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A nagyszámú kémiai felfedezés, valamint az
ezekbõl származó új technológiák és termé-
kek világszerte történt sikeres bevezetésé-
nek következtében a vegyipar meghatározó
szerepe a társadalom legkülönbözõbb igé-
nyeinek kielégítésében az elmúlt évtizedek-
ben folyamatosan növekedett. Ennek elle-
nére az európai és amerikai polgárok leg-
alább kétharmada negatívan értékelte a
vegyipart az ezredfordulón (Clark, 1999). A
negatív megítéléshez vezetõ események
közös vonása az, hogy ehhez elég volt né-
hány szintetikus termékrõl kimutatni, hogy
a környezetre és/vagy az egészségre káros
hatású (Clark, Acquarrie, 2002). Az emberek
bizalmatlanokká váltak a vegyiparral szem-
ben, és általában azt hiszik, hogy a vegyi
anyagok „rosszak” és a természetes anyagok
„jobbak”, bár sokan azt sem tudják, hogy mi
is egy vegyi anyag. Az a vélemény, hogy a
„természetes” jobb, mint a „kémiai”, megala-
pozatlan. A természetben bõven található
olyan vegyület, amely káros biológiai hatással
rendelkezik. Noha ez igaz, ennek ismételt
hangoztatásával nem lehet a romló megíté-
lést megváltoztatni.

A vegyészek és vegyészmérnökök közül
még mindig nem csekély azoknak a száma,
akik nem akarják vagy nem tudják elfogadni
a közvélemény egyértelmû üzenetét. Azzal,
hogy valaki úgy érvel, hogy „én tudom, hogy
hogyan kell veszélyes anyagokkal dolgozni”,
még nem küszöbölte ki a potenciális balese-
teket, csak elodázta azokat, mivel nincs 100
százalékos balesetmentesség! A veszélyes
anyagokkal kapcsolatos baleseteket egyfé-

leképpen lehet biztosan elkerülni: a veszé-
lyes anyagok helyett veszélytelen anyagokat
kell alkalmazni!  Nem elég a környezeti prob-
lémák eredetét megérteni és azokat utólag,
rohamlépésben megoldani, hanem töreked-
ni kell olyan új vegyipari folyamatok és ter-
mékek kifejlesztésére, amelyek mai tudá-
sunk szerint nem lesznek az egészségre és a
környezetre károsak. A zöld „szemüveg” fel-
tétele ahhoz vezet, hogy számos rutinszerû-
en használt vegyület, módszer és technoló-
giai megoldás azonnal láthatatlanná válik, és
a célok elérése gyakran számottevõen nehe-
zebbé válik. A zöld kémia erre a kihívásra
próbál válaszolni úgy, hogy útmutatót ad a
környezeti szempontból jobb megoldások
kialakításához.

Az 1990-ben elfogadott amerikai szeny-
nyezésmegelõzési törvény (Pollution Pre-
vention Act, 1990) a hagyományos „paran-
csolj és szabályozz” irányítási módszer he-
lyett a környezeti szennyezõk forrásának
csökkentésére helyezte a hangsúlyt. A meg-
elõzési stratégia alapja az az egyszerû felis-
merés, mely szerint ha egy szennyezõ
anyag nem keletkezik, akkor az nem okoz-
hat környezeti problémát. Az elsõ zöld ké-
miai programot „Alternatív szintetikus utak”
címmel 1991-ben írta ki az Amerikai Környe-
zeti Minisztérium (EPA), amelyet egy évvel
késõbb követett az Amerikai Tudományos
Alap (NSF) hasonló célú „Környezetbarát
szintézisek és eljárások” nevû programjának
meghirdetése. 1993-ban az Amerikai Kör-
nyezeti Minisztérium hivatalos programjává
vált a zöld kémia (U.S. Green Chemistry Pro-
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gram). Az Európai Közösségben elõször az
1993-ban Velencében 30 egyetem közremû-
ködésével megalakult konzorcium indított
zöld kémiai programot, amelybõl fontos ki-
emelni az évente megrendezésre kerülõ ve-
lencei zöld kémiai nyári iskolát. Nem sokkal
késõbb az Egyesült Királyságban a „Green
Chemistry Network”, majd Japánban a
„Green and Sustainable Chemistry Network”
kezdte meg mûködését. 2002-ben indult el
az európai COST program zöld kémiai ak-
ciója (COST Action D29 on Sustainable/
Green Chemistry and Chemical Technology).

