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folyamat sikere elsősorban abból fakad, hogy 
a hozzá szükséges nyersanyagok (víz és CO2), 
valamint a hajtóerő (napfény) gyakorlatilag 
kimeríthetetlen mennyiségben állnak rendel-
kezésre, a szerves vegyületek kötéseiben pedig 
akár százmillió éveken keresztül tárolható 
energia.

A fotoszintetikus napenergia-átalakítás 
elvi alapjait és gyakorlati lehetőségeit egy ko-
rábbi cikkben összegeztem a Magyar Tudo-
mány hasábjain (Vass, 2010). A jelenlegi rövid 
összefoglaló célja az azóta elért új eredmények 
áttekintése ezen a nagyon gyorsan fejlődő 
területen. 

A fotoszintetikus fényenergia-átalakítási 
folyamat

A fotoszintézis elsődleges fényenergia-átalakí-
tási folyamatai membránokba ágyazott fehér-
jékből, pigmentekből és redox-aktív kompo-
nensekből álló komplexekben játszódnak le. 
A növények és algák kloroplasztiszaiban, va-
lamint a cianobaktériumokban található 
tilakoid membránok kétfajta fényenergia-át-
alakító komplexet (az első, PS1 és a második, 
PS2 fotokémiai rendszer), az ún. citokróm 
b6f komplexet, valamint ATP-szintázt tartal-

maznak. A PS2 végzi a víz fényindukált el-
bontását, ami biztosítja a CO2 szerves anya-
gokba történő beépítéséhez végső soron 
szükséges elektronokat és protonokat, mel-
léktermékként pedig a magasabb rendű 
életformák számára elengedhetetlen oxigént. 
A vízből kivont elektronok egy újabb fényin-
dukált folyamat eredményeként a citb6f és a 
PS1 komplexek közvetítésével nagy redukáló 
erejű molekulákba (NADPH), épülnek be, 
amelyek a CO2 megkötéséhez szükségesek. 
Az ATP-szintáz pedig a szintén a CO2 meg-
kötéséhez és a sejtek egyéb energiaigényes 
folyamataihoz szükséges ATP szintézisét 
végzi. A folyamatot részletesebben áttekinti 
a korábbi cikkem (Vass, 2010).

Az elmúlt évek intenzív kutatásainak ered-
ményeként mára ismertté vált a fotoszinteti-
kus fényenergia-átalakításban részt vevő 
összes fehérjekomplex atomi felbontású tér-
szerkezete, ami megnyitotta az utat a foto-
szintetikus apparátus működésének szerke-
zetalapú megértéséhez.

Annak ellenére, hogy a fényelnyeléstől a 
CO2 szerves anyagokba történő beépítéséig 
terjedő teljes fotoszintetikus folyamat elvi 
energetikai hatásfoka 30% körüli, a magasabb 
rendű növényekben természetes körülmé-
nyek között a fényenergia fotoszintézis útján 
átlagosan 4,5%-os maximális elvi hatékony-
sággal alakítható át szerves vegyületek köté-
séiben tárolt kémiai energiává (Thorndike, 
1996). Az egyik legnagyobb energiaátalakítá-
si hatékonyságú termesztett növény, a cukor-
nád esetében azonban ez az érték a teljes te-
nyészidőre számolva csak 1%, míg bioreaktor-
ban nevelt algák esetén 3% körüli (Blankenship 
et al., 2011).

A CO2-megkötés, illetve a biomassza-kép-
ződés elméleti maximális hatékonysága és a 
természetes körülmények között elérhető ha-

tékonyság közötti különbség jórészt a növényi 
életfunkciók következménye. A növények 
növekedése, szaporodása, különösképpen 
pedig a környezeti körülményekhez és stressz-
hatásokhoz történő adaptációja jelentős ener-
giafelhasználást igényel. Így, e tényezők opti-
malizálásával igen jelentős tartalékok nyílhat-
nak meg a fotoszintetikus energiaátalakítás 
hatékonyságának növelésére.

Fotoszintézis-alapú energiatermelés

A növények, algák és fotoszintetikus baktéri-
umok által előállított szerves anyagok kémi-
ai kötéseiben tárolt napenergia felhasználásá-
nak legfontosabb módszerei a szerves anyag 
(biomassza) elégetése vagy bioüzemanyaggá 
(bioetanol, biodízel stb.) alakítása, a szervetlen 
elektrondonorból felszabadított elektronok 
felhasználása a protonok hidrogénné történő 
redukciójához, valamint biológiai és szervet-
len komponenseket tartalmazó biokompozit, 
illetve a természetes fotoszintetikus rendsze-
rek működési elvei alapján előállított mester-
séges fotoszintetikus rendszerek alkalmazása. 

