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Kielégítheti-e Ausztrália energiaigényét 
a napenergia? 
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napelem; költség; beruházás; hozam; 
egy főre jutó fogyasztás. 

Bevezetés 

Az elmúlt három évtizedben aggályok merültek fel azzal kapcsolat-
ban, hogy a jövőben rendelkezésre áll-e elegendő energia. Újabb becs-
lések szerint az energiaforrások közül a kőolaj, amelytől az ipari társa-
dalmak a legerősebben függenek, kisebb mennyiségben áll rendelkezés-
re, mint előzőleg hitték. A termelés valószínűleg 2005 és 2015 között te-
tőzik. A nem hagyományos források, így a szurokföld és a palaolaj tekin-
tetbe vétele nem változtat lényegesen a helyzeten. Jelenleg az egy év 
során felfedezett újabb készletek az évi fogyasztás 40%-ának felelnek 
meg. Más szakértők újabban kedvezőbb becsléseket adtak, de ez csak 
néhány évtizeddel tolja el a termelés tetőzését. 

Ha a harmadik világ lehetséges igényeit is figyelembe veszik, a 
helyzet még súlyosabbá válik. Ha a világ teljes jelenlegi lakossága a fej-
lett országok fogyasztásának megfelelő energiát fogyasztana, a jelenlegi 
termelés ötszörösére lenne szükség. A világ lakossága 2070-re valószí-
nűleg eléri a 9–10 milliárdot. Ezzel számolva, a hagyományos energia-
források csak 20 évre lennének elegendőek. A problémát tovább növeli a 
gazdasági növekedés melletti általános elkötelezettség. 

Az ásványi energiaforrások várható hiánya arra a feltételezésre ve-
zetett, hogy ezek megújuló forrásokkal helyettesíthetők. Mivel Ausztráliát 
több napsütés éri, mint a legtöbb fejlett országot, feltételezik, hogy ener-
giaszükségletét inkább lesz képes kielégíteni a napsugárzásból nyert 
energiával. Az alábbi elemzés kimutatja, hogy ez a feltevés az elektro-
mos energiára és a folyékony üzemanyagokra nem érvényes sem a je-
lenlegi, sem a belátható jövőn belüli árak esetére. 

 



A napenergiával termelt elektromos áram 

Az áramtermelés lehetőségeit elsősorban a téli időszakban kell 
vizsgálni. Az alábbi elemzés az ideális ausztrál helyszínre vonatkozik a 
Baktérítőnél, itt télen az átlagos napi bejövő energia vízszintes síkban 
4,24 kWh/m2. Ez azt jelenti, hogy a nap csaknem a teljes tél folyamán 
35-40°-os szögben éri. Ha a napelemmodulok optimálisan vannak beál-
lítva, az 1 m2 felületre eső energia télen naponta 5,18 kWh. Az áram-
szolgáltatás naponta 8 órán keresztül közvetlenül a napelemekből, 
16 órán keresztül pedig a tárolt energiából történhet. Az éjszakai áram-
igény kb. kétharmada a nappalinak; így ha a 8 nappali órán keresztül a 
teljesítményigény 1000 MW lesz, akkor a nap további részében az igény 
670 MW lesz. 

Bár a napelemek laboratóriumi hatásfoka 24%, a gyakorlatban ez 
csak 13%. 13%-os hatásfok mellett 1 m2-nyi napelem 0,67 kWh elektro-
mos energiát termel télen, naponta. Az áram továbbítása a belső termelő 
területekről a parti felhasználó területekre 15%-os veszteséggel jár, to-
vábbi 7%-os veszteséggel jár az egyenáram váltakozó árammá alakítá-
sa. Így a nappali összhatásfok 10,27%. Tehát 1000 MW teljesítmény 
szolgáltatásához a napelemeket 9737 MW teljesítményű napsugárzás 
kell, hogy érje. Tehát 8 órai 1000 MW-nyi teljesítményszolgáltatáshoz 
77 896 MWh energiát kell összegyűjteni.  

A legnagyobb probléma az áramszolgáltatás biztosítása az esti és 
éjszakai órákban. (A további analízis a felhős napok vizsgálatát elha-
nyagolja, ennek tekintetbe vétele esetén a tárolókapacitást tovább kell 
növelni.) Az energiatárolás a feltevés szerint hidrogéngáz formájában 
történne. 

