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Hétköznapi használati tárgyaink

A „fejlett” világban az egyik legfőbb energianyelő a hétköznapi használati tárgyak létrehozása. Természetes életciklusukat tekintve a különféle
anyagok három fázison mennek keresztül. Az „újszülött” termék csillogóvillogó csomagolásban tetszeleg az üzletek polcán. Ebben az életszakaszában az anyagot „árunak”, „árucikknek” nevezzük. Mihelyt az árucikket
hazavisszük és lefejtjük róla a csomagolását, az „áru” második életszakaszába kerülve átalakul, „kacat” lesz belőle. A kacat hónapokon vagy
éveken keresztül együtt él tulajdonosával. Ebben az időszakban tulajdonosa nem sokat törődik a kacattal, hiszen leginkább a boltokat járja, hogy
újabb árucikkeket vásároljon. Végül, a modern alkímia csodájaként a kacat átalakul végső formájává: szemétté. A gyakorlatlan szem számára nem
is olyan egyszerű megkülönböztetni ezt a „szemetet” azoktól a felettébb
kívánatos „áruktól”, amelyek közé egykor ez is tartozott. Mindenesetre, a
tárgy ezen életszakaszában a józan ítélőképességű tulajdonos még fizet is
a szemetesnek, hogy az szállítsa el a holmit.
Tételezzük fel, hogy meg akarjuk érteni a minket körülvevő tárgyak teljes energiaköltségét, talán azzal a céllal, hogy jobb tárgyakat tudjunk tervezni. Ezt életútelemzésnek nevezzük. Valamely tárgy energiaigényét, legyen szó akár hajszárítóról vagy éppen óceánjáróról, hagyományosan négy
szakaszra szokás osztani:
R fázis: a nyersanyagok előállítása (raw material). Ebbe a szakaszba tartozik a nyersanyagok kibányászása, az anyag megolvasztása, tisztítása
és átalakítása építőelemekké: például műanyaggá, üveggé, fémmé,
kerámiává. Ennek a fázisnak az energiaráfordításához hozzá kell
számítani a nyersanyagoknak a következő célállomásra történő eljuttatását is.
P fázis: termelés (production). Ebben a fázisban a nyersanyagokat feldolgozzák, és valamilyen terméket állítanak elő belőle. Az a gyár, ahol a
hajszárító villanymotorját tekercselik, kecses vonalait formába öntik
és alkatrészeit gondosan összeszerelik, az épületei fűtésére és világítására energiát használ. Ennek a szakasznak az energiaigényéhez
hozzátartozik a csomagolás és a késztermék szállításának energiaszükséglete is.
U fázis: használat (use). A hajszárítótól az óceánjáróig a tárgyak sokasága
rendeltetésszerű használata során energiát használ.
D fázis: hulladékelhelyezés (disposal). Ebben a szakaszban a tárgyakat elhelyezhetjük egy földbe ásott lyukba (hulladéklerakás), esetleg visszaalakíthatjuk őket nyersanyagokká (újrahasznosítás), valamint el kell
takarítunk minden, a tárggyal kapcsolatban létrejött szennyeződést.
Ezeknek a tevékenységeknek az energiaigényét mind ehhez a szakaszhoz kell hozzászámítanunk.
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15.1. ábra. A Selfridges’ hirdetése az
áruk szemétté válásáról (Megkívánod
– Megveszed – Megunod).

Beépített energia
(kWh /kg)
fosszilis
tüzelőanyagok
fa
papír
üveg
PET műanyag
alumínium
acél

10
5
10
7
30
40
6

15.2. táblázat. A különböző anyagok
beépített energiája.
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Ha meg akarjuk tudni, mennyi energiára van szükség egy tárgy teljes
életútja során, akkor egyenként meg kell becsülnünk a négy fázis energiaigényét, majd össze kell adnunk a négy számot. A teljes energiaigényt
általában a négy fázis egyike uralja, ezért ha ésszerű becslést akarunk adni,
akkor csak ennek az egy fázisnak az energiaigényét kell minél pontosabban megbecsülnünk. Ha át akarunk tervezni egy tárgyat, annak érdekében, hogy csökkentsük a teljes energiaráfordítást, akkor is a domináns
szakaszra kell elsősorban figyelnünk, eközben azonban arról is meg kell
győződnünk, hogy az ebben a szakaszban elért energiacsökkentés nem
jár-e együtt valamelyik másik szakaszban az energiaigények növekedésével.
Ahelyett, hogy részletesen megvizsgálnánk, mekkora a tárgyak folyamatos termelésének és szállításának az energiaigénye, nézzünk meg először példaként néhány közismert tárgyat: az italosdobozt, a számítógépet, az elemeket, a hirdetéseket tartalmazó kéretlen leveleket, az autókat
és a házakat. Ebben a fejezetben az R és a P fázisok energiaszükségletére összpontosítjuk figyelmünket. Ezeket az energiaráfordításokat néha
a tárgyak „megtestesült” vagy „beépített” energiájának nevezzük – ezek a
megjelölések azonban kissé félrevezetőek, mert ez az energia a szó szoros
értelmében soha nem testesül meg a tárgyban vagy ágyazódik bele.

