
Az energiagazdálkodás alapjai 
 
 

 
 

 

BME OMIKK 
ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 

VILÁGSZERTE 
45. k. 9. sz. 2006. p. 16–35. 
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Az USA erőművi struktúrájának átalakítása 
és a szén-dioxid-kibocsátás korlátozásának alternatívái 

 

Összeállításunk a villamosenergia-ipar azon lehetőségeit vizsgálja, hogy hogyan képes a techno-

lógiák közötti arányok változtatásával eleget tenni a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó korláto-

zásoknak. A Fehér Ház Klímaváltozási Kezdeményezése megengedi az üvegházhatású gázok kibo-

csátásának növelését, és legfeljebb csekély mértékben követeli meg a technológiák arányának 

megváltoztatását a villamosenergia-termelésben. A megengedett kibocsátás a Kiotói Jegyzőkönyv 

szerint (az 1990. évi szint mínusz 7%) és a klímavédelmi törvény szerint (az 1990. évi szint) az 

Egyesült Államokban az alkalmazott technológiák részesedésének jelentős megváltoztatását köve-

teli meg – a szén részesedésének csökkentését és a földgáz, illetve a nukleáris és megújuló energi-

ák részesedésének növelését. 

 

Tárgyszavak: üvegházhatású gázkibocsátás; szén-dioxid-kibocsátás; életciklusbecslés; villamosenergia-ipar; 
klímapolitika; Egyesült Államok. 

 
Bár az Egyesült Államok felelős a globális 

üvegházhatású gázkibocsátás (a továbbiakban 

röviden kibocsátás) negyedéért, korlátozására 

még nem fogadott el magára nézve kötelező 

határértéket. Az Egyesült Államok érvényben 

lévő éghajlat-politikája önként vállalt haté-

konyságnövelő programokból, kutatási és fej-

lesztési beruházásokból, a megújuló energia-

források használatának az adórendszeren ke-

resztül való támogatásából, a készülékek ha-

tásfokának előírásából és az állami épületek és 

szállítási eszközök kibocsátásának kötelező 

csökkentéséből áll. 2002 februárjában a Fehér 

Ház nemzeti célként javasolta a gazdaság faj-

lagos kibocsátásának a csökkentését, de a ki-

bocsátásra nem adott meg határértéket. A 
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2003. januárban életbelépett klímavédelmi 

törvény (Climate Stewardship Act – CSA) 

szerint a 2016. évi kibocsátás nem haladhatja 

meg az 1990. évit; ez a törvény az Egyesült 

Államok legfontosabb hozzájárulása a kibo-

csátás csökkentéséhez, mióta 2001 márciusá-

ban elhagyta a Kiotói Jegyzőkönyvre vonatko-

zó tárgyalásokat. 

 

A villamosenergia-ipar okozza az Egyesült 

Államok kibocsátásának egyharmadát, így a 

legfontosabb eleme a kibocsátás csökkentését 

célzó stratégiának. Noha az iparág alapvető 

tüzelőanyaga a szén, több alternatív technoló-

gia is létezik, amely lehetővé teszi a kibocsátás 

a csökkentését. A szén uralkodó szerepének 

megtörésére több más energiaforrás is pályá-

zik, bár minden szóba jöhető alternatíva csak 

korlátozott lehetőségeket kínál. Az Egyesült 

Államok gazdaságosan kitermelhető föld-

gázkészlete a mai fogyasztás ötvenszerese, 

bár ez az adat vitatott. A hazai uránkészlet 

óriási, de a nukleáris energia felhasználását 

akadályozza az engedélyezési eljárás és a hul-

ladéktárolás problémája, valamint fogadtatásá-

nak a bizonytalansága. A víz-, szél és nap-

energia felhasználásának nagyszabású növelé-

sét korlátozzák hátrányaik: a források korláto-

zott volta, a szóba jöhető helyszínek egyre 

hátrányosabb jellemzői, a nem folytonos 

üzemmód és a hálózat stabilitásával összefüg-

gő problémák.  

A jelenlegi gazdasági körülmények, a törvényi 

szabályozás és társadalmi keretek a földgázzal 

működő erőműveket teszik a legvonzóbbá. A 

2001-ben belépett új teljesítmény 96%-át, 

2002-ben pedig 98%-át a gázerőművek adták. 