Biomassza-égetés. Az emberiség által napja-
inkban felhasznált fosszilis energiahordozók 
forrása az evolúció korábbi szakaszai során 
fotoszintetikus úton képződött biomassza. 
Jelenleg kb. egymillió év alatt felhalmozódott 
biomasszának megfelelő fosszilis energiahor-
dozót használunk fel éven te, ami a légköri 
CO2-mennyiség növekedésé nek elsődleges 
forrása. Ezzel szemben a termesztett növé-
nyekből származó biomassza elégetése nem 
növeli tartósan a légköri CO2 mennyiségét, 
feltéve, hogy az adott területről kivágott és 
elégetett növényeket folyamatosan pótolják. 
Ezért a rövid tenyészidejű növények ből szár-
mazó biomassza közel zérus CO2-emissziójú 
energiatermelést tesz lehetővé, amit természe-
tesen ront a biomassza előállítá sához és fel-

Bevezetés

Földünkön a legnagyobb potenciálú meg-
újuló energiaforrás a Napból származó fény-
energia, ami a Föld egészére vonatkozóan 
éves átlagban 150 000 TW teljesítményt je-
lent. Így az emberiség jelenlegi éves igényeit 
potenciálisan kielégítő energiamennyiség 
kevesebb mint egy óra alatt érkezik a Napból 
a Föld felszínére (Lewis − Nocera, 2006). A 
napenergia fontos tulajdonsága, hogy a Föl-
dön lényegében mindenütt, a sarkvidéki ré-
gióktól eltekintve, jórészt egyenletesen, min-
denki számára rendelkezésre áll. 

A legnagyobb napenergia-átalakító rend-
szert a természetes fotoszintézis képviseli. 
Ennek során a fotoszintetikus baktériumok, 
algák és zöld növények a Nap fényenergiáját 
a légköri CO2 megkötésére és szerves anya-
gokba történő beépítésére használják fel a 
vízből vagy más szervetlen forrásból származó 
elektronok felhasználásával. A fotoszintetizált 
vegyületek kémiai kötéseiben tárolt napener-
gia globálisan 125 TWév-re becsülhető, ami 
csaknem tízszeresen haladja meg az emberiség 
jelenlegi energiaigényét (kb. 15 TWév). A 
fotoszintézis mint energiaátalakító és -tároló 
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dolgozásához szükséges fosszilis energiahordo-
zókból származó CO2-kibocsá tás.   

A nagy hatékonyságú biomassza-előállítás 
feltételezi élelmiszer-termelésre nem használt 
mezőgazdasági területek és erdészeti mellék-
termékek hasznosítását, valamint új, geneti-
kailag optimalizált energianövények kifejlesz-
tését. Ezen a területen jelentős hazai kutatási 
eredmény a fotoszintetikus és biomassza-ha-
tékonyság növelése az energiafűz genomjának 
kémiai kezelés által indukált duplikálása ré-
vén (Dudits et al., 2016). 

Bioüzemanyagok. A biomassza közvetlen 
elégetése helyett célravezetőbb a fotoszintézis 
során képződött szerves anyag egy részének 
átalakítása magas energiatartalmú bioüzem-
anyaggá. A cukor és keményítő típusú anya-
gok fermentációjából a széles körben használt 
bioetanol állítható elő, amelynek termelése 
túlnyomórészt Brazíliában (cukornád) és az 
USA-ban (kukorica) történik. A növények 
lipid-, illetve olajtartalma pedig biodízellé 
vagy biokerozinná alakítható. 

A magasabb rendű növények biomasszá-
jából kinyerhető első generációs bioetanol 
vagy biodízel azonban több szempontból sem 
jelent optimális megoldást. Egyrészt jelentős 
probléma a fennmaradó biomassza haszno-
sítása, mivel a jelenlegi technológiák csak a 
sejtek cukor-, keményítő- és lipidtartalmának 
átalakítására alkalmasak. Másrészt a hagyo-
mányos bioüzemanyagok előállításához el-
engedhetetlen az élelmiszer-termelésre alkal-
mas területek igénybevétele. Mindezen té-
nyezők, valamint a nem művelt területek 
energiacélú növénytermelésbe történő bevo-
nása miatt jelentkező ökológiai károsodás (a 
biodiverzitás csökkenése) miatt a növényi 
biomassza energiacélú előállítása és felhasz-
nálása nem jelenthet hosszú távú megoldást 
a globális energiaproblémára. Ennek ellenére 

a biomassza-alapú megújulóenergia-termelés-
nek fontos szerepe lehet mezőgazdasági mel-
léktermékek felhasználásában és a fejlett 
mezőgazdaságú országok kiegészítő energia-
termelésében. 