Az elemzés feltételezi, hogy a hidrogéngáz előállításának energeti-
kai hatásfoka kb. 70%. Az áram továbbítása és átalakítása során fellépő 
veszteség ismét 15, illetve 7%. A hidrogénégetéssel történő áramterme-
lés energetikai hatásfokát 40%-ra becsülik. A jövő technológiájának, a 
tüzelőanyag-elemnek lehetséges felhasználására a tanulmány a továb-
biakban visszatér. (A hidrogén üzemanyaggal működő erőművek ára kb. 
azonos a szénerőművekével.) Végül a teljes folyamat energetikai hatás-
foka 2,9% lenne – tehát a napelemeket érő minden kWh energiából a 
tárolás után áram formájában csak 0,029 kWh jutna el a fogyasztókhoz. 
Energia tárolása esetén a gyűjtőterületet 3,7 szeresére kell növelni (az 
azonnali felhasználáshoz képest). 

Tehát ahhoz, hogy a fényhiányos 16 óra folyamán 670 MW tel-
jesítményt szolgáltassanak 2,9%-os hatásfok mellett, minden nap 

 



373 519 MWh napenergiát kell összegyűjteni. Összeadva a nappali és 
éjszakai szükségletet, összesen 451 416 MWh adódik minden egyes 
napra. Ha a gyűjtőterület minden négyzetméterét 5,18 kWh energia éri, a 
szükséges gyűjtőterület 87 M m2. 

A napelemek nagykereskedelmi ára wattonként kb. 5 AUD (ez a 
kiskereskedelmi ár fele). A napkövető napelemmodulok teljes ára 
1500 AUD/m2; a 87 M m2-es napelemtelep ára 130,6 Mrd AUD lenne. 

Ugyanakkor egy 1000 MW-os szénerőmű ára 800 M AUD. A 20 év 
alatt felhasználásra kerülő szén ára 2 Mrd AUD. Tehát az ásványi 
üzemanyagot felhasználó megoldás ára 2,8 Mrd AUD; így a napelemes 
megoldás kb. 47-szer drágább. (Ez az arány csökken, ha a szén okozta 
környezetterhelést is tekintetbe veszik.) Harmincéves üzemidővel szá-
molva az arány 33 lenne. 

További tényezők vannak, amelyek növelik a napelemes megoldás 
árát: 

1. A működtetés és a személyzet költsége, különösen a gyűjtőterü-
let rendszeres tisztántartásának az ára. 

2. A fenti számítás nem veszi tekintetbe a felhős napok miatti 
többletszükségletet.  

3. A gyakorlatban a napelemek hatásfoka a zavaró tényezők miatt 
kisebb, mint laboratóriumi körülmények között; ilyen zavaró té-
nyező lehet a napelemtáblák pontatlan beállítása, por és vízgőz 
jelenléte a légkörben, a por a táblákon, a napelemek öregedése, 
veszteségek a bekötésekben és az áramátalakítókban, a nap-
elemek felmelegedése. A hálózatba nem bekötött rendszereknél 
az igényeket vagy a tartalékolási lehetőségeket meghaladó ki-
menő teljesítmény elvész. Egy nagy rendszer teljesítménye, 
amely képes fedezni a szükségleteket tél közepén, a szükséges-
nél kétszer nagyobb teljesítményre képes nyár közepén, mivel a 
napsugárzással bejövő energia kb. kétszer nagyobb nyáron. 
A BP Solarex által 1999-ben publikált adatok szerint az Egyesült 
Királyságban lévő 390 m2-es, a Svájcban lévő 805 m2-es és a 
Spanyolországban, Toledóban lévő 7960 m2-es napelemrendszer 
hatásfoka 3 év alatt átlagosan 6-7% volt (a rendszer a ráeső 
energia 6-7%-át alakította elektromos árammá). 
A Melbourne-ben felszerelt 1,26 kW-os napelemrendszer, amely-
nek paneljei tél közepén merőlegesek a napsugárzásra, a 2,5 
hónapos téli időszakban átlagosan csak 8% hatásfokú volt. 
Ehhez hasonló adatokat tett közzé az USA Napenergia Társaság 
(US Solar Electric Power Association) is. 

 



4. Egy energiatermelő üzem működése során termelt energiából ki 
kell vonni a létrehozásához felhasznált energiát, ha helyes képet 
akarunk kapni az adott üzem által ténylegesen szolgáltatott ener-
giáról. 
A napelemeket gyártó cégek általában azt állítják, hogy a befekte-
tett energia visszatérülési ideje kb. három év. Ez azonban a labo-
ratóriumi körülményekre vonatkozik, a visszatérülési idő ennél 
sokkal hosszabb. A Toledóban működő rendszer esetében, becs-
lések szerint, a napelemek gyártásakor befektetett energia a vár-
ható 30 éves élettartam alatt termelt energia 25%-a. Az Egyesült 
Királyságban működő napelemtelep esetében ez az arány 38%. 
Szükséges megjegyezni, hogy a fentiekben csak a napelemek 
előállításához szükséges energia szerepelt. Ez jóval kevesebb, 
mint a teljes napelemrendszer létrehozásához és működtetésé-
hez szükséges energiamennyiség; erre azonban nem állnak ren-
delkezésre becslések.  