Ezeknek a nemzeti szén-dioxid-stratégia hiá-

nyában hozott infrastruktúrális döntéseknek 

hosszan tartó hatásuk lesz mind a kibocsátásra, 

mind a politikai alternatívákra. Bár az új kom-

binált ciklusú földgázerőművek kibocsátása 

egyharmada a meglévő széntüzelésű erőműve-

kének, az egész életciklusra vonatkozó külső 

(az erőművön kívüli) kibocsátása azonban 

lényegesen meghaladja a más hagyományos 

erőművek külső kibocsátását. A következők-

ben részletezett vizsgálat szerint a kombinált 

ciklusú földgázerőmű teljes életciklusa alatti 

kibocsátása kb. fele a hagyományos széntüze-

lésűének. 

 

Ez az összeállítás az életciklusbecslés (life-

cycle assessment – LCA) módszereit alkal-

mazza a szén-dioxid-kibocsátás korlátozása 

miatt bekövetkező üzemanyagváltás megvaló-

síthatóságának becsléséhez. Értékeli a klíma-

változás felismerése nyomán született három 

kezdeményezést: a Kiotói Jegyzőkönyvet, a 

Fehér Ház Klímaváltozási Kezdeményezését 

és a 2003-as klímavédelmi törvényt (CSA). 

Különösen fontos annak eldöntése, lehetséges-

e a földgáz fokozott igénybevételével, az 

áramigény lassú növekedése mellett a kibocsá-
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tás megcélzott forgatókönyv szerinti csökken-

tése. A dolgozat számot ad a kibocsátás csök-

kentéséhez szükséges változtatásokról a tüze-

lőanyag összetételében és a technológiában. 

Bemutatja továbbá, hogy az egész életciklusra 

vonatkozó kibocsátás – különösen a földgáz 

tüzelőanyag-ciklusában – fontos a stratégia 

pontos becsléséhez. 

 

 

Háttér 
 

Az ember okozta időjárás-változás veszélyének 

a minimálissá tétele érdekében az ENSZ 1990. 

decemberében kidolgozta a klímaváltozásról 

szóló keretegyezményt (Framework Conven-

tion on Climate Change – UNFCCC). Clinton 

elnök önkéntes intézkedéseket támogatott, 

hogy az Egyesült Államok üvegházhatású 

gázkibocsátását 2000-re az 1990. évi szinten 

stabilizálja. Ennek ellenére az Egyesült Álla-

mok üvegházhatású gázkibocsátása – számos 

más résztvevő országéval együtt – növekedett. 

A Keretegyezményhez 1997. december 11-én 

elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv szerint az 

Egyesült Államoknak 2008 és 2012 között a 

kibocsátását a 1990. évi szinthez képest 7%-kal 

kell csökkentenie. Az Egyesült Államok kor-

mánya 1998-ban aláírta a Kiotói Jegyzőköny-

vet, de a Szenátus jóváhagyása nélkül ez nem 

lépett érvénybe. A Szenátus viszont a Byrd és 

Hagel szenátorok által kezdeményezett határo-

zatával a fejlődő országok ütemezett kötele-

zettségvállalásához kötötte a ratifikációt, vagy 

annak bekövetkeztéhez, ha a kibocsátás már 

komoly károkat okozna a gazdaságnak. Bush 

elnök a Byrd-Hagel féle feltételekre hivatko-

zott 2001 márciusában, amikor az Egyesült 

Államok kivonult az UNFCCC tárgyalásokról. 

 

A 2001 májusában kiadott Nemzeti Energiapo-

litika javasolta a megújuló energia hasznosítá-

sára vonatkozó adókedvezmények kiterjeszté-

sét és növelését, valamint adókedvezmény 

nyújtását a kombinált hő- és villamos erőmű-

veknek és a szemétlerakókban előállított me-

tángáz hasznosítását célzó projekteknek. A 

jelentés javasolta a tiszta széntechnológiák 

kutatásának támogatását, és új nukleáris erő-

művek létesítésének elősegítését. 2002 febru-

árjában a Fehér Ház a klímaváltozás témakö-

rének új megközelítését javasolta, amelyben 

alapvető szerepet kap az üvegházhatású gáz 

intenzitás (azaz a kibocsátott üvegházhatású 

gázok CO2-egyenérték tonnában kifejezve, 

osztva a dollárban kifejezett GDP-vel). Bush 

elnök Globális Klímaváltozási Kezdeménye-

zése nemzeti célul tűzte ki az Egyesült Álla-

mok gazdasága üvegházhatású gáz intenzitá-

sának 18%-os csökkentését 2002 és 2012 kö-

zött. 