Italosdobozok
Tételezzük fel, hogy ön megrögzött kólafogyasztó: naponta öt dobozzal
dönt magába a multinacionális vegyszerből, majd az alumíniumdobozokat a szemétbe dobja. Ennek az anyagnak az esetében a nyersanyagfázis a
meghatározó. A fémek előállítása sok energiát igényel, különösen az alumíniumé. Egyetlen alumínium italosdoboz előállításához 0,6 kWh energia szükséges. Napi öt dobozos italfogyasztásunk miatt tehát 3 kWh/ nap
ütemben megy veszendőbe az energia. Ami az 500 ml-es műanyag (PET)
italos palackokat illeti (ezek tömege 25 g), a helyzet ugyanaz – ezeknél a
beépített energia 0,7 kWh.

Egyéb csomagolóanyagok
Az átlagos brit naponta 400 g csomagolóanyagot dob a szemétbe – főként
az élelmiszerek csomagolását. A csomagolóanyagok beépített energiája 7
és 20 kWh/ kg közötti, ahogy végigtekintünk a listán az üvegtől és a papírtól a műanyagig és a fémdobozig. Feltételezve, hogy az átlagos beépített
energiatartalom 10 kWh/ nap, arra következtethetünk, hogy a csomagolás
energetikai lábnyoma 4 kWh/ nap. Ennek kis része visszanyerhető a hulladék elégetésével, amint azt a 27. fejezetben bemutatom.

Alumínium: 3 kWh/nap

Csomagolóanyag:
4 kWh/nap

15.3. ábra. Öt alumíniumdoboz
naponta: 3 kWh /nap. Az átlagos brit
által kidobott további
csomagolóanyagok beépített energiája
4 kWh /nap.
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Számítógépek
Egy személyi számítógép előállítása 1800 kWh energiát igényel. Ha tehát
kétévente új számítógépet vásárolunk, akkor ez 2,5 kWh/ nap teljesítményfelhasználásnak felel meg.

Chipek: 2,5 kWh/nap

Elemek és akkumulátorok
Egy újratölthető, AA (ceruzaelem) méretű, nikkel-kadmium akkumulátor
0,001 kWh villamos energiát tárol, tömege 25 g, előállításának energiaigénye 1,4 kWh (R és P fázis). Ha az eldobható elemek gyártási költsége
is hasonló, akkor havonta két darab AA elemet a szemétbe dobva energiafogyasztásunk 0,1 kWh/ nap. Az elemek energiaköltsége eszerint tehát
minden bizonnyal jelentéktelen tételt képvisel az energiafogyasztásunkat
összegező diagramban.

Újságok, folyóiratok és kéretlen reklámanyagok

15.4. ábra. Integrált áramkörök
(chipek) gyártása. Fotó: ABB.
Ha kétévente új számítógépet
vásárolunk, akkor ennek az átlagos
energiaköltsége 2,5 kWh /nap.

A vasútállomásokon ingyen osztogatott, 36 oldalas napilap egy példányának tömege 90 gramm. Az 56 oldalas Cambridge Weekly News tömege
150 g. Az 56 oldalas The Independent 200 grammot nyom. Egy 56 oldalas, fényes papírra nyomtatott termékismertető, valamint az otthonokba
ugyancsak ingyenesen eljuttatott, 32 oldalas Cambridgeshire Pride Magazine
példányai 100, illetve 125 gramm tömegűek.
A postaládánkon keresztül bennünket elárasztó olvasnivaló és hirdetési
anyag előállítása is energiát igényel. Az elkészítéséhez és a kiszállításához
is energia kell. A papír beépített energiája 10 kWh/ kg. Eszerint tehát az
átlagembert elárasztó kéretlen szóróanyagok, képeslapok és újságok, amelyek tömege eléri a napi 200 grammot (ez annyi, mint ha például mindennap megvennénk az Independentet), energiaigénye körülbelül 2 kWh/ nap.
A papír újrafeldolgozásával a gyártásához szükséges energia fele megtakarítható, a hulladék elégetése vagy a papír eltüzelése az otthoni kandallóban ugyancsak hasznosítja a fölöslegessé vált papírban rejlő energia egy
részét.

