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Je čistá energia stále iba sen?
Uhlie ani ropa už dávno nie sú najvhodnejšími surovinami, ktoré by sme mali spaľovať. Podarí sa raz ovládnuť jadrovú fúziu alebo fotosyntézu? 

Každý, kto verí, že v konečnom svete môže existovať nekonečný rast, je buď blázon, alebo ekonóm, hovorí jeden aforizmus. Jeho autor zjavne zabudol na vedcov. Ich viera býva často podložená prácou v oblastiach, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako číre bláznovstvo. 

Žijeme z tiel našich predkov 
Americký astronóm a popularizátor vedy Carl Sagan napísal: „Naša civilizácia funguje preto, že spaľuje pokorné tvory, ktoré obývali Zem stámilióny rokov predtým, než sa na scéne objavili prví ľudia. Rovnako ako uctievači nejakých príšerných kanibalských kultov sme živí z mŕtvych tiel našich predkov a vzdialených príbuzných." 
Sagan písal tieto slová v poslednom roku svojho života (1996), keď stál barel surovej ropy 20 dolárov. V septembri roku 2000 poskočila na 34 dolárov. Dnes jej cena dosahuje rekordné hodnoty a pred pár dňami prekročila hranicu 120 dolárov za barel. Od Saganových slov teda uplynulo iba dvanásť rokov a cena ropy sa zvýšila šesťnásobne. Prvý barel ropy na komerčné použitie, vyťažený 27. augusta 1859 v Titusville v Pensylvánii z hĺbky 21 metrov, sa predal za 75 centov. 

Sedemdesiat otrokov 
Už v roku 1919 americký Scientific American varoval, že ťažba ropy sa blíži ku koncu. Vyzerá to však tak, že „čierneho zlata" je stále dosť. Každý deň ľudstvo spotrebuje takmer 85 miliónov barelov ropy, teda 13,5 miliardy litrov. Potvrdené zásoby vystačia minimálne na 50 rokov a spolu s vyčerpávaním klasických nálezísk sa objavujú nové, napríklad v Kanade. 
Problém spočíva v tom, že čoraz rýchlejšie stúpajú náklady na jej ťažbu a získať energiu stojí čoraz viac energie. Nie náhodou v posledných 200 rokoch stúpla celková spotreba energie viac ako 35-násobne. Ako spočítali v knihe Nejistý plamen (Dokořán, Praha 2007) geológ Václav Cílek a fyzik Martin Kašík, každý človek na zemeguli spotrebuje ročne toľko energie, ktorá sa v prepočte rovná práci 70 ľudí. Povedané inak, na každého človeka ako keby pracovalo 70 otrokov, čerpajúcich svoju energiu z tradičných aj netradičných zdrojov. Všetky majú svoje mínusy. 

Drahé a zaťažujúce 
K tradičným zdrojom patria fosílne palivá (uhlie, plyn a ropa, ktorá pokrýva okolo 40 % celkovej svetovej energetickej spotreby), k netradičným jadrová, vodná, veterná či slnečná energia. 
Fosílne palivá zaťažujú nielen vrecko a životné prostredie, ale aj atmosféru, pretože zvyšujú znečistenie a obsah oxidu uhličitého; uhlie by sme mohli zaradiť medzi čisté zdroje iba vtedy, keby sme dokázali ukladať CO2 niekam inam. Problémom zemného plynu tiež nie je množstvo, ale najmä doprava a skladovanie. Vodná energia je už prakticky za zenitom svojich možností, veterná či slnečná stále patria a zrejme aj budú patriť k okrajovým zdrojom. Aj keď v roku 2002 americký vynálezca S. Ovshinsky po štyridsiatich rokoch vývoja vynašiel tenkú pružnú fotovoltickú fóliu, ktorá môže nahradiť drahé a ťažké solárne panely, slnečnú energiu nemožno preceňovať. Napríklad v Nemecku by podľa Cílka a Kašíka museli solárne panely pokryť viac ako desať percent nemeckého územia, aby vytvorili toľko energie, koľko sa dnes v tejto krajine spotrebuje iba na dopravu. 