5. A fenti megfontolások nem veszik tekintetbe a karbantartás és 
meghibásodás miatt bekövetkező üzemszüneteket. Szénerőmű-
vek esetében ez a működési idő 30%-át teszi ki. Ha a napelem-
telepek esetében hasonló arány érvényes, akkor az 1000 MW tel-

 
és költséget igényel. A napelemek esetében valószínűleg az 
üzemszünetek ennél rövidebb időt vesznek igénybe. 

jesítményű napelemtelep létrehozása 1,43-szor nagyobb területet

6. További jelentős költségeket igényel a hidrogéngyártó üzem 
megépítése és működtetése, a hidrogén szivattyúzása és tárolá-
sa. Mivel a hidrogénnek kicsi a fajlagos energiatartalma, óriási tá-
rolási térfogatra van szükség. Ha 1 köbméterben 3 kWh energiá-
nak megfelelő hidrogént lehet tárolni, 12 M m3-es tárolóra lenne 
szükség. A nagy nyomáson történő tárolás csökkentené a térfo-
gatot, de növelné a szükséges energiát és az üzemköltségeket 
Még a cseppfolyós hidrogén fajlagos energiatartalma is csak 
25%-a a benzinének. 

7. A tárolt hidrogént elektromos energiává alakító üzem árát is hoz-
zá kell adni a költségekhez. Ez összemérhető egy szénerőmű 
árával. Az üzemanyagelemek hatásfoka nagyobb, de ezek drá-
gábbak. 

8. A fenti tervek kivitelezéséhez kölcsönt kell felvenni, a kölcsön 
után fizetendő kamatok megduplázhatják az előzőek alapján be-
csült költségeket. Egy szénerőmű életciklusa során (feltételezve, 
hogy az idő 30%-ában nem működik) 122,6 millió MWh-t termel, 

 



az építési költség és az üzemanyagköltség 2,8 Mrd AUD, tehát 
1 kWh elektromos energia ára 2,28 cent. Ausztráliában 1998-ban 
1 kWh háztartási elektromos energia kiskereskedelmi ára 
10,1 cent volt, ez alapján fel lehet tételezni, hogy a profit, a mű-
ködési és igazgatási költségek, a kamatok, valamint az áramel-
osztás járuléka jóval meghaladja az üzem építési költségei alap-
ján számított járulék kétszeresét. 

9. Mindaddig, amíg az egyéb módon termelt energia olcsóbb lesz, 
nem fognak dönteni nagyméretű, napelemekkel működő telep 
építéséről. A fentiek alapján fel kell tételezni, hogy egy napelem-
erőmű felépítéséhez szükséges energia ára körülbelül megegye-
zik az általa a jövőben termelt energia árával, ami a fentiek alap-
ján nagyon magas lesz. Mivel a nagy energiatartalmú anyagok já-
ruléka adja az építési árak nagy részét, a napelemtelep négy-
zetméterenkénti ára jóval nagyobb lesz, mint a fentiek során be-
csült 1500 AUD, ami a jelenlegi energiaárakon alapszik. 

A fenti kilenc tényező alapján a tényleges ár a fenti becslésben sze-
replő 130,6 milliárd AUD-nál néhányszor nagyobb lesz. 

Hogyan módosíthatja a fenti becslést a műszaki haladás? 
Ha a fentiektől eltérően feltesszük, hogy  
• a napelemek hatásfoka nem 13%, hanem 20%; 
• az 1 watt teljesítményű napelem ára 2 AUD (ez 60%-os csökke-

nés); 
• az üzemanyagelemek a tartalékolt hidrogénből 60%-os hatásfok-

kal állítanak elő áramot, 
akkor az 1000 MW termelésű üzem ára 60%-kal olcsóbb lesz, de még 
mindig hússzor drágább lesz, mint a szénerőmű és a szén együttes ára 
vagy a nukleáris erőmű ára. (Ez az elemzés figyelmen kívül hagyja, hogy 
jelenleg az üzemanyagelemek ára fajlagosan 4–6-szor magasabb, mint 
a hagyományos energiatermelő üzemeké). 

Ha a napelemek nem kerülnének semmibe, a napelemtelep terüle-
tének ára még mindig nagyon magas lenne. Ha csak a 6 mm-es ütésálló 
üveg árát nézzük, a szükséges 87 M m2 5220 M AUD-ba kerülne (1 m2 
ütésálló üveg nagykereskedelmi ára kb. 60 AUD). 