 

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 

2002 májusában közleményt juttatott el az 
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ENSZ-hez. A közlemény (Climate Action 

Report) elismeri, hogy az emberi tevékenység 

következtében a üvegházhatású gázok növek-

vő mértékben vannak jelen a Föld légkörében, 

ami előidézi a globális átlagos földfelszíni 

hőmérséklet és az óceán felszín alatti vizei 

hőmérsékletének növekedését. A jelentés az 

USA-ban lehetséges következmények között 

említi az ökorendszerek eltűnését és részekre 

bomlását, valamint az időjárásra érzékeny te-

rületeken az infrastruktúra fokozott veszélyez-

tetettségét. A jelentés szerint – mérséklő intéz-

kedések hiányában – az Egyesült Államok 

üvegházgáz-kibocsátása 2020-ra 43%-kal nö-

vekedhet. 

 

2003 januárjában a CSA-t az Egyesült Álla-

mok Kongresszusa elé terjesztették. A tör- 

vény előírja az Egyesült Államok üvegház- 

gáz-kibocsátásának 2010-ig a 2000. évi szint- 

re, 2016-ig pedig az 1990. évi szintre való 

csökkentését. A törvény előírja, hogy az 

Egyesült Államok újra fontolja meg a Kiotói 

Jegyzőkönyv elfogadását. 2003 júliusában 

az Egyesült Államok Szenátusa felújította a 

2002. évi energiapolitikai törvényt. Csak mér-

sékelt intézkedéseket javasoltak a szén- 

alapú technológiák csökkentése érdeké- 

ben, viszont előírták a megújuló forrásból 

termelt villamos energia legalább 10%-os 

részarányát. 

 

Életciklus-becslés (LCA) a földgázra 
 

Az LCA módszerei kiválóan használhatóak a 

kombinált ciklusú földgázerőmű üvegházhatá-

sú gázkibocsátásának vizsgálatára. Az LCA 

tekintetbe veszi az energiarendszer minden 

vonatkozását, kezdve az építéséhez használt 

nyersanyagoktól egészen az erőmű szétszedé-

séig és területének rehabilitációjáig. Az üveg-

házhatású gázok kibocsátásának becslése az 

energiainputok leltárának elkészítésével kez-

dődik. A folyamatlánc-elemzés (process chain 

analysis, PCA) és a gazdasági input/output 

(I/O) kombinációja a legcélszerűbb eljárás az 

életciklus energiaigényének összeállításához. 

A PCA becsléssel határozza meg az adott 

rendszerbe belépő anyag- és energiaáramot, 

így mindazon esetekben használható, ahol az 

energiára és anyagokra vonatkozó adatok is-

mertek. Ha az energiára és anyagokra vonat-

kozó adatok nem ismertek, akkor a gazdasági 

I/O módszer használható a rendszer inputjának 

dollárban kifejezett ára és a gazdaság szektorai-

ban felhasznált energia közötti korreláció kife-

jezésére. Mindkét módszernek megvan a maga 

korlátja. A PCA nem képes a teljes gazdaságot 

tekintetbe venni, ezért némileg alábecsüli az 

energiainputot, ami elhanyagolási hibát jelent. 

Az energiainput árak révén megvalósított becs-

lése pontatlansággal jár, ha a folyamat energia-

intenzitása eltér a szektor átlagáétól. 
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Általában energiaveszteségek két módon lép-

nek fel: a fűtőanyag égetése az energiaterme- 

lés folyamatában, vagy a primer fűtőanyag 

véletlen kibocsátása során (például a földgáz 

elillanása a termelőhely vagy a csővezeték 

résein). Az égés során a kibocsátott gáz több-

sége szén-dioxid, a metán és a nitrogén-oxidok 

csak nyomokban vannak jelen. A közvetlenül 

a légkörbe jutó földgáz viszont elsősorban 

metánból áll. Az üvegházhatású gázok kibo-

csátását CO2-ekvivalens mennyiségekben 

szokták megadni a százéves átlagos globális 

felmelegedést okozó potenciál alapján, mivel a 

CH4 globális felmelegítő hatása 21-szer, az 

N2O-é 310-szer nagyobb, mint a CO2-é. A 

továbbiak az életciklus egyes stádiumait ve-

szik sorra.  

