telepekének, kapacitása vi-
szont annak 50-szerese. A hagyományos telepek átlagosan kétéves élettar-
tama helyett ezek 20 évig működhetnek. 

 A hidrogéntárolás területén óriási fejlődést jelent a nanocsövek feltalálá-
sa. Ezek szénből készült, nanométer (10-9 m) átmérőjű csövecskék, amelyek-
nek egy millió darabból álló kötege éri el egy emberi hajszál vastagságát. A 
szén ún. fullerén alakjában van jelen. A fullerének sokatomos hálózatos szer-
kezetű molekulák, üregeikben képesek folyadékot tárolni, majd hő hatására 
azt felszabadítani. Kimutatták, hogy egy nanocsöves rendszer akkor gazda-
ságos, ha a szén annyi hidrogént abszorbeál, amennyi a saját tömegének 
legalább 6,5%-át teszi ki. A 2001-es nanocsöves konferencián nagy feltűnést 
keltett a szingapúri kutatók bejelentése, hogy az általuk készített 
nanocsövekben a H/C tömegarányt sikerült 10–20%-ra növelni. 

Németországban a fosszilis anyagokat felhasználó erőművek vannak 
előnyben, annak ellenére, hogy a megújuló források nem kerülnek pénzbe: a 
szél- a nap- és a vízenergia ingyen van. A hagyományos energiahordozókat 
felhasználó üzemek és infrastruktúra rendelkezésre áll, másrészt az állam vo-
nakodik csökkenteni a barna- és kőszén bányászatát, tart az ezzel járó mun-
kanélküliségtől. A szakemberek egy része szorgalmazza, hogy a megújuló 
források felhasználói kapjanak jelentős állami támogatást. Javasolnak egy új 
(első felvetőjéről „Pigou adónak” nevezett) adónemet, amely felméri az egyes 
energiatermelők által okozott környezeti károkat és ennek arányában osztja el 
a terhet, ami elsősorban a sok CO2-t kibocsátó szén- és gázerőműveket sújta-
ná. Egy 1991-es törvény ugyan előírja, hogy az államnak vállalnia kell a tiszta 
és megújuló forrásokba való beruházások költségének egy részét, de ez nem 
valósult meg. Eddig csak a szélerőművek kaptak jelentősebb állami támoga-
tást. A napenergia tekintetében a németek hátrányban vannak az amerikaiak-
kal szemben, kevesebb a napos terület, viszont szél és vízenergia nagyobb 
mennyiségben áll rendelkezésükre. A piaci verseny Németországban inkább 
hátráltat, mint előmozdít, mivel az új energiákba még be kell ruházni, erőmű-
veket kell építeni. A jövőben azonban a fejlesztést nem lehet halasztani, egy 
EU-határozat szerint a tagállamoknak az energiastruktúrát 2010-ig úgy kell 
átalakítani, hogy a teljes energiának legalább 20 %-át a megújuló források 
szolgáltassák. 

(Dr. Menczel György) 
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