A napelemek háztetőkön való elhelyezése 

Ha a napelemeket a háztetőkön helyeznék el, ez lényegesen csök-
kentené az árakat. Így el lehetne kerülni a szállítási veszteségeket, de ez 

 



csak akkor lenne lehetséges, ha a rendszerek elég nagyok lennének, így 
függetlenné válnának a hálózattól, elegendő többletet termelnének, ele-
gendő tároló képességük lenne a hosszú felhős időszakokra. Az elosz-
tott termelés valószínűleg bizonyos költségek növekedéséhez is vezet-
ne. 

A napelemek háztetőre helyezésének eredményessége a földrajzi 
szélességtől is függ. Sydneyben például (34° déli szélesség) télen az 
egy négyzetméterre eső napi napsugárzás energiája 2,78 kWh, csak 
kétharmada a közép-ausztráliai értéknek, ahol a napelemek elhelyezése 
ideális lenne. A háztetők felületének átlagosan csak 40%-a olyan tájolá-
sú, amely alkalmas napkollektorok hatásos telepítésére.  

Ugyanolyan elektromos teljesítmény biztosításához, mint amilyet a 
fentebb feltételezett központi napelemtelep adna (1000 MW 8 órán át 
közvetlenül és 660 MW 16 órán át tárolón keresztül) 111 M m2 gyűjtőfe-
lületre lenne szükség a háztetőkön. A napelemekkel betelepített házte-
tők minden négyzetmétere naponta 0,17 kWh elektromos energiát szol-
gáltatna. Ez a felület kb. ötszöröse a Sydneyben lévő, megfelelő tájolású 
lakóházi háztetők területének.  

Ha feltesszük, hogy egy lakóház tetejének területe 100 m2, ennek 
40%-át napelemtáblák borítják, amelyek minden négyzetmétere naponta 
0,17 kWh áramot termel, akkor az egy háztetőn egy nap alatt termelt 
energia 6,7 kWh lesz. Egy háztartás áramfogyasztása Ausztráliában na-
ponta 18,2 kWh. Tehát a tetőn termelt áram a ház áramszükségletének 
csak harmadát fedezi, a napelemtáblák ára pedig 90 000 AUD. Ausztrá-
lia tejes áramszükséglete évi 175 GWh, ennek kielégítése 20 darab 
1000 MW-os kapacitású erőművet igényelne, amihez 2720 M m2 nap-
elemtábla szükséges – ez 13-szorosa az összes rendelkezésre álló la-
kóházi tetőnek (feltéve, hogy a tetőterület 40%-ára telepíthető napelem 
és elhanyagolva a fenti 9 tényezőt). (Ha az autók által felhasznált ener-
giát is a tetőkön elhelyezett napelemek segítségével állítanák elő, ez kb. 
megkétszerezné a fenti mennyiséget.) 

A napenergia felhasználásának egyéb lehetőségei 

A termokémiai folyamatok révén az energiatárolás majdnem ugyan-
olyan hatásfokú lehet, mint hidrogéntárolással, azonban nagy méretek 
esetén komoly problémát okozna a nagy mennyiségű gáz ideiglenes tá-
rolása. Energetikai szempontból a metánreformáláson vagy az ammó-
niarekombináción alapuló energiatárolás hatékonyabb, mint a hidrogén 
tárolása, azonban ezek a folyamatok normál nyomás mellett 1,54 kWh 

 



energia tárolásához 1 m3 gáz tárolását igénylik. Így a fenti számításban 
szereplő napelemtelepről nyert energia tárolása arra a 16 órára, amikor 
a telep nem termel áramot, 1600 km hosszú aknát igényelne, ha az 
energiatárolás hatásfoka 60%. 

Egy másik lehetőség szivattyús energiatározó alkalmazása lenne, 
de problémát okoz a megfelelő méretű tározó. Ennek az eljárásnak az 
energetikai hatásfoka nem különbözik lényegesen a hidrogéntárolást al-
kalmazó eljárás hatásfokától. A vanádiumelem alkalmazása ígéretesnek 
tűnik, de a kezdeti 87%-os hatásfok az újratöltések során csökken. 
Becslések szerint a gazdaságosan kitermelhető vanádiumkészletek nem 
elégségesek egy világméretű energiatároló rendszer létrehozásához. 