 

Az erőmű építése, működtetése, 

karbantartása és lebontása 

 

A jelen vizsgálat modelljéül egy 620 MW tel-

jesítményű kombinált ciklusú földgázerőmű 

szolgál, amely működési ideje alatt 587 000 TJ 

(163 TWh) energiát termel. Feltevés szerint a 

termikus hatásfoka 48%. E feltevés alapján a 

hasznos működése 30 éve alatt 1 223 000 TJ 

energiájú fölgázt fog igényelni. Az erőmű mű-

ködtetésén kívül életciklusának része a fel-

használt földgáz termelése és szállítása, beren-

dezéseinek és az építéséhez szükséges építő- 

 

anyagoknak a gyártása, az üzem felépítése, 

karbantartása, majd szétszedése és a gyár terü-

letének rehabilitációja. 

 

A kombinált ciklusú rendszer két Siemens 

Westinghouse 501FD típusú gázturbinából, a 

csatolt hővisszanyerő gőzgenerátorokból és 

egy 250 MW-os gőzturbinából áll. A telep 

részét képezi a kisegítő épület, a villamos be-

rendezések elhelyezésére szolgáló épület és a 

víztisztításra szolgáló épület. Az épületekben 

megtestesülő energia becsléséhez a felhasznált 

építőanyag leltárának elkészítése szükséges; e 

leltár tartalmazza a csöveket, a szerkezeti acélt 

és betont. Az acélban lévő ötvöző fémek 

(mangán, króm) mennyiségét az ASTM szab-

ványai alapján számolták. Az egyes nyers-

anyagok bányászásához és dúsításához szük-

séges energiát is tekintetbe vették. 

 

A gyár berendezéseiben (tehát a turbinákban 

és kompresszorokban) megtestesülő energiát 

ár alapján becsülték. Az üzem építéséhez, mű-

ködtetéséhez és karbantartásához szükséges 

energiát az üzemeltető által rendelkezésre bo-

csátott üzemnaplók alapján becsülték. Az 

üzem bontásához szükséges energia magába 

foglalja a berendezés és az épületek szétszedé-

sét is. A talajhelyreállítás kiterjed a gyár terü-

letére, valamint a gáztermelés és a gázvezeté-

kek által elfoglalt terület megfelelő hányadára. 
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Az üzemanyagciklus 

 

A földgáz tüzelőanyag eljuttatása az erőműbe 

több energiaigényes műveletből áll: a kiterme-

lésből, feldolgozásból, tárolásból és szállítás-

ból. Egyes becslések szerint a földgáz közel 

10%-a elvész, mielőtt eljutna az erőműbe. Az 

energiaveszteség döntő része mindazonáltal a 

gáz égése közben következik be, ez fedezi az 

tüzelőanyag-ciklus energiaigényét; az égés 

CO2-kibocsátással jár. Az energiaveszteség 

egy kis része a főleg metánból álló földgáz 

közvetlen a légkörbe bocsátása révén megy 

végbe (pl. szivárgással). Az US EPA (az 

Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynök-

sége) becslése szerint az elillanó metán a föld-

gáztermelés 1,4%-át teszi ki, a számításoknál 

ezt a közelítést használták. Mivel a CH4 21-

szer nagyobb hatást gyakorol a globális felme-

legedésre, mint a CO2, ezért viszonylag cse-

kély metán kibocsátása is jelentős üvegházha-

tást idéz elő. 

 

A fölgáz föld alatti képződményekből való 

kitermelése során komoly energiaveszteségek 

keletkeznek: ilyenek az elillanás, a fáklyázás 

(nyílt elégetés a kitermelőhelyen) és egyéb, a 

földgázzal mint üzemanyaggal végrehajtott 

műveletek. A fölgáz feldolgozása során alkal-

massá kell tenni a csővezetéken való továbbí-

táshoz, ami a víz, a savas gázok (hidrogén-

szulfid és CO2), a nitrogén és a nagymoleku-

lájú szénhidrogének kivonását jelenti. A fel-

dolgozás során bekövetkező energiaveszteség 

döntő része az égetésből és a szivárgásból 

ered. A nagy molekulájú szénhidrogének eltá-

volítása időnként hasznot hajtó tevékenység. A 

kivont szénhidrogének ára gyakran meghaladja 

a kivonásukra fordított költségeket, így a jelen 

dolgozat feltételezi, hogy a kivonás műveleté-

nek energiamérlege pozitív, ezért e művelet 

energiaigényét nem veszi tekintetbe.  