Čistejšia, nie však ideálna 
Energia vznikajúca štiepením atómového jadra sa považuje za čistejšiu. Poznáme ju už takmer sedemdesiat rokov a jej využitie je spojené s menami mnohých legendárnych fyzikov (Leo Szilard, Lise Meitnerová, Otto Hahn, Enrico Fermi); žiaľ, rovnaký princíp štiepenia jadra ako v reaktore sa uplatnil aj v bombe. Jadrová energetika je k životnému prostrediu síce šetrnejšia ako klasická, tiež však nie je ideálna. Jadrové elektrárne sú veľmi drahé, ich schvaľovanie a výstavba technicky veľmi náročná a zdĺhavá (10 - 15 rokov), veľkým problémom je bezpečné ukladanie rádioaktívnych odpadov. Pre zaujímavosť, najvyšší počet atómových reaktorov majú USA (vyše sto, vyrábajú však iba asi 17 percent všetkej energie krajiny). Svetovým unikátom je Francúzsko, kde tvorí jadrová energia 80 percent celkovej spotreby elektriny. 
Opakom štiepenia je jadrová fúzia, teda zlučovanie atómových jadier, napodobňujúca procesy, ku ktorým dochádza vnútri Slnka. Vo francúzskom Cadarache vzniká medzinárodný experimentálny termojadrový reaktor (ITER). Tento mamutí projekt umožňuje zaradiť vedcov medzi rojkov, ktorí chcú stvárniť dávny nápad Enrica Fermiho a stabilizovať horúcu plazmu pomocou magnetického poľa (zatiaľ nepoznáme materiál, ktorý by takú horúčavu vydržal). 
Desiatky miliárd eur investovaných do Cadarache však nemusia priniesť žiadny reálny výsledok, pretože teraz ešte nik nevie, či sa niekedy podarí fúziu komerčne využiť. V prípade úspechu by to znamenalo nielen sériu prestížnych ocenení, no predovšetkým významný krok k čistej, bezpečnej a prakticky nevyčerpateľnej energii. Základným fúznym materiálom je totiž morská voda a nevzniká nijaký škodlivý odpad. 

Nádeje fotosyntézy 
Nobelova cena by čakala aj na konci iného rizikového projektu. Jeho cieľom je pochopiť a ovládnuť jeden z najkomplexnejších procesov uskutočňujúcich sa v živých organizmoch a rastlinách, fotosyntézu. Zaujímavé na nej je, že keď už raz rastlina zachytí energiu, uskutoční jej prenos a zabudovanie takmer so stopercentnou účinnosťou. Ide teda o jeden z najefektívnejších energetických systémov vôbec. 
Pred desiatimi rokmi vedci z Arizonskej štátnej univerzity prepojili biologické procesy s elektronikou a vytvorili prvý bionický fotosyntetický systém. Možno ho prirovnať k živej bunke, ktorá napodobňuje fotosyntézu zachytávaním slnečnej energie. Kľúčovú úlohu pri tom zohráva enzým z takej rozšírenej rastliny, akou je špenát. 
Pomocou najmodernejších mikroskopov sa vedci učia mapovať fotosyntézu v časových jednotkách ako femtosekunda (10-15 sekundy), na nanometrovej priestorovej škále (nano - milióntina milimetra). Dokázali už zachytiť spojenie elektrónov, ktoré sú nositeľmi fotosyntézy, so sírnymi baktériami. Tieto modelové organizmy majú pomerne jednoduchú a preskúmanú štruktúru centier, kde sa energia elektrónov premieňa na energiu chemických väzieb. 

Extrémne zmeny 
Vedci zo Slobodnej univerzity v Berlíne zas opísali krok, ktorý urýchľuje premenu vody na kyslík a vodík. Aby odhalili, čo sa vnútri rastliny deje, použili röntgenové a laserové lúče, ktoré umožňujú zaznamenávať extrémne rýchle zmeny súvisiace s prenosom elektrónov. 
Zatiaľ posledný významný krok urobil Thomas Mallouk a Justin Youngblood, fyzikálni chemici z Pensylvánskej štátnej univerzity v USA. Vyvinuli katalytický systém, ktorý v kombinácii s farbivami dokáže napodobňovať vysokoefektívny prenos elektrónov tak, ako funguje vo fotosyntéze. Tieto farbivá, malé zložité molekuly, sfarbené do oranžovočervenej a v priemere veľké iba dva nanometre, v ňom zohrávajú kľúčovú úlohu urýchľovača reakcií. 
„Povrch každého atómu irídia reaguje s molekulou vody až 50-krát za sekundu," povedal Mallouk. „To je asi trikrát rýchlejšie ako doteraz najlepší umelý katalyzátor." Vedci chcú ďalej zvýšiť účinnosť farebného komplexu. Namiesto kruhového tvaru by bolo lepšie vytvoriť odlišnú geometriu, ktorá umožní reagovať so svetlom na väčšej ploche. O výskume informovali na februárovom stretnutí Americkej asociácie pre rozvoj vedy, ktorá vydáva aj časopis Science. 

Najlepšia energia je tá ušetrená 
„Ak sa v budúcnosti zmení ropný základ spoločnosti, zrejme to ovplyvní aj náš postoj k svetu," napísali Cílek a Kašík. „Možno budeme svedkami náročného, ale znesiteľného prechodu k menej plytvajúcej a zodpovednejšej spoločnosti." 
Zatiaľ nevieme, či ani kedy sa podarí tento prechod uskutočniť, no isté je, že časový horizont vyhradený na zásadnú zmenu, sa kráti. A máme ešte jednu istotu, o ktorú by sme sa mali v blízkej budúcnosti oprieť - najlepšou energiou je tá, ktorú nespotrebujeme. 
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