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Vállalati esetek

Az Audi és az alumínium
Gazdálkodj okosan – és felelősen

Az Audi AG a közelmúltban csatlakozott az Alumíniumgazdálkodási Kezdeményezéshez (Aluminium Stewardship 
Initiative − ASI), amelynek célja egy globális alumíniumipari fenntarthatósági szabvány kialakítása.

Ki ne csodált volna már meg egy ezüstösen 
csillogó Audi 8-ast, amint kecsesen, csende-
sen, tekintélyesen elsuhant mellette az úton. 
Az nyilván nem mindenkinek „ugrott be” a 
látvány kapcsán, hogy a prémium kategóriás 
gépkocsikat gyártó cég húsz évvel ezelőtt a 
Frankfurti Autószalonon állította ki az első 
olyan autóját, amelynek festetlen karosszéri-
ája fényesített alumíniumból készült. Egy év-
vel később, 1994-ben az Audi már szériában 
gyártotta az egységes alumíniumtestet kapó 
A8-asokat, amelyek karosszériája mindössze 
249 kilogrammot nyomott. Nem kérdés, az 
Audinak fontos és egyre fontosabbá váló 
alapanyaga az alumínium, különösen, mivel 
a könnyű autók gyártásának úttörőjeként 
pozicionálta magát.

Ezek után érthető, miért tartotta jele-
netősnek az Audi a csatlakozást az ASI-hoz. 
Amint Dr. Bern Martens, az Audi beszerzé-
sért felelős igazgatósági tagja fogalmazott: 
„A könnyű autók gyártásában úttörő sze-
repet játszó cégként felettébb érdekeltek 
vagyunk a felelős alumínium felhasználást 

szabályozó globális szabvány kialakításá-
ban.  Az, hogy a jövőben minősített alu-
míniumot fogunk használni, lehetővé teszi 
számunkra, hogy tovább mérsékeljük az 
általunk gyártott gépkocsik környezeti ter-
helését.”

Az ASI által kialakítani szándékolt szab-
vány egyébként valóban jól illeszkedik az 
Audi holisztikus termékfelelősségi meg-
közelítéséhez. Az autógyártó cég ugyanis 
nemcsak az általa előállított gépkocsik ma-
gas üzemanyag-hatékonyságára törekszik, 
hanem folyamatosan elemzi termékeinek 
a teljes életciklusuk alatt a környezetre 
gyakorolt hatásait is. Minden egyes új, 
szériagyártásba került modell esetében az 
Audi minősített környezeti elemzést ké-
szít, amelyben értékeli, hogy a jármű mi-
lyen terhelést jelent a környezetre. Célja 
az, hogy az új modell környezetterhelése 
csökkenjen az előző modelléhez képest. 
Így például az új Audi A6-os és Audi A3-as 
modellek minden egyes releváns környeze-
ti kategóriában „verik” az elődeiket. Mindez 
a fenntartható kitermelési és gyártási folya-
matokon túl az ultrakönnyű konstrukció-
nak is köszönhető, például az új Audi A3-as 
80, az A3 Sportback pedig 90 kilogrammal 
könnyebb az elődjénél. 

Ultrakönnyű autóiban az Audi úgyne-
vezett „intelligens anyagmixet” alkalmaz, 
amit a mottója is jól tükröz: „A megfelelő 
anyag a megfelelő helyen, a szükséges 
legkisebb mennyiségben”. A kisebb súly 
növeli a vezetési élményt, javítja a jármű 
biztonságát, és természetesen csökkenti 
a gépjármű által a környezetre gyakorolt 
negatív hatást. Végső soron minden egyes 
megtakarított kilogramm kevesebb üzem-
anyag-fogyasztást és csekélyebb CO2-
kibocsátást eredményez.

Az Audi stratégiájában a munkavállaló-
kért, a közösségért, a természetért viselt 
felelősség ugyanolyan súllyal szerepel, 
mint a pénzügyi sikeresség vagy a nemzet-
közi versenyképesség. A cég hosszú távú 
víziója a CO2-semleges mobilitás lehető-
vé tétele. Ezen az úton jelent egy lépést 
a csatlakozás az Alumíniumgazdálkodási 
Kezdeményezéshez.

Az Alumíniumgazdálkodási Kezde-
mé nyezést (Aluminium Stewardship 
Initiative – ASI) 2012-ben alapították az 
alumíniumiparban meghatározó cégek. 
Az ASI nonprofi t szervezet, amelynek 
célja az alumíniumipar érintettjeinek 
„mozgósítása” annak érdekében, hogy 
a teljes alumíniumipari értékláncban ér-
vényesüljenek az etikai normák, váljanak 
fontossá a környezeti és a társadalmi tel-
jesítmények.

Egy átlátható, az érintettek legszé-
lesebb körét bevonó egyeztetési folya-
matban az ASI az alumíniumipar többi 
szervezetének (Nemzetközi Alumínium 
Intézet [International Aluminium 
Institute], Európai Alumínium Egyesület 
[European Aluminium Association], 
Alumínium Egyesület [Aluminium 
Association]) munkájára építve kívánja 
létrehozni az egységes alumíniumipari 
szabványt.

Az évezredek óta használt rézzel, 
ólommal és ónnal szemben az alumíni-
um viszonylag „fi atal” fém: mindössze 
150 éve használják kereskedelmi célok-
ra. Mégis, napjainkban többet állítanak 
elő belőle, mint bármely más, nem vas-
tartalmú fémből.

Az alumínium a jármű- és építőipar, 
a csomagolási és az elektromos szektor 
egyik legfontosabb alapanyaga. Kiváló 
tulajdonságai miatt lett ennyire népsze-
rű: könnyű, ellenálló, rugalmas, erős, jól 
vezeti a hőt és az elektromosságot, és 
még csak nem is korrodálódik.

Hordozója, a bauxit az egyik legbő-
ségesebben rendelkezésre álló ásvány. 
Körülbelül négy tonna bauxitból állíta-
nak elő egy tonna alumíniumot.  

Mivel az alumínium végtelenszer új-
rahasznosítható anélkül, hogy romlana 
a minősége, a valaha előállított alumí-
nium 75 százaléka még mindig forga-
lomban van. Az alumínium újrahasz-
nosításához az elsődleges előállításhoz 
felhasznált energiának mindössze 5 
százalékára van szükség, s hasonlókép-
pen az újrahasznosításkor kibocsátott 
üvegházhatású gázok is csupán 5 szá-
zalékát teszik ki az elsődleges termelés 
folyamán felszabadulóknak. Leginkább 
az alumínium italosdobozokat használ-
ják fel újra: első „felbontásuk” után hat 
héttel már ismét a polcokon várják a vá-
sárlókat. 

Az alumínium felhasználása a leg-
több esetben környezeti előnyökkel jár. 
Miután könnyű fémről van szó, javítja a 
belőle készített járművek (gépkocsik és 
repülőgépek) üzemanyag-felhasználási 
hatékonyságát, és csökkenti az üveg-
házhatású gázok kibocsátását. Amikor 
pedig a belőle készített jármű végképp 
az ócskavastelepre kerül, a fém 95 száza-
léka újrahasznosítható. 
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