 A zöld kémia céljait összefoglaló 12
alapelvet Anastas és Warner foglalták össze
Zöld kémia: elmélet és gyakorlat  címû köny-
vükben (Anastas, Warner, 1998). Ezek:

1. Jobb megelõzni a hulladék keletke-
zését, mint keletkezése után kezelni.

2. Szintézisek tervezésénél törekedni kell
a kiindulási anyagok maximális felhasználá-
sára (nagyobb atomhatékonyságra).

3. Lehetõség szerint már a szintézisek
tervezésénél olyan reakciókat célszerû vá-
lasztani, melyekben az alkalmazott és a ke-
letkezõ anyagok nem mérgezõ hatásúak és
a természetes környezetre nem ártalmasak.

4. A kémiai termékek tervezésénél töre-
kedni kell arra, hogy a termékekkel szem-
beni elvárások teljesítése mellett mérgezõ
hatásuk minél kisebb mértékû legyen.

5. A segédanyagok használatát minima-
lizálni kell, s amennyiben szükséges, ezek
„zöldek” legyenek.

6. Az energiafelhasználás csökkentésére
kell törekedni.

7. Megújuló nyersanyagokból válasszunk
vegyipari alapanyagokat.

8. A felesleges származékkészítést kerül-
ni kell.

9. Reagensek helyett szelektív katalizá-
torok alkalmazását kell elõtérbe helyezni.

10. A kémiai termékeket úgy kell meg-
tervezni, hogy használatuk végeztével ne
maradjanak a környezetben, és bomlásuk

környezetre ártalmatlan termékek képzõ-
déséhez vezessen.

11. Új és érzékeny analitikai módszere-
ket kell használni a vegyipari folyamatok in
situ ellenõrzésére, hogy a veszélyes anyagok
keletkezését idejében észleljük.

12. A vegyipari folyamatokban olyan
anyagokat kell használni, amelyek csökken-
tik a vegyipari balesetek valószínûségét.

Anastas és Warner  a zöld kémiát mint a
kémiai termékek tervezését, termelését és
felhasználását irányító 12 elv egységes alkal-
mazását definiálta, melyek eredményeként
csökken vagy megszûnik a környezetre ve-
szélyes anyagok elõállítása és felhasználása.
Noha a 12 alapelv közül számos triviálisnak
tûnik, a 12 alapelv együttes alkalmazása egy
adott probléma megoldására gyakran meg-
kívánja, hogy az alapoktól induljon egy új
termék vagy folyamat tervezése. Ennek kö-
vetkeztében a zöld kémia az alapkutatások
fontosságára irányítja a figyelmet. Fontos
megjegyezni, hogy a zöld kémiának az el-
múlt tíz évben világszerte tapasztalható ro-
hamos terjedése annak a felismerésnek is
köszönhetõ, mely szerint a környezetbarát
és egészségre ártalmatlan termékek és tech-
nológiák hosszú távon a leggazdaságosab-
bak. Mivel a zöld kémia 12 alapelvérõl és
alkalmazásáról már megjelent egy magyar
nyelvû összefoglaló (Barta, Csékei, Csihony,
Mehdi, Horváth, Pusztai, Vlád, 2000), itt csak
két példa illusztrálja a zöld kémia lényegét.