Újság,
folyóirat,
reklámlevél,
szóróanyag:
2 kWh/nap

Nagyobb „tárgyak”
A legnagyobb tárgy, amelyet a legtöbb ember élete során megvásárol, a
háza.
A H fejezetben megbecsülöm egy új ház építésének az energiaigényét.
Feltételezve, hogy 100 évenként kell új házat építenünk, a becsült energiaköltség 2,3 kWh/ nap. Ez azonban csak a ház vázának létrehozásához
szükséges energia: hogy elkészüljön az alapozás, a tégla, a csempék és a
tető gerendázata. Ha egy átlagos házban 2,3 ember lakik, akkor a házépítésre fordított energiát 1 kWh/ nap/ főnek becsülhetjük.

Házépítés: 1 kWh/nap

Autógyártás:
14 kWh/nap
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Mi a helyzet az autóval és az utakkal? Az előbbi csak az emberek
egy részének van, az utóbbit azonban mindannyian használjuk. Egy új
autó beépített energiatartalma 76 ezer kWh – ha tehát 15 évenként vásárolunk új autót, akkor az átlagos energiaköltség 14 kWh/ nap. Treloar,
Love és Crawford életútelemzése szerint Ausztráliában az országutak (folyamatosan megerősített betonút) építésének energiaigénye méterenként
7600 kWh, ami 40 év alatt a karbantartás költségeit is beleszámítva, méterenként 35 ezer kWh-ra nő. Fogadjuk el ezt durva becslésként a NagyBritanniában épülő utak energiaköltségére is. Nagy-Britanniában 45 ezer
km elsőrendű fő közlekedési út van (az autópályákat nem számítva). Feltételezve, hogy az útépítés költsége 40 év alatt 35 ezer kWh méterenként,
kijelenthetjük, hogy az úthálózatunk energiaigénye 2 kWh/ nap/ fő.

Útépítés: 2 kWh/nap

15.5. ábra. Élelmiszerszállítás – a
Helstonban (Cornwall) kézi munkával
készített, pástétommal töltött tésztát
580 km-t megtéve szállítják a
Cambridge-ben élő fogyasztóhoz.

A tárgyak szállítása
Eddig a személyes fogyasztásra vonatkozó becsléseket próbáltam végezni.
„Ha kidobsz öt kólásdobozt, az 3 kWh; ha megveszed a The Independentet,
az 2 kWh.” Mostantól kezdve viszont a dolgok kicsit személytelenebbé
válnak. Megbecsüljük ugyanis, mennyi energiára van szükség ahhoz, hogy
a különböző anyagokat és tárgyakat ide-oda szállítgassuk az egész országban vagy a világon. Az országos összesítéseket fogom alapul venni, és
azokat elosztom a lakosság számával.
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A teherszállítás teljesítményét tonnakilométerben (t-km) mérik. Ha egy
tonna cornish-i pástétomos tésztát elszállítunk 580 km távolságra (15.5.
ábra), akkor 580 t-km teherszállítást hajtottunk végre. A közúti szállítás
energiaintenzitása az Egyesült Királyságban körülbelül 1 kWh/ t-km.
Amikor a 15.6. ábrán látható konténerszállító hajó 50 ezer tonna rakományával 10 ezer km távolságra hajózik, akkor a teherszállítási teljesítmény 500 millió t-km. Egy ilyen konténerszállító hajóval történő teherszállítás energiaintenzitása 0,015 kWh/ t-km. Vegyük észre, mennyivel energiahatékonyabb a konténerszállító hajó használata, mint az országúti teherszállítás. Ezeket az energiaintenzitásokat mutatja a 15.8. ábra.