A legígéretesebb áramtermelési lehetőség a nap termikus hatásá-
nak felhasználása, bár erről kevesebb adat áll rendelkezésre, mint a 
napelemes áramtermelésről*. Egy ilyen erőmű, a SEG VI 30MW rend-
szer, 1997-ben 57 GWh-nyi áramot termelt napenergia felhasználásával, 
az erőmű ára 119,2 M AUD volt. Egy ilyen árú szénerőmű, amely 70%-
os kihasználási fokkal dolgozik, évente 6132 GWh áramot termel, tehát 
108-szor többet. Egy ugyanilyen termelésre képes naphőerőmű ára 
12,8 Mrd AUD lenne (az energiatárolás költségei ebben nem szerepel-
nek). E naperőmű területén az évi átlagos bejövő napenergia igen nagy: 
naponta és négyzetméterenként 7,2 kWh. Ez kb. kétszer akkora, mint a 
téli érték Közép-Ausztráliában. Így a tél közepén 1000 MW-ot szolgáltató 
erőmű ára Közép-Ausztráliában 25 Mrd AUD lenne. Ugyanitt egy ilyen 
teljesítményű, napelemekkel működő erőmű ára 48 Mrd AUD lenne. E 
durva becslések alapján a nap hőenergiáját felhasználó áramtermelő 
rendszerek ára fele a napelemekkel működő rendszerek árának. 

A folyékony üzemanyagok 
Az ipari társadalmak másik alapvető energiaforrása a folyékony 

üzemanyag, ennek lehetséges, a napenergiára épülő forrása a biomasz-
sza. A folyékony üzemanyag előállítása biomasszából csak kis energia-
nyereséggel jár, vagy egyáltalán nem jár energianyereséggel; előadód-
hat, hogy a biomassza begyűjtése és feldolgozása több energiát igényel, 
mint amennyit az előállított üzemanyag tartalmaz. Irodalmi adatok szerint 
pl. a gabonából előállított etanol esetében az előállításhoz szükséges 
energia 71%-kal nagyobb, mint az etanolban lévő energia.  

 

* A napfényt parabolikus tükörrendszerrel áramló szintetikus olajat tartalmazó csőrendszerre 
irányítják, az olaj 390 C°-ra felmelegszik, a forró olaj hőcserélőn áthaladva gőzt fejleszt, a 
gőz áramfejlesztő turbinát hajt meg. 

 



A cellulózalapú anyagokból előállított etanol esetében a kinyert és 
befektetett energia aránya 1,94 lehet. Minden liter etanol termelése so-
rán 13 liter nagy biológiai oxigénigényű szennyvíz keletkezik, amelynek 
tisztítása az etanol energiájának 50%-át igényli. 

A jelenlegi technikai tökéletesítések lehetővé teszik a pozitív ener-
giamérleget az etanol gabonából való előállítása során, ha tekintetbe ve-
szik a nem etanol termékek járulékát is. 

A biomassza hozama és mennyisége 

A folyékony üzemanyag termelésének nem az energia-visszanyeré-
si arány szab elsősorban határt, hanem a rendelkezésre álló földterüle-
tek és terméshozamok. 

Számítás szerint az USA energiaigénye 10%-ának etanollal való ki-
elégítése a takarmánytermelés 37-szeresét igényelné. Az USA élelem- 
és energiaigényének biomasszával való kielégítése a jelenlegi termőföld 
15-szörösét, a mezőgazdasági vízfogyasztás 30-szorosát és az alkal-
mazott növényvédő szerek 20-szorosát igényelné. Japánban ehhez a 
jelenlegi terület 148-szorosára lenne szükség. A vizsgált bioüzemanyag-
technológiák egyike sem alkalmas nagy méretekben történő megvalósí-
tásra, a megművelhető föld és a víz hiánya miatt. A bioüzemanyagok 
nem enyhíthetik jelentős mértékben az ásványi energiaforrásoktól való 
függőségünket.  

A parlagon heverő termőföldek az USA közlekedési üzemanyag-

telezik, hogy hektáronként minden évben 21 t biomassza terem. Az 
USA-ban évente 186 M t (száraz) hulladék biomassza gyűjthető össze. 
Ebből 20 Mrd gallon etanol állítható elő, ami az USA évi benzinfogyasz-
tásának 6%-át helyettesítheti. 

szükségletének csak 14-28%-át tudnák biztosítani még akkor is, ha felté-

A biomassza-termesztésnek és ebből való energia előállításának a 
fotoszintézis szab határt. A természetes ökorendszerekben a napból ér-
kező energia 0,07%-a tárolódik a növényekben, ez az arány egyes spe-
ciális esetekben (pl. cukornád termesztése) elérheti a 0,5%-ot. Egy olyan 
területen, ahol a bejövő napenergia négyzetméterenként és naponként 
5 kWh, a növényzet 24 órára vett átlagos energiatárolási sebessége 
1,4 kW lesz hektáronként. Mindez nem gyűjthető be, mert a növények az 
energia 40%-át a növekedési folyamatokra fordítják. Így a felhasználható 
teljesítmény 0,84 kW lesz hektáronként. Ezt érdemes összehasonlítani 
az USA egy főre eső fogyasztásával – ez 10 kW, tehát egy személy 
energiaigényének kielégítése 12 hektárt igényel; ugyanakkor jelenleg 

 



globálisan az egy főre jutó termőföld (az ún. ’ökológiai lábnyom’) 1,2 
hektár, és a világ lakossága várhatóan 50%-kal növekedni fog. 