 

A viszonylag kis sűrűségű üzemanyag továb-

bítása a hatalmas csővezetéken energiaigényes 

folyamat. Az általában földgázüzemű komp-

resszorállomások egymástól 100-200 mérföld 

távolságra vannak. A kompresszorok energia-

fogyasztása teszi ki a földgáz továbbításához 

szükséges energia döntő hányadát. A szállítás 

művelete a gázszivárgás miatt is veszteséges. 

A számításokban a csővezeték és a kompresz-

szorállomások anyagában megtestesülő, vala-

mint az építésükhöz és karbantartásukhoz fel-

használt energiát is tekintetbe vették.  

 

Az LCA eredményei 

 

Az 1. táblázat összegzi egy 620 MW-os kom-

binált ciklusú erőmű teljes életciklusra vonat-

kozó üvegházhatású gázkibocsátását. A rend-

szer teljes kibocsátása a 30 éves hasznos 

üzemidő alatt CO2-ekvivalensben kifejezve 76 

millió tonna. A várakozásnak megfelelően a 
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működtetéshez szükséges, az erőműben elége-

tett tüzelőanyag adja az üvegházhatású gázki-

bocsátáshoz a legnagyobb hozzájárulást: 82%-

ot. Az üzemanyagciklus járuléka is jelentős: 

17%. A további összetevők járuléka valamivel 

kisebb, mint 1%. 
 

1. táblázat  
Egy 620 MW teljesítményű kombinált ciklusú földgázerőmű életciklusra vonatkozó 

energiaigénye és kibocsátása1

 
Életciklus komponense Energiaigény (GJ) Üvegházhatású gázok kibocsátása 

(tonna CO2-ekvivalens) 

Tüzelőanyag-ciklus 

Feltárás 9 285 000 656 000 

A csővezeték anyaga 643 000 47 000 

A csővezeték építése, szerelése 1 342 000 93 000 

A csővezeték működtetése és karbantartása 441 000 31 000 

Kompresszorállomások 157 000 11 000 

Tüzelőanyag 123 923 000 12 322 000 

A tüzelőanyag-ciklus részletösszege 135 800 000 13 200 000 

Az erőmű 

Építőanyagok 126 000 21 000 

Berendezések 857 000 62 000 

Építés 695 000 49 000 

Tüzelőanyag 1 222 857 000 62 220 000 

Működtetés és karbantartás 3 629 000 251 000 

Tartalék alkatrészek 2 375 000 172 000 

Szétszerelés 59 000 4 000 

Az erőmű részletösszege 1 231 000 000 62 800 000 

Az életciklus összesen 1 366 000 000 75 900 000 
 
1A feltételezett hasznos üzemidő 30 év 
 
 

2. táblázat 
A kombinált-ciklusú földgázerőmű kibocsátási arányát lényegesen növelik 

az életciklusra vonatkozó kibocsátások 
 

Az életciklusra vonatkozó összetevő A kibocsátási arány (tonna CO2-ekvivalens/GWh) 
A tüzelőanyag-ciklus   80,7 

Erőművi tüzelőanyagégetés 381,6 

Az erőmű építése, karbantartása, lebontása     3,4 

A teljes életciklusra vonatkozó kibocsátási arány 466    
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Az alternatív technológiákkal való összehason-

lításhoz a teljes kibocsátás normalizálható az 

egységnyi tiszta villamosenergia-kimenetre 

vonatkozóan, ez esetben a kibocsátási arány 

(emission rate) a kibocsátott CO2-ekvivalens 

gáz tonnákban kifejezett mennyisége és a vil-

lamos energia GWh-ban kifejezett outputjá- 

nak aránya (CO2-ekvivalens tonna/GWh). A 

2. táblázat szerint a teljes életciklusra vonat-

kozó kibocsátási arány (466 tonna CO2-

ekvivalens/GWh) 22%-kal meghaladja az 

erőmű saját kibocsátási arányát (382 tonna 

CO2-ekvivalens/GWh). Az üzemanyagciklus 

égés következtében fellépő kibocsátási aránya 

38 tonna CO2-ekvivalens/GWh (ez főleg CO2-

kibocsátás), a szivárgás következtében fellépő 

kibocsátás aránya pedig 43 tonna CO2-

ekvivalens/GWh (ez metánkibocsátás). 