A bioüzemanyag termelésében nagy elő-
relépést jelenthet a mikroalga-alapú módsze-
rek széles körű elterjedése (Wijffels − Barbosa, 
2010; Larkum et al., 2012). Egyrészt az algák 
fényenergia-átalakítási hatékonysága megha-
ladja a magasabb rendű növényekét. Másrészt 
nevelésük megoldható mezőgazdaságilag 
nem hasznosítható területeken (tengeri algák 
esetén az egyelőre korlátlanul rendelkezésre 
álló tengervízben). Szintén jelentős előny az, 
hogy a mikroalgákkal előállítható üzemanya-
gok választéka sokkal nagyobb, mint a maga-
sabb rendű növények esetén, hiszen a bioeta-
nol és biodízel mellett lehetőség van repülő-
gép-üzemanyag (biokerozin), butanol, izo-
prén és hidrogén előállítására is (Prince − 
Kheshgi, 2005; Liu et al., 2011; Dexter et al., 
2015). Közülük kiemelt jelentősége lehet az 
illékony bioüzemanyagok (például izoprén 
és H2) termelésének, mivel ez esetben a mik-
roalgarendszerek folyamatos bioreaktor-
üzem módban működhetnek, ami csökken-
ti az alacsonyabb energiatartalmú maradék 
biomassza felhasználásából adódó problémá-
kat. Igen fontos szempont az is, hogy a becs-
lések szerint több mint 350 000 mikroalgafaj 
lehet a Földön (Larkum et al., 2012), amelyek-
nek még csak elenyésző töredéke van jelle-
mezve, így ez a biodiverzitás hatalmas poten-
ciált jelenthet nagy bioüzemanyag-hatékony-
ságú törzsek jövőbeli azonosítására. A mik-
roalgák, különösen a cianobaktériumok to-
vábbi fontos előnye, hogy e rendszerekben 
sokkal jobban kidolgozottak a szintetikus 
biológia módszerei, amelyek révén az energia-
átalakítás hatékonysága a metabolikus útvo-

nalak (újra)tervezésével molekuláris szinten 
optimalizálható, mint a magasabb rendű 
növényekben. 

A mikroalga-alapú bioüzemanyag ipari 
skálájú termelését egyelőre az limitálja, hogy 
a szárazföldi növények termesztésének évez-
redes hagyományaival és az utóbbi száz év 
folyamán végbement agrártechnológiai fejlő-
déssel szemben az alganevelés nagyüzemi 
módszereit csak most fejlesztik ki.   

Biokompozit fotoszintetikus rendszerek. A 
természetes fotoszintetikus rendszerekben 
végbemenő életfolyamatok által az energia-
átalakítási hatékonyságban okozott csökke-
nés kiküszöbölésének egyik lehetséges mód-
ja a közvetlen fényenergia-átalakítást végző 
fotokémiai komplexek kivonása és különbö-
ző hordozófelületeken történő immobilizá-
lása. Az alkalmazott hordozófelületek lehet-
nek például aranyelektród, mezopórusos 
szilícium, In-Sn-oxid, szén nanocső, az im-
mobilizált fotokémiai komplexek pedig PS1, 
PS2, bakteriális reakciócentrum, valamint 
hidrogenáz (Kato et al., 2011; Toporik et al., 
2012; Yehezkeli et al., 2014; Nagy et al., 2014). 
Az így létrehozott biokompozit-rendszerek 
nagy elvi energiaátalakítási hatékonyságot 
biztosítanak, elvesztik azonban az élő rendsze-
rek folytonos megújulóképességét. Ezért 
fontos megoldandó probléma e rendszerek 
stabilitásának jelentős növelése. 

A közelmúlt egyik jelentős eredménye volt 
ezen a területen egy olyan hibrid napenergia-
átalakító rendszer kidolgozása, amelyben egy 
a Földön nagy mennyiségben található ele-
mekből (Co, P) álló szervetlen katalizátor, 
szilíciumalapú napelem által szolgáltatott 
áram felhasználásával képes a vizet moleku-
láris oxigénné és hidrogénné bontani. A ke-
letkezett hidrogént egy fotoszintetikus bak-
térium hasznosítja elektronforrásként, amely-

nek felhasználásával szén-dioxidot köt meg, 
nagy hatékonysággal. A keletkezett biomasz-
sza jelentős része pedig megfelelően módosí-
tott metabolizmusú baktériumtörzsek alkal-
mazásával folyékony üzemanyaggá (izopropa-
nol, izobutanol, 3-metil-1-butanol) alakítha-
tó. A teljes rendszer energetikai hatékonysága 
kb. 7% a tárolható folyékony üzemanyag 
szintjén (Torella et al., 2015), ami jóval meg-
haladja a természetes fotoszintetikus rendsze-
rek hatékonyságát. Ez az érték elmarad ugyan 
a fotovoltaikus rendszerek elektromosáram-
termelő hatékonyságától (18–20%), illetve a 
napelem által termelt árammal hajtott elekt-
rolízis hatékonyságától (kb. 10%, Blankenship, 
2011), cserében viszont kiküszöböli a napener-
gia közvetlenül elektromos árammá konver-
tálásából adódó tárolási problémát, illetve a 
H2-felhasználás jelenleg még fennálló tech-
nológiai nehézségeit.

Bioinspirált, mesterséges fotoszintetikus rend-
szerek. A fotoszintézis-alapú energia- és üzem-
anyag-termelés talán legperspektivikusabb, 
egyben a legnagyobb tudományos kihívást 
is jelentő megközelítése a természetes rend-
szerek működésének megértésén alapuló 
bioinspirált mesterséges rendszerek kifejlesz-
tése, amelyek képesek a Nap fényenergiáját 
vízbontásra és hidrogénfejlesztésre hasznosí-
tani. Ez lehetővé tenné nemcsak az élő rend-
szerekre jellemző energiaátalakítási hatékony-
ság csökkenésének és a fotoszintetikus 
komplexek félmesterséges rendszerekben 
tapasztalható limitált stabilitásának kiküszö-
bölését, de az elektrontranszport reakcióutak 
optimális tervezése révén növelheti az elsőd-
leges folyamatok hatékonyságát is. Az ilyen 
irányú kutatások eredményeként már sikerült 
létrehozni hidrogenáz aktivitású – azaz hid-
rogéntermelésre alkalmas – szintetikus komp-
lexeket (Tard et al., 2005; Krassen et al., 2011). 
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A  PS2-ben lejátszódó fényindukált elektron-
transzport elsődleges lépéseit utánzó szinteti-
kus komplexeket is sikerült már kifejleszteni 
(Xu et al., 2005; Andreiadis  et al., 2011), noha 
ezen rendszerek vízbontási hatékonyságának 
növelése még további kutatásokat igényel. A 
közelmúlt lényeges eredménye volt egy meg-
világítás hatására külső elektromos feszültség 
jelenlétében a vizet hatékonyan bontó, ezért 
energiatárolásra alkalmazható, szinteti kus 
foto-elektro-katalizátor létrehozása (Ka nan 

− Nocera, 2008; Reece et al., 2011). Ki fejlesztés 
alatt vannak továbbá olyan, a fotoszintetikus 
rendszerek elvei által inspirált szilárdestalapú 
eszközök is, amelyek vízbontásra és H2-fej-
lesztésre is képesek (Sanderson, 2008). 

Következtetések

Az emberiség energiaproblémáinak hosszú 
távú megoldása elképzelhetetlen a fosszilis 
energiahordozókat kiváltó alternatív energia-
források nagymértékű felhasználása nélkül. 
A napenergia hatalmas mennyiségben rendel-
kezésre álló energiaforrás, amelynek a termé-
szetes fotoszintézis által történő hasznosítását 
Földünkön az evolúció évmilliárdok során 
optimalizálta. Jelenleg a fotoszintetikus rend-
szerek által átalakított és tárolt napenergia 
felhasználásának a légköri szén-dioxid meny-
nyiségét tartósan nem növelő módszerei a 
növényekből származó biomassza elégetése 
vagy bioüzemanyaggá (bioetanol, biodízel) 

való alakítása. Mivel az energiacélú és élelmi-
szercélú növénytermelés ugyanazokért a 
mezőgazdaságra alkalmas földterületekért 
verseng, e módszerek alkalmazása globális 
szinten csak átmeneti megoldást jelenthet. 
Ezért a fotoszintetikus napenergia-hasznosí-
tásra irányuló kutatások elsődleges célja tá-
rolható üzemanyagok (folyékony vagy illé-
kony szénhidrogének, hidrogén) előállítása 
mezőgazdasági tevékenységre nem alkalmas 
területeken energiatermelésre optimalizált 
természetes vagy mesterséges rendszerekkel. 
A fotoszintetikus fényenergia-átalakítás me-
chanizmusának megértésében az utóbbi 
években elért szerkezet-funkció alapú áttörés, 
a szintetikus kémia, szintetikus biológia, 
anyagtudományok és nanotechnológia terü-
letein bekövetkezett rohamos fejlődéssel 
együtt jó alapot szolgáltat arra, hogy a bioló-
giai rendszerek által évmilliárdok óta sikerrel 
használt fényenergia-átalakítási mechaniz-
musok alkalmazhatók legyenek az emberiség 
energiaigényeinek kielégítésére. Az ebben a 
témában korábban írt áttekintés (Vass, 2010) 
óta történt tudományos és technológiai fej-
lődés jó alapot szolgáltat arra, hogy a foto-
szintetikus rendszerek felhasználásával törté-
nő ipari mértékű napenergia-hasznosítás elvi 
lehetőségből gyakorlati realitássá váljon. 

Kulcsszavak: megújuló energia, napenergia-
hasz nosítás, fotoszintézis, hidrogéntermelés
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