Ez a 0,84 kW/ha energiaáram megfelel évi 26 490 MJ/ha-nak, ez a 
felső határa a folyékony üzemanyag termelésnek. Ez megfelel 1,65 t fa, 
vagy 212 gallon benzin energiatartalmának. Ebből még ki kell vonni az 
üzemanyag termelésére fordított energiát, valamint a nem folyékony 
terméket, aminek egy része hasznosítható. 

A további elemzés feltételezi, hogy kedvező mezőgazdasági körül-
mények között és a feldolgozás technológiájának tökéletesítése révén 
1 ha területen évente 3 t biomassza termelhető, ami 200 gallon benzin-
nek megfelelő etanollá alakítható át (bár a 3 t biomasszahozam fenntart-
hatósága bizonytalan). 

Az USA évi benzinfogyasztása az 1990-es évek közepén kb. 
6,6 Mrd hordó (277 Mrd gallon) volt. Ebből a közlekedés részesedése 
kb. 212 Mrd gallon volt. Ha 1 ha-ról évente 200 gallon benzinnek megfe-
lelő üzemanyag nyerhető, akkor 1385 M ha termőföld szükséges a teljes 
benzinszükséglet kielégítéséhez. Ez kb. az USA teljes területének más-
félszerese. Az USA teljes erdőállománya 290 M ha, szántóföldje 
162 M ha, legelőállománya 300 M ha. E számok egyezésben vannak 
azzal a becsléssel, hogy az USA mai energiafelhasználása 30%-kal ha-
ladja meg a növényzetbe beépülő napenergiát.  

Az ausztrál helyzet a rosszabb talajok és a lassúbb növekedés miatt 
még kevésbé ígéretes (bár az egy főre jutó mezőgazdasági terület két-
szer nagyobb, mint az USA-ban). 1998-1999-ben Ausztrália együttes 
benzin- és földgázfogyasztása 20,5 M gallon benzin fogyasztásának fe-
lelt meg. Ha 1 ha-on évente 200 gallonnak megfelelő biomassza terem 
és a biomassza energiatartalmának 56%-a átvihető a folyékony üzem-
anyagba, akkor 100 M ha termőföldre lenne szükség. Csak a benzin-
szükséglet kielégítése 66 M ha-t igényelne (ha a termeléshez szükséges 
energiát nem veszik tekintetbe). 

Hasonló eredményekre vezet a faanyag termelésének vizsgálata. 
20,5 Mrd gallon benzin energiatartalma megfelel 145 M t tűzifáénak (1 t 
tűzifa energiatartalma 16 GJ). Ha a tűzifa energiatartalmának 56%-a vi-
hető át a folyékony üzemanyagba, akkor a szükséges fa mennyisége 
legalább 258 M t. Az 1 ha-on évente termő fa mennyisége világátlagban 
2 t, azonban az ausztrál átlag ennél kisebb. A világátlaggal számolva 
129 M ha erdőre lenne szükség a jelenlegi ausztrál benzin- és földgáz-
igények kielégítéséhez. 

 

 



Becslések szerint a termelt metanol energiatartalma a nyersanyag 
energiatartalma 53%-ának felel meg, azonban tekintetbe véve a terme-
lés és az infrastruktúra járulékát ez 41%-ra csökken. Ez azt jelenti, hogy 
az ausztrál benzin- és földgázszükséglet 163 M ha erdőterületet igényel-
ne (és egy olyan eljárást, ami a biomassza energiatartalmának 56%-át 
átmenti a folyékony üzemanyagba).  

Ausztrália erdőinek területe 41 M ha, de ennek csak 40%-a haszno-
sítható biomassza-termelésre. Megjegyzendő, ahhoz, hogy Ausztrália 
erdei termékekből önellátó legyen, termelését 50%-kal kellene növelni. 
Évente 6 M t tűzifát használ fűtésre, épületfa- és tűzifaigénye valószínű-
leg meghaladja a maximálisan fenntartható mennyiséget. 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy Ausztrália jelenleg meg-
lévő erdői nem képesek számottevő módon hozzájárulni a biomassza-
igények kielégítéséhez. Az energiatermelésre specializált ültetvények 
sem oldják meg a problémát. Jelenleg az ilyen ültetvények összterülete 
1 M ha; a viszonylag rossz minőségű talajok határt szabnak e terület növe-
lésének. Ausztrália az ilyen ültetvények területét 10 M ha-ra növelhetné. 