 

A kapott eredmények érzékenyen függnek az 

üzemanyagciklus metánkibocsátása becslésé-

nek bizonytalanságától. A jelen dolgozat az 

US EPA becslésén alapszik (e szerint a me-

tánkibocsátás a termelés 1,4%-a), más gyak- 

ran idézett becslések közel háromszor ekko- 

ra értéket adnak meg. A szivárgás révén meg-

valósuló metánkibocsátás ez utóbbi esetben 

66 tonna CO2-ekvivalens/GWh-val növelné 

meg a teljes életciklusra vonatkozó kibocsátási 

arányt, ami így 532 tonna CO2-ekviva-

lens/GWh lenne. 

 

Az életciklusra vonatkozó kibocsátási 
tényezők különböző technológiáknál 
 

Az életciklus-vizsgálatok általában egy adott, a 

legújabb technológiát alkalmazó erőműre vo-

natkoznak. Körültekintő módosításokkal e 

vizsgálatok eredményei kielégítő becslést ad-

hatnak a már meglévő erőművek életciklusra 

vonatkozó átlagos kibocsátási arányára is. E 

rész felhasználja a rendelkezésre álló életcik-

lus vizsgálatokat (lásd a 3. táblázatot) az 

Egyesült Államokban működő erőművek ki-

bocsátási arányának meghatározásához, vala-

mint az erőműveknek az alkalmazott techno-

lógia alapján három csoportba való beosztásá-

hoz. Két típusú kibocsátási tényezőt lehet meg-

különböztetni a következő részben végzendő 

becslésekhez: a „jelenlegit” és a „jövőbelit”. 
 

3. táblázat 
Az egyes technológiai csoportok kibocsátási 

arányának meghatározásához használt 
életciklus vizsgálatok eredményei 

 
Technológia Életciklusra vonatkozó 

kibocsátási arány 
(tonna CO2-

ekvivalens/GWh) 

Százalékos részesedés 
az Egyesült Államok 
áramtermelésében 

(2001.) 
Szén 1006 51,2 

Kőolaj 742 3,4 

Földgáz 466 16,9 

Nukleáris 17 20,7 

Vízierőmű 18 5,6 

Biomassza 46 1,4 

Geotermikus 15 0,4 

Szél 14 0,2 

Nap 39 0,01 
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A fosszilis fűtőanyagot alkalmazó technológi-

ák esetére érdemes bevezetni a teljes kibocsá-

tási arányt (aggregate emission rate), hogy 

értelmezni lehessen a különbséget az életcik-

lus-elemzés során feltételezett üzemi hatásfok 

és az Egyesült Államokban jelenleg működő 

üzemek átlagos hatásfoka között. E célból az 

életciklus során bekövetkező kibocsátást há-

rom összetevőre bontották: az üzemeltetési 

kibocsátásokra, az üzemanyagcikluson belüli 

kibocsátásokra és az állandó kibocsátásokra. 

Az Egyesült Államok erőműveinek üzemelte-

tési kibocsátásai a 2000. évi kibocsátási ará-

nyokon alapulnak – ezt az US EPA tette köz-

zé. A közölt üzemanyagcikluson belüli kibo-

csátásokat megszorozták az adott erőmű és az 

Egyesült Államok átlagos erőműve üzemelte-

tési kibocsátásának hányadosával, mivel az 

üzemanyagciklus-kibocsátás az adott erőmű-

ben felhasznált üzemanyag mennyiségével 

arányosan növekszik. Az állandó kibocsátáso-

kat (az erőműben felhasznált anyagok, az épí-

tés és a bontás járulékát) 1 GWh kimenő ener-

giára normalizálták és állandónak tekintették. 

A 4. táblázatban szereplő módosított életciklus-

vizsgálati eredmények az Egyesült Államok 

már működő fosszilis erőműveit jellemzik. 

 

A következő részben található energiapolitikai 

elemzés szükségessé teszi, hogy az életciklusra 

vonatkozó kibocsátási arányokat az alkalmazott 

technológia alapján három csoