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A Mexikói-öböl földgázkészletének szerepe 
az USA energiaellátásában 

Az Egyesült Államok földgázpiaca legnagyobb a világon és az 1980-
as évek közepe óta – amikor a földgázt versenyképes, környezetkímélő 
energiahordozónak minősítették – folyamatosan bővül.  

Korábbi években a Mexikói-öböl (a továbbiakban Öböl) csaknem tel-
jes mértékben fedezte az Egyesült Államok földgázigényét. A 2001-ben 
elért maximális érték után napjainkra – a földgázárak jelentős mértékű 
emelkedése és a gazdaság stagnálása miatt – csökkent a földgáz iránti 
kereslet, amely azonban a jövőben várhatóan ismét növekedni fog, és az 
Öböl mélytengeri földgázkészlete kiemelt forrás lesz. 

A gázkitermelés növekedése 

A hagyományos lelőhelyek kimerülése és a földgáz iránti kereslet 
várható növekedése miatt a piac támogatni fog néhány új, költséges, a 
termelési kapacitás növelését célzó fejlesztést (pl. északi-sarki, Kanada 
tengerparti, Sziklás-hegység lelőhelyei, mélytengeri gázforrások feltárá-
sa). Az Öböl mélyén található földgázkészlet jelentős, kitermelése a jö-
vőben növekedhet. 

A már kiépített infrastruktúrához és a piacokhoz közel elhelyezkedő 
források kitermelését nemcsak a feltárás, a fúrás és a kitermelési tech-
nológiák fejlesztése, hanem a kormány által biztosított anyagi támogatás 
és a fejlesztésbe szakcégek bevonása is elősegíti. 

Az Öböl mélytengeri földgázkitermelése 2001-ben 20%-kal nőtt. 
2002-ben 14 új mélytengeri lelőhelyen indult meg a termelés és összesen 

 



65 termelőhely üzemelt. 2003. végére az újonnan termelésbe állított 
lelőhelyek számának növekedése meghaladta a 2002. éviét. 2002-ben 
több, mint 800 part menti területet adtak koncesszióba. Az előrejelzések 
szerint a kitermelés a kőolajat kísérő gáz és az olaj felé tolódik el. Hosz-
szabb távon várható a nem kőolajat kísérő gáztartalékok feltárása és ki-
termelése.  

 

Az összes mélytengeri gázkitermelés a 2000–2005 közötti időszak-
ban több, mint kétszeresére nő, 2010-re pedig eléri a 0,244 Mrd m3/nap 
értéket (mélytengeri kitermelésen a 300 méternél nagyobb vízmélység-
ben található kutakból folytatott kitermelés értendő). 

Mélytengeri termelőterületek 

Az Öböl louisianai területén található mélytengeri termelőterületek: 
Mississippi kanyon, Zöld kanyon, Garden Banks, Viosca Knoll, De Soto 
kanyon, nyugati partján pedig Keathley kanyon. Louisiana mélytengeri 
gázkitermelése 1998 óta megkétszereződött és várhatóan hamarosan 
eléri a 0,226 Mrd m3/nap értéket.  

A területeket tekintve a legnagyobb %-os kitermelés a Mississippi 
kanyonban várható. A mélytengeri kitermelés infrastruktúráját (pl. csőve-
zeték-rendszereket) a termelés növekedésének kiszolgálása érdekében 
jelentős mértékben fejleszteni kell.  

A self (kontinenshez csatlakozó, vagy sziget körüli öv, amely a part-
vonaltól addig a mélységig terjed, amelynél a lejtőszög rendszerint jel-
legzetesen megnő az óceáni mélységek felé) 2/3 részét adja a part men-
ti terület bruttó termelésének, amely egyébként a legnagyobb földgázfor-
rás Louisianaban. A kutak kitermelhetősége és a kimerülésük sebessége 
egyaránt nagy, ezért a termelés gyorsan csökken, ha a fúrási tevékeny-
ség akadályozott vagy a feltárások sikertelenek. Az előrejelzések szerint 
a területen a kitermelés a jelentős földgázkészletek ellenére a jövőben 
tovább csökken, hacsak új fejlesztésekre nem kerül sor: 2010-re a 
louisianai self gázkészlete fele lesz az 1998. évi mennyiségnek, hacsak 
a mélytengeri gázforrás kapacitása nem lesz nagyobb az előrejelzettnél. 

Texas part menti területének gázkitermelése hasonlít a louisianai-
hoz, de a léptéke sokkal kisebb. 2010-re a texasi mélytengeri gázkiter-
melés (az East Breaks, Alaminos Kanyon, Corpus Christi területeken) 
0,0198 Mrd m3/nap értékre nő, míg a self gázmennyisége 0,053 Mrd 
m3/nap értékre csökken.  

 



2010-ben a mélytengeri, kőolajat kísérő gáz közel 80%-át adja a 
bruttó gázkitermelésnek, de csak kismértékben járul hozzá a self terme-
léséhez. 

A mélytengeri olajkitermelés mennyisége nő 

Az Öböl jelentős olajkitermelő terület is. A jövőben várható termelési 
irányzatokat figyelembe véve az Atlanti-medence teljes területén korsze-
rűbb infrastruktúra kialakítása szükséges. Az 1980-as évek végén ez a 
medence nagy gázkészletekkel rendelkezett, ugyanakkor csökkenő olaj-
termelést prognosztizáltak. Az 1990-es évek óta ez a kép a mélytengeri 
fúrási és kitermelési technológiák, illetve a földrengést előrejelző techni-
kák gyors fejlődésével megváltozott. Napjainkban az Öböl olajkitermelé-
se (és ezen belül is a mélytengeri olaj) nagyobb mértékben nő, mint 
ahogy a part menti termelés csökken. Ez megmagyarázza a kőolajat kí-
sérő gáz jelentős részarányát a teljes kitermelt gázmennyiségben. 

Nagyobb a földgáz cseppfolyós vegyület tartalma 

A mélytengeri, kőolajat kísérő gázok cseppfolyós vegyület tartalma 
jelentősen nagyobb, mint a selfben kitermelt földgázé. Az Öböl partvidé-
kén a selfből kitermelt száraz gázt feldolgozzák. A jelenleg rendelkezés-
re álló gázfeldolgozó kapacitás korlátozza a mélytengeri gázkitermelést, 
ezért a térség iparának alkalmazkodnia kell a dúsabb gázhoz. Ehhez az 
elkövetkezendő években új infrastruktúra kialakítása szükséges.  

A piacképesség érdekében a földgáz cseppfolyós komponenseit 
etánra, propánra, butánokra és benzinre választják szét. A frakcionálási 
kapacitást, a nyers folyadék mont-belvieu-i feldolgozóba szállítását 
összhangba kell hozni a mélytengeri gáz folyadéktartalmával. 

Az Egyesült Államokban Texas és Louisiana a legnagyobb földgázt 
kitermelő tagállam, felhasználást tekintve az első, illetve a harmadik he-
lyen állnak. Ennek fontos szerepe van az Öböl-beli gázkitermeléshez 
kapcsolódó regionális piac fejlődésében, elsősorban a stagnáló regioná-
lis termelés, a növekvő fogyasztás és a növekvő cseppfolyós földgáz ke-
reskedelem miatt. 

A délnyugati irányú központi terület (Texas, Louisiana, Oklahoma és 
Arkansas) az Egyesült Államok legnagyobb gázpiaca és a többi tagállam 
fő gázbeszállítója. A gáztermelés 2/3 része ebből a térségből származik 
és itt kerül felhasználásra az összes fogyasztás 30%-a. 

 



Az Egyesült Államok területén a földgázt néhány, több államon átha-
ladó, helyi vezetékrendszer szállítja a kitermelőhelyektől a felhasználó-
kig.  

A délnyugati irányú központi területről elszállított gáz legnagyobb 
része a keleti, az északkeleti és a közép-nyugati gázpiacokon kerül érté-
kesítésre. Hosszabb távon a délnyugati irányú központi terület stagnáló 
és a Sziklás-hegység térsége növekvő kitermelésének az egyesítése 
növeli a Kanada felé irányuló importot. Az Alaszkából érkező gáz és a 
cseppfolyósított földgáz megjelenése jelentős változást hoz a szállítások 
irányában. 

A közép-nyugati térségbe irányuló gázszállítások szerkezete 1998-
2000 között megváltozott: a délnyugati irányú központi terület felől 
csökkent, míg Kanada és a Sziklás-hegység felől a kapacitás nőtt. Jelen-
tős többletkapacitás áll rendelkezésre a gáz ezen térségbe szállításánál 
a délnyugati irányú központi területről. E kapacitástöbblet egy része kitöl-

délnyugati irányú gáztermelés 2010 után csökkenti a szállításokat. 
tésre kerül az elkövetkezendő években, de az alaszkai gáz és a stagnáló 

A Sziklás hegység térségében a kitermelés növekedésével a dél-
nyugati irányú központi térségen áthaladó gázszállítás nő, aminek biztos 
hátteret jelent a kaliforniai és a kanadai piac vonzása. A Sziklás- hegy-
ségből a délnyugati irányú központi területre irányuló gáz mennyisége 
fokozatosan nő, de a kontinens középső részéről a közép-nyugati terü-
letre, a jelenleg kihasználatlan szállítóvezetékekhez irányuló új, közvet-
len kapcsolatok módosíthatják a szállítások irányát és hatásukat a szállí-
tott gázmennyiségekre és a gázmérlegekre. 

Mexikó és a délnyugati irányú központi terület közötti kereskedelem 
jelenleg kicsi, de a Mexikóba irányuló export, illetve az Öböl térségén 
áthaladó cseppfolyós földgáz import növekedni fog. 

A villamosenergia-termelés 
jövőbeni alakulása 

2003. december 9–11-én a POWER-GEN szervezésében Las 
Vegas-ban nemzetközi energetikai konferenciát tartottak, amely elsősor-
ban az energiahordozók – ezen belül is kiemelten a földgáz – villamos-
energia-termelésben betöltött helyét és szerepét elemezte. A konferen-
cia a munkáját négy szekcióban, az alábbi témakörök áttekintésével vé-
gezte: 

 

 



1. Szekció: A gázárak alakulása, az ellátási krízis és alternatí-
vák a megoldásra 
– Az alternatív tüzelőanyagok (cseppfolyósított földgáz, nukleá-

ris energia, szén) alkalmazásának gazdasági kérdései, élet-
képessége, az ellátás lehetőségei a villamosenergia-terme-
lésben. 

– A széntüzelésű berendezésekben történő villamosenergia-
termelés vizsgálata. Az üzemórák számának 1991 óta vég-
bemenő növekedése, az emissziók csökkentése a szigorodó 
környezetvédelmi előírások tükrében. 

– A berendezések üzemvitelének és megbízhatóságának érté-
kelése a gázár változékonysága és a rövid távú ellátás függ-
vényében. Annak meghatározása, mi szükséges ahhoz, hogy 
az új széntüzelésű berendezések versenyképesek legyenek a 
gázturbinákkal. 

– Floridában üzemelő 500 MW teljesítményű széntüzelésű be-
rendezés teljesítménye 1000 MW-ra növelésének bemutatá-
sa. A széntüzelési technológiák (porított szén, keringető fluid 
ágyas, integrált kombinált ciklusú rendszerek) összehasonlí-
tása, szuperkritikus állapotú gőz alkalmazásának lehetősége. 
Az NOx, SOx és a higany ellenőrzésének technológiái. 

 
2. Szekció: Környezeti politika, a szabályozással kapcsolatos 

változások és fejlesztések 
– Az erőmű üzemvitelét befolyásoló, a környezettel kapcsolatos 

szabályozások alkalmazása és értelmezése, beleértve a lég-
köri emissziókat, a vízbetáplálást és -elvezetést és a beren-
dezés teljesítményét. 

– Az üvegházhatást okozó gázok megengedett mennyiségére 
vonatkozó hazai és nemzetközi szabványok fejlesztése, ki-
emelten kezelve az erőművekben keletkező CO2-emissziókat. 

– Az NO csökkentésére vonatkozó kreditrendszer 
kidolgozása. Ha az NOx-kibocsátás ellenőrzési költsége keve-
sebb, mint az emissziós kredité, gazdaságos az NOx-ellen-
őrzési technológia telepítése. Legegyszerűbb emissziós 
kreditet létrehozni, ha költséghatékony ellenőrző technológiát 
alakítunk ki. 

x-emissziók 

– A gázturbina-meghajtású és a széntüzelésű erőművekhez 
kapcsolódó emissziók vizsgálata és ellenőrzése. 

 

 



 

3. Szekció: Turbinák alkalmazása a villamosenergia-termelés-
ben 
– Az Alstom GT24 turbina esetében alkalmazott nedves komp-

resszió teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata, össze-
hasonlítása több év óta nedves kompressziós rendszerrel 
üzemelő turbinákkal.  

– A gázturbinába belépő levegő hűtésére alkalmazott eljárások 
vizsgálata, ködképződés (hűtő körfolyamat) különböző kör-
nyezeti feltételek esetén. Mivel a víz károsítja a kompresszort, 
alkalmazása kerülendő a nagy hatásfokkal dolgozó kompresz-
szorok esetében. 

 
4. Szekció: Technológiai fejlesztések a POWER-GEN-nél 

– A gázturbinák korszerűsítése (korszerűbb alapanyagok alkal-
mazása, frekvenciaátalakítás, magas hőmérsékletű közeg al-
kalmazása, égetési eljárás korszerűsítése az emissziók csök-
kentése érdekében). 

– A gázturbinák teljesítményének javítása magas hőmérsékle- 
tű környezetben (a hőmérséklet növelésével a gázturbina tel-
jesítménye csökken). A vízhűtés és az emissziók ellenőrzése. 
A magas hőmérsékleten üzemelő gázturbinák teljesítményé-
nek vizsgálata, kiemelve az aeroderivatív gázturbinákat, ame-
lyek nagyobb hőmérséklet-tartományban is állandó kimenő vil-
lamos teljesítményt szolgáltatnak. „Szárazon” is üzemelhet-
nek, amely előnyös olyan területeken, ahol víz nem alkalmaz-
ható.  
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