Az optimista következtetések nagyon magas biomasszahozamok 
feltételezésén alapulnak, pl. évi 20-21 t hektáronkénti száraz biomassza-
hozamot tételeznek fel fenntarthatónak. Az ilyen feltevések azonban túl-
zóak. Ausztráliában a szántóföldek biomasszahozama hektáronként évi 
4 t alatt van, bár itt a legjobbak a talaj adottságai. E hozamot jelentős 
mennyiségű műtrágya, növényvédő szer felhasználásával és öntözéssel 
érik el. Tekintetbe kell még venni, hogy a begyűjtött biomassza 15%-a a 
hathónapos tárolás alatt elvész, és a biomassza-termelés műtrágyaigé-
nye a mezőgazdasági termelés műtrágyaigényével összemérhető. Becs-
lés szerint az energia előállítására szolgáló biomassza-ültetvények nitro-
génigénye hektáronként és évenként 50–60 kg. Ennek energiaigényét is 
számításba kell venni. 

Az Ausztrál CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Reseach 
Organization – a kutatásokat és fejlesztéseket támogató ausztrál szer-
vezet) „Túl a 2025. éven” című jelentésében kifejti, hogy az energiater-
meléshez szükséges biomassza Ausztrália talajjavításra szoruló sós ta-
lajairól származhat. Azonban a sós talajok hozadéka tört része lehet az 
ausztrál termőföldek átlagos hozadékának. Eukaliptusz (törpe gumifa) 
termesztésével hektáronként évi 5–7,5 t száraz nyersanyag hozamra 
számítanak. Gyenge talajok esetében azonban csökkent hozam várható, 
vagy ezt ellensúlyozandó műtrágyát kell alkalmazni, ami növeli a terme-
lés energiaigényét. 

 

 



Metanol 
A metanol kb. 2,6-szor annyi energiát ad folyékony üzemanyag for-

májában, mint az etanol (e becslésnél nem veszik tekintetbe az előállítás 
során felhasznált energiát). Számítások szerint 2,2 t 68,6 GJ energiatar-
talmú nyersanyagból 13 GJ energiatartalmú metanol gyártható. Ilyen ki-
termelés mellett (tehát 1 t nyersanyagból 40 gallon benzin) Ausztrália 
olaj- és gázigényeinek fedezéséhez 512 M t száraz faanyag szükséges. 
Feltételezve, hogy 1 ha évi hozama 7,5 t, 5 t, 3 t illetve 2 t faanyag, a 
szükséges terület rendre 68, 102, 171 illetve 256 M ha. 

A probléma mérete személyekre lebontva válik világossá. Ha 1 ha 
évi hozama 200 gallon benzin (ez 5 t száraz fának felel meg), Ausztrália 
egy főre eső évi benzinfogyasztása 708 gallon, akkor egy személy terü-
letigénye 3,54 ha (a gázfogyasztással együtt 5,4 ha). Ehhez járul még 
2,2 ha további erdőterület a gazdag országokra jellemző egy személyre 
jutó 10 000 kWh elektromos fogyasztás kielégítésére. Így egy személy 
folyékonyüzemanyag-, gáz- és villamosenergia-szükségletének bio-
masszából történő kielégítéséhez 7,6 ha területre van szükség. Ugyan-
akkor a jelenleg élő 6 milliárd ember szükségleteinek kielégítésére 
1,2 ha művelhető terület jut fejenként. 2070-re várhatóan a népesség 
9 milliárd fő lesz, a termékeny föld területe csökken, így az egy főre jutó 
terület kb. 0,8 ha lesz. 

E megfontolások arra utalnak, hogy bár jelentős mennyiségű folyé-
kony és gáznemű üzemanyag állítható elő biomasszából, de ez a forrás 
a jelen igények tört részét képes csak biztosítani. Ha a rendelkezésre 
álló benzin mennyisége csökkenni fog, ez kedvezőtlenül hat a biomasz-
sza-termelésre is. Ha kevesebb és drágább az üzemanyag, drágább 
lesz az öntözés, a műtrágya és a növényvédő szer. Az energiaigényes 
építőanyagok iránti igény csökkeni, a faanyagok iránti igény növekedni 
fog. A bekövetkező vízhiány és az üvegházhatás csökkenteni fogja a 
biomassza-termelést. A globális fejlődés gyorsítja az emberek városokba 
költözését, ami szintén növeli az egy főre eső energiafogyasztást. 