Közúti szállítás
2006-ban Nagy-Britanniában a nehéz teherautókkal végrehajtott közúti szállítás összesen 156 milliárd t-km volt. Ha ezt elosztjuk az ország 60 milliós
népességével, akkor 7 t-km/ nap/ főt kapunk, aminek az energiaigénye 7
kWh/ nap/ fő (feltételezve, hogy az energiaintenzitás 1 kWh/ t-km). Ennek
a szállítási teljesítménynek a negyedét egyébként az élelmiszerek, italok és
dohányáruk szállítása tette ki.

Vízi szállítás
2002-ben 560 millió tonna teheráru fordult meg a brit kikötőkben. A Tyndall Centre számításai szerint Nagy-Britannia részesedése a nemzetközi
teherhajózás energiaigényéből 4 kWh/ nap/ fő.

Víz és szennyvíz szállítása
A víz nem különösebben látványos anyag, ám nagyon sokat használunk
belőle – körülbelül 160 litert naponta és fejenként. Ennek ellentételezéseképpen a csatornázási műveknek naponta 160 liter szennyvizet adunk át
személyenként. A víz csővezetékekbe szivattyúzása, és így az egész ország
ellátása, valamint a szennyvíz elvezetése és kezelése együttesen körülbelül
0,4 kWh/ nap/ fő teljesítményt igényel.

Sótalanítás
Jelenleg az Egyesült Királyság nem fordít energiát a tengervíz sótalanítására. Szó van azonban arról, hogy érdemes lenne Londonban egy tengervizet sótalanító telepet létesíteni. Mekkora a tengervíz ivóvízzé történő
átalakításának az energiaköltsége? A legkevésbé energiaigényes megoldás
a fordított ozmózis. Vegyünk egy membránt, amelyik csak a vizet engedi
át, tegyünk sós vizet az egyik oldalára, majd helyezzük nyomás alá a sós
vizet. A víz lassacskán átszivárog a membránon, így annak a túloldalán
tiszta víz gyűlik össze – de csak lassacskán, mert a sótól elkülönített tiszta

15.6. ábra. Az Ever Uberty
konténerszállító hajó a Thamesport
Container Terminal kikötőben. Fotó:
Ian Boyle www.simplonpc.co.uk.
Közúti szállítás: 7 kWh/nap

15.7. ábra. A teherautó kiszállítja, a
teherautó elszállítja. A közúti
teherszállítás energiaköltsége az
Egyesült Királyságban 7 kWh /nap /fő.
Vízi szállítás: 4 kWh/nap
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energia1,6
felhasználás
(kWh/t-km) 1,5
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légi

1,3
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1,1

közúti

1,0

15.8. ábra. A teherszállítás különböző
formáinak energiaigénye. A
függőleges tengelyen a nettó
tonnakilométerenként felhasznált
energia látható kWh-ban (vagyis a
megmozgatott hasznos teher
tonnájára vetítve, a szállító jármű
tömegét nem számítva).
Lásd még a 20.23. ábrán a közlekedés
és személyszállítás energiaigényét.
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víznek kicsi az entrópiája, márpedig a természet a magas entrópiájú állapotokat kedveli, vagyis amikor minden elegyítve van egymással. A kevert állapot szétválasztásáért nagy árat kell fizetnünk, méghozzá minőségi
energiával.
Jersey szigetén működik egy sótalanító telep, amelyik naponta 6000 m3
tiszta vizet termel (15.10. ábra). A tengervizet a telepre továbbító, majd
a szűrők sorozatán átpréselő szivattyúk áramfelvételét is beleszámítva, az
egész telep 2 MW teljesítményt használ fel. Eszerint 1 m3 tiszta víz előállításához 8 kWh energia kell. Ha viszont 8 kWh/ m3 áron jutunk hozzá
az ivóvízhez, akkor a napi 160 literes fogyasztásunk teljesítményigénye
1,3 kWh/ nap/ fő.

Kiskereskedelem
Az Egyesült Királyságban a szupermarketek évente 11 TWh energiát fogyasztanak. Ha ezt egyenlő arányban osztjuk szét a 60 millió boldog vásárló között, akkor ez 0,5 kWh/ nap/ fő teljesítményt jelent.

A vízi szállítás is energiát használ,
mert a hajók hullámokat keltenek.
Ettől függetlenül, a vízi teherszállítás
energetikai szempontból meglepően
hatékony.

Vízszolgáltatás
és csatornázás:
0,4 kWh/nap
15.9. ábra. Vízszolgáltatás: 0,3 kWh /
nap; csatornázás: 0,1 kWh /nap

Szupermarketek:
0,5 kWh/nap
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15.10. ábra. A Jersey Vízművek,
fordított ozmózisos
tengervíz-sótalanító telepének
részlete. Az előtérben jobbra látható
szivattyú teljesítménye 355 kW. A
tengervizet 655 bar nyomással juttatja
be a 39 darab, spirálisan felcsavart
membránba a tömbökbe rendezett,
vízszintes, kék csövekben. A rendszer
napi 1500 m3 tiszta vizet termel. A
létesítményben a tiszta víz
előállításának teljes energiaigénye
8 kWh /m3 .

Az importált áruk jelentősége
Nagy-Britannia energiafogyasztásáról vagy Nagy-Britannia szén-dioxidlábnyomáról szóló szokásos összegzésekben az importált árukat nem veszik figyelembe. Nagy-Britannia általában saját gyártmányú szerkentyűket használt, és az egy főre jutó lábnyomunk 1910-ben akkora volt, mint az
USA-é ma. Nagy-Britannia ma nem gyárt túlságosan sok mindent (ezért
energiafogyasztásunk és szén-dioxid-kibocsátásunk kissé csökkent is), de
szeretünk számtalan olyan dolgot, amit más országokban gyártanak számunkra. De vajon figyelmen kívül hagyhatjuk-e ezeknek a szerkentyűknek az energiaigényét csak azért, mert más országokban készülnek? Nem
hiszem. Dieter Helm és kollégái Oxfordban úgy becsülik, hogy ha mindent pontosan számításba vennénk, megengedve az exportot és az importot is, akkor Nagy-Britannia karbonlábnyoma közel kétszeresére nőne, a
hivatalosan hangoztatott fejenként 11 tonna CO2 -kibocsátásról körülbelül
21 tonnára. Ebből következően az átlagos brit polgár energialábnyomában
a legjelentősebb tételt az importált javak által képviselt energia teszi ki.
A H fejezetben részletesebben is megvizsgálom ezt a kérdést, és a
brit importra fektetem a hangsúlyt. Eltekintve az üzemanyagok importjától, valamivel több mint 2 tonna anyagot importálunk személyenként és
évente, amelyből fejenként körülbelül 1,3 tonnát tesznek ki a feldolgozott
anyagok és a különféle termékek, például a járművek, gépek, háztartási
gépek és eszközök, valamint az elektromos és elektronikai eszközök. Ez
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naponta és fejenként körülbelül 4 kg feldolgozott anyagot jelent. Ezek a
termékek többnyire olyan anyagokból állnak, amelyek előállításához kgonként legalább 10 kWh energiára van szükség. Ezért becslésem szerint
az oszlopnak az autókat, hűtőszekrényeket, mikrohullámú sütőket, számítógépeket, fénymásolókat és televíziókat tartalmazó téglája legalább 40
kWh/ nap/ fő beépített energiát tartalmaz.
Az anyagoknak, termékeknek, és azok szállításának költségeit összegezve a fogyasztás oszlopát 48 kWh/ nap/ fővel növelem meg (amiből legalább 40 egység az importált javak költsége, 2 egység a napilapoké, 2 egység fordítódik az útépítésre, 1 egység a házépítésre, 3 egység pedig a csomagolásra). Emellett további 12 kWh/ nap/ fő teljesítményt veszek figyelembe a különféle anyagok és javak tengeri, közúti és csővezetéken történő
szállítására, és az élelmiszerek szupermarketekben történő tárolására.
Dolgozz, amíg csak vásárolsz.
Közkeletű angol szólás

Anyagok, áruk
szállítása:
12 kWh/nap

Árapály:
11 kWh/nap
Hullámok:
4 kWh/nap

Ipari
termékek:
48+ kWh/nap

Élelmiszer,
mezőgazdaság,
műtrágya:
15 kWh/nap

106 Egyetlen alumínium italosdoboz előállításához 0,6 kWh energia szükséges.
A doboz tömege 15 g. Becslések szerint az alumíniumgyártás teljes energiaigénye 60–300 MJ /kg között változik [yx7zm4], [r22oz], [yhrest]. Az általam
használt adat forrása az Alumínium Szövetség (The Aluminium Association)
[y5as53]: a gyártás energiaköltsége 150 MJ alumínium kilogrammonként (40
kWh /kg).
– A műanyag (PET) italos palackok beépített energiája. Forrás: Hammond és
Jones (2006) – a PET beépített energiája 30 kWh /kg.
– Az átlagos brit naponta 400 g csomagolóanyagot dob a szemétbe. NagyBritanniában 1995-ben az egy főre jutó csomagolóanyag-felhasználás 137 kg
volt (Hird és mtsai, 1999).
– Acél. A Swedish Steel cégtől származó információk szerint: „A kész acél egy
tonnájának előállításához 700 kg szén és koksz szükséges, ami körülbelül
5320 kWh /tonna kész acélnak felel meg. Ezen felül egy tonna kész acél
gyártásához fel kell használni kőolaj, földgáz és elektromos áram formájában
további 710 kWh energiát. A teljes [elsődleges] energiafelhasználás tehát
körülbelül 6000 kWh egy tonna kész acélra.” (6 kWh /kg) [y2ktgg]
107 Egy személyi számítógép előállítása 1800 kWh energiát igényel. A PC előállításához (a nyersanyagok és a gyártásra fordított energia) saját tömege 11szeresének megfelelő fosszilis tüzelőanyagéval egyenértékű energiára van
szükség. A hűtőszekrények esetében ez az arány 1-2-szeres. Az autók esetében ugyancsak 1-2-szeres az arány. Williams (2004); Kuehr (2003).

Szélturbinák
a sekély
tengerekben:
16 kWh/nap

Kütyük: 5 kWh/nap

Vízenergia: 1,5 kWh/nap

Világítás: 4 kWh/nap

Biomassza:
élelmiszer,
bioüzemanyag, fa,
hulladékégetés,
hulladéklerakókban
fejlődő gáz:
24 kWh/nap

Jegyzetek és irodalom
oldalszám

Szélturbinák
a mély
tengerekben:
32 kWh/nap

Fűtés,
hűtés:
37 kWh/nap

Sugárhajtású
repülés:
30 kWh/nap

Napelempark
(200 m2/fő):
50 kWh/nap

Napelemek
(10 m2/fő): 5 kWh/nap

Autózás:
40 kWh/nap

Napkollektor:
13 kWh/nap

Szél:
20 kWh/nap

15.11. ábra. A különféle ipari termékek
előállítása legalább 48 kWh /nap
teljesítményt igényel. A nyersanyagok és
termékek szállítására további 12 kWh /nap
teljesítményt fordítunk.

15 — Hétköznapi használati tárgyaink
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107 Az újratölthető nikkel-kadmium akkumulátorok. Forrás: Rydh és Karlström (2002).
– A papír beépített energiája 10 kWh/kg. Az újságpapír szűz fából történő előállításának energiaigénye körülbelül 5
kWh /kg, magának a papírnak az energiatartalma pedig hasonló a fáéhoz, vagyis nagyjából 5 kWh /kg. (Forrás: Ucuncu
(1993); Erdincler és Vesilind (1993); 336. oldal) Az energiaigény papírmalmonként és országonként változik, az 5
kWh /kg adat egy svéd, újságpapírt előállító gyártól, 1973-ból származik, idézi Norrström (1980), akinek a becslése
szerint a hatékonyságot növelő intézkedésekkel a ráfordítás 3,2 kWh /kg körülire csökkenthető. Egy újabb, a teljes
életútra vonatkozó elemzésében (Denison, 1997) úgy becsüli, hogy az újságpapír szűz fából történő előállításának
nettó energiaigénye az Egyesült Államokban 12 kWh /kg, ha a papír egy része hulladéklerakókba kerül, másik részét
elégetik. Ha a papírt újrahasznosított papírból gyártják, és utána ismét újrahasznosítják, akkor a ráfordítás 6 kWh /
kg-ra csökken.
108 Egy új autó beépített energiatartalma 76 ezer kWh. Forrás: Treloar és mtsai (2004). Burnham és mtsai (2007) alacsonyabb értéket ad meg: 30 500 kWh az autó egész élettartamára vetített, nettó energiaráfordítás. A különbség egyik oka
az lehet, hogy az utóbbi elemzés feltételezi, hogy az autó az élete végén újrafeldolgozásra kerül, ami csökkenti a nettó
anyagköltséget.
109 A közúti szállítás energiaintenzitása az Egyesült Királyságban körülbelül 1 kWh/t-km. Forrás: www.dft.gov.uk/pgr/
statistics/datatablespublications/energyenvironment.
– Egy ilyen konténerszállító hajóval történő teherszállítás energiaintenzitása 0,015 kWh/t-km. Az Ever Uberty – 285 m
hosszú, 40 m széles hajó – teherbíró-képessége 4948 TEU (TEU: Twenty-foot Equivalent Unit, szabvány méretű konténer), saját súlya 63 ezer tonna, utazósebessége 25 csomó, motorjainak teljesítménye 44 MW. Az 1 TEU méretű, 6
m-es konténer térfogata körülbelül 40 m3 . Manapság a legtöbb konténer, amellyel találkozunk, 12 méteres, azaz 2 TEU
méretű. A 2 TEU-s konténer tömege 4 tonna, és 26 tonna áru rakható bele. Feltételezve, hogy a hajó motorja 50 százalékos hatásfokkal dolgozik, ennek a hajónak a motorja 0,015 kWh kémiai energiát használ el tonnakilométerenként.
www.mhi.co.jp/en/products/detail/container_ship_ever_uberty.html
– Nagy-Britannia részesedése a nemzetközi teherhajózásból. Forrás: Anderson és mtsai (2006).
110 15.8. ábra. A hajók energiafogyasztása. Az ábrán látható öt pontot az alábbi hajók paraméterei alapján rajzoltam fel:
konténerszállító hajó (46 km /h), száraz árut szállító teherhajó (24 km /h), kőolajszállító tartályhajó (29 km /h), belvízi
szállítóhajó (24 km /h) és az NS Savannah (39 km /h).
Száraz árut szállító teherhajó: 0,08 kWh /t-km. Egy 5200 m3 szemes terményt szállító hajó a hasznos teherrel és az
egyéb teherrel (víz, üzemanyag, személyzet stb.) együtt összesen 3360 tonnát szállít. Sebessége 13 csomó (24
km /h), egyetlen, 2 MW teljesítményű motorja 186 g üzemanyagot (dízelolajat) fogyaszt a leadott energia minden
kWh-jára (42 százalékos hatásfok). conoship.com/uk/vessels/detailed/page7.htm
Kőolajat szállító tartályhajó: Egy korszerű tartályhajó energiafogyasztása 0,017 kWh /t-km [6lbrab]. 40 ezer tonna
terhet szállít, vízkiszorítása 47 ezer m3 . Fő hajtóművének maximális teljesítménye 11,2 MW. Sebessége 8,2 MW
motorteljesítmény mellett 15,5 csomó (29 km /h). A rakomány energiatartalma 520 millió kWh. Eszerint a szállított kőolaj energiatartalmának 1 százaléka árán a hajó a rakományával a Föld kerületének negyedét (10 ezer km)
megteszi.
Járműszállító hajók: A Wilh. Wilhelmsen hajózási társaság teherszállító hajóinak energiafogyasztása 0,028 és 0,05
kWh /t-km közötti [5ctx4k].
– A vízellátás és a szennyvíz kezelése 0,4 kWh/nap /fő teljesítményt igényel. A víz- és csatornázási művek teljes energiafelhasználása 2005–2006-ban 7703 GWh volt. 1 m3 víz szolgáltatásának energiaköltsége 0,59 kWh. 1 m3 szennyvíz
kezelésének energiaigénye 0,63 kWh. Ha az üvegházgázok kibocsátása is érdekel, akkor nem árt tudnunk, hogy a
vízszolgáltatás ökológiai lábnyoma 289 g CO2 a szolgáltatott víz 1 m3 -ére, a szennyvízkezelés esetében ugyanez 406
g CO2 a szennyvíz minden m3 -ére.
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Fenntartható energia – mellébeszélés nélkül
A háztartási vízfogyasztás 151 liter /nap /fő, a teljes vízfogyasztás 221 liter /nap /fő. Az elszivárgó víz mennyisége
57 liter /nap /fő. Források: Tudományos és Technológiai Parlamenti Hivatal (Parliamentary Office of Science and
Technology) [www.parliament.uk/documents/upload/postpn282.pdf], Water UK (2006).

110 Az Egyesült Királyságban a szupermarketek évente 11 TWh energiát fogyasztanak. [yqbzl3]
111 Helm és munkatársai szerint, ha számításba vennénk az exportot és az importot is, akkor Nagy-Britannia karbonlábnyoma közel kétszeresére, körülbelül 21 tonnára nőne. Helm és mtsai (2007).