Szinte minden reakcióban használunk
olyan segédanyagokat, amelyek elõsegíthe-
tik a kémiai reakció lejátszódását vagy a ter-
mékek elválasztását, de nem lesznek részei
a termékeknek. Ez különösen igaz az oldó-
szerekre, amelyeknek lehetnek emberre és
környezetre ártalmas tulajdonságaik. Gyak-
ran használt oldószerek a klórozott szénhid-
rogének (diklór-metán, kloroform, tetraklór-
etilén, szén-tetraklorid), amelyek általában
rákkeltõ hatásúak. Az aromás szénvegyüle-
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tek, mint például a benzol, más mechaniz-
mus szerint fejtik ki rákkeltõ hatásukat, de a
végeredmény ugyanaz. Egy másik gyakori
probléma, hogy egy új, látszólag egészségre
és környezetre nem káros segédanyag eset-
leges negatív tulajdonsága lehet, hogy csak
évek, évtizedek múlva jelentkezik. Így tör-
tént ez a tisztítószerként, hûtõfolyadékként
és aeroszolok hajtógázaként nagy mennyi-
ségben használt freonok esetében is, ame-
lyek toxicitása általában kicsi, nem gyúléko-
nyak és nem robbanékonyak. Jóval a széles-
körû elterjedés után derült ki viszont, hogy
mekkora pusztítást végeztek az ózonpajzs-
ban. Azóta a freonokat betiltották, és hatalmas
költségek árán sikerült kifejleszteni egy ha-
sonló tulajdonságú, de az ózonpajzsra nem
káros anyagot. Az oldószerekkel kapcsolatos
egy másik probléma: a reakció végén el kell
választani a terméktõl. Ez történhet desztillá-
cióval vagy kristályosítással, melyek energia-
igényes mûveletek. Amennyiben az elvá-
lasztás után az oldószer szennyezett marad,
vagy meg kell semmisíteni, vagy ha túl drága,
tovább kell tisztítani, hogy újrafelhasználható
legyen. Ezért a legjobb megoldás, ha nem
használunk oldószert, vagy ha használata el-
kerülhetetlen, olyan oldószert alkalmazunk,
amely könnyen elválasztható a terméktõl
(DeSimone, 2002). Ezek lehetnek szuperkri-
tikus oldószerek (Jessop, Leitner, 1999), víz
(Cornils, Herrmann, 1998), fluoros oldószerek
(Horváth, Rábai, 1994; Horváth, 1998) és io-
nos folyadékok (Welton, 1999). Az ionos fo-
lyadékok olyan ionpárokból álló vegyületek,
melyek szobahõmérsékleten lehetõleg folyé-
konyak. Alacsony tenziójuk és magas forrás-
pontjuk lehetõvé teszi az alacsony forráspon-
tú, velük elegyedõ kiindulási anyagok és ter-
mékek desztillációval történõ elválasztását.

A zöld kémiai megoldásokkal kapcsola-
tos nehézségekre jó példa a polikarbonátok
elõállítására kifejlesztett „zöld” eljárás. A ha-
gyományos eljárásban a foszgén és biszfenol-
A nátrium-hidroxid, víz és diklórmetán jelen-

létében vezetett reakciójában képzõdik a
polikarbonát. A foszgén mérgezõ anyag, a
benzol és a diklórmetán rákkeltõ. A folya-
matban nagy mennyiségû vizet és klórozott
oldószert kell a terméktõl elválasztani, és
mind a szennyvízben, mind a termékben ta-
lálható klórtartalmú szennyezés. A „zöld”
eljárásban a foszgént és a nátrium-hidroxidot
difenilkarbonát helyettesíti, és így úgy tûn-
het, hogy a termék nem tartalmaz klórtartal-
mú szennyezést. Az eljárásban fenol képzõ-
dik, amelyet át kell alakítani difenilkarbonát-
tá. Mivel a fenol oxidatív karbonilezésére al-
kalmazható katalizátorok nem gazdaságosak,
a difenilkarbonátot a fenol és dimetilkarbonát
reakciójával állítják elõ. Így zöld kémiai szem-
pontból meg kell vizsgálni a dimetilkarbo-
nátot termelõ eljárást is, amely a metanol kö-
zepes nyomású katalitikus oxidatív karboni-
lezésén alapul (Romano, Tesei, Mauri, Re-
bora, 1980). Az iparilag alkalmazott katali-
zátor réz-klorid számos probléma okozója.
A reakcióban melléktermékként keletkezõ
víz és a katalizátor regenerálására használt
sósav annyira korrozív, hogy a reaktorokat,
szelepeket, csöveket vagy korrózióálló
anyagból kell készíteni, vagy a felületüket
üveggel kell bevonni. Az utóbbi megoldás
került gyakorlati alkalmazásra, amelynek
nagy hátránya, hogy az üveg repedése ese-
tén a vizes sósav az üvegen kívül található
nem saválló felületeken korróziót és elõbb
vagy utóbb balesetet okoz. A másik környe-
zeti probléma az, hogy klórtartalmú szennye-
zés kerül a dimetilkarbonátba, amely szeny-
nyezi a difenilkarbonátot és így a végtermék
polikarbonátot. A difenilkarbonátot alkalma-
zó polikarbonát eljárást tehát csak akkor ne-
vezhetjük környezetbarátnak vagy zöldnek,
ha sikerül gazdaságos, klórmentes katalizátort
kidolgozni a dimetilkarbonát elõállítására. A
legfontosabb tanulság ebbõl a példából az,
hogy környezeti szempontból a „bölcsõtõl a
temetõig” kell a kapcsolt folyamatokat ele-
mezni, és csak akkor hívható egy termék
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zöldnek, ha sikerül az elõállítására alkalma-
zott kapcsolódó folyamatok mindegyikét
környezetbaráttá tenni.

Az emberiség legfontosabb célja az, hogy
a civilizáció folyamatos fejlõdése mellett az
emberek egyéni és kollektív tevékenysége
folytatható legyen a végtelen jövõben, leg-
alább azonos, de ha lehet, jobb életkörülmé-
nyek között. A tudósok és a mérnökök kulcs-
szerepet töltenek be a fenntartható civilizáció
kialakításában, lévén felfedezéseik eredmé-
nyei gyakran csak évtizedekkel késõbb ke-
rülnek alkalmazásra és hatnak elõnyösen
vagy hátrányosan a civilizáció fejlõdésére.
Ebbõl következõen a társadalom számára
fontos problémák megoldásakor nem min-
dig használható az adott tudományág teljes
tudáskészlete, hanem már a kutatómunka
tervezésekor ki kell kerülni a jövõ generá-
cióra biztosan vagy várhatóan negatívan ható
módszereket és megoldásokat. A fenntart-
ható civilizáció fontosabb technológiai kihí-
vásai közül fontos szerepet játszik a kör-
nyezetszennyezés lokális és globális csökken-
tése és a kimerülõ szénalapú alapanyagok
(kõolaj, földgáz, kõszén) kiváltása az energia-
termelésben és a vegyiparban. A zöld kémia
ezen célok eléréséhez ad irányelveket, és se-
gít a hosszútávon alkalmazható (azaz fenntart-
ható) molekulák és eljárások tervezésében.
A zöld kémia néhány, napjainkban fontos
kihívása (Anastas, Kirchoff, 2002):

• A víz hatékony bontása látható fénnyel.

• Olyan oldószerrendszerek tervezése,
amelyek a hõ- és az anyagátadás mellett
katalizátorként is mûködnek, és lehetõvé
teszik a termékek könnyû elválasztását.

• Molekuláris építõkocka-rendszer ter-
vezése atomhatékony és környezetbarát
szintézisekhez.

• Olyan adalékmentes mûanyagok ki-
fejlesztése, amelyek használat utáni termé-
szetes bomlása környezetre ártalmatlan
anyagok képzõdéséhez vezet.

• Újrafelhasználható anyagok tervezése.
• Nem éghetõ és nem anyagintezív

energiaforrások alkalmazása.
• Szén-dioxid alapú kémiai termékek

kifejlesztése.
• Olyan új felületek és anyagok kifejlesz-

tése, amelyek sokáig használhatók, és nem
kívánnak felületi védõanyagokat és/vagy
felületi tisztítást.

Hogy a fenntartható civilizáció és ezen
belül a fenntartható kémia kihívásaira mole-
kuláris szinten válaszolhassunk, a zöld kémia
fejlõdését tudatosan gyorsítani kell a követ-
kezõ években. A zöld kémia akkor lesz
sikeres, ha a zöld  jelzõt elhagyhatjuk, és az
emberek bizalommal várják a kémikusok és
vegyészmérnökök által kifejlesztett termé-
kek és eljárások bevezetését.

Kulcsszavak: zöld kémia, veszélyes anya-
gok, kémiai technológia, fenntartható civi-
lizáció,  oldószerek, freonok, katalizátorok
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