A gazdasági növekedés következményei 

A gazdasági növekedés tekintetbe vétele rámutat az energiaprob-
léma további nehézségeire. Ha az évi gazdasági növekedés 3 vagy 4%, 
a termelés 23 illetve 17 év alatt kétszereződik meg. Nem világos, hogy a 
termelés és fogyasztás ilyen méretű növekedése folytatódhat-e az ener-
giaigények jelentős növekedése nélkül.  

 



Két szokásos ellenérvet lehet megvizsgálni. Az első ellenérv szerint 
a gazdasági fejlődés egyre inkább az energiaigényes szektorokon kívül, 
a szolgáltatásokban és az informatikai szektorban fog végbemenni. 
Azonban számos szolgáltatás energiaigényes; ilyen a közlekedés, az 
utazás és a turizmus. Becslések szerint Ausztrália energiafogyasztásá-
nak 27%-a jut a szolgáltatásokra. Számos szolgáltatás kapcsolódik az 
energia- és eszközigényes iparágakhoz.  

A másik ellenérv, hogy a modern gazdaságok „dematerializálódnak”, 
azaz csökken az anyag- és energiaigényük. Az egységnyi GDP termelé-
sére fordított energia a nyers statisztikai adatok alapján csökkenni lát-
szik, de erős érvek szólnak amellett, hogy ez a dematerializáció a való-
ságban nem megy végbe. 

E látszólagos effektus jelentős részben a jobb minőségű üzem-
anyagokra való átállás következménye; így a szénről a gázra. (Több 
gazdasági érték származik 1 MJ energiából, ha az benzin és nem szén, 
vagy ha áram és nem gáz, mert az előbbi források rugalmasabbak, job-
ban szállíthatók, stb.) Továbbá a gazdag országok törekednek a koráb-
ban általuk gyártott energiaigényes termékek importjára, így az előállítá-
sukhoz szükséges energia nem az ő gazdaságukat terheli. Az USA ke-
reskedelmi adatainak vizsgálata ezt az állítást alátámasztja. Végül a ki-
dobott szemét mennyisége fontos jelzője a felhasznált anyagok és a fel-
használt energia mennyiségének, a gazdag országokban az egy főre ju-
tó szemétmennyiség pedig nem csökken. 

Így egyáltalán nem biztos, hogy az ausztrál gazdaság képes a ter-
melés és a felhasználás növekedésének jelenlegi ütemét fenntartani, a 
jelenlegi szintet 2070-re nyolcszorosára vagy még nagyobb mértékben 
megnövelni a jelenlegi energiafogyasztás többszörözése nélkül. Ha a 
világ várható 9–10 milliárdos lakosságának életszínvonala elérné Auszt-
rália 2070-es életszínvonalát (ha Ausztráliában a növekedés évi 3%-os) 
akkor a világ teljes termelése a jelenlegi szint hatvanszorosára kellene, 
hogy növekedjen. 

Az ilyen jellegű megfontolások vezették a „növekedés határai” iskola 
képviselőit arra a következtetésre, hogy a növekvő életszínvonal és a 
gazdasági növekedés mellett elkötelezett ipari fogyasztói társadalmak 
fenntartására nincs reális esély. 

Következtetések 

Bár az ismertetett becslések nem pontosak, rámutatnak, hogy 
Ausztrália jelenlegi áram- és folyékonyüzemanyag-szükséglete sem elé-

 



 

gíthető ki a napenergia hasznosításával; a jövő szükségleteire ez az állí-
tás a folyamatos gazdasági növekedés miatt fokozottan érvényes.  

Ez nem azt jelenti, hogy a megújuló energiaforrásokat nem kell 
hasznosítani. A növekedés határaira vonatkozó bőséges irodalom alap-
ján az ipari fogyasztói társadalom helyébe lépő fenntartható társadalom-
tól elvárható: 

• a sokkal szerényebb anyagi életszínvonal; 
• nagymértékű társadalmi és gazdasági önellátás nemzeti, helyi és 

háztartási szinten; 
• több együttműködés és közösségi megoldás; 
• új gazdaság, amelyet nem a haszon maximalizálása és a piaci 

erők mozgatnak, és amely nem növekedésre törekszik; 
• nagyfokú bizalom az alternatív technológiák iránt, beleértve a 

megújuló energiaforrásokat is;  
• értékváltás: takarékosságra, együttműködésre és önellátásra való 

törekvés. 
Bár egy ilyen gyökeres átalakulás jelenleg nem tűnik vonzónak, az 

Alternative Society Movement (Alternatív Társadalmi Mozgalom) az el-
múlt két évtizedben megkezdte ilyen telepek létrehozását. Ezen „Egy-
szerűbb Életmód” vízió szerint mindnyájan jól élhetünk megújuló forrá-
sokra támaszkodva, de fel kell adni a jelenlegi gazdag világra jellemző 
energiafogyasztást. 

(Schultz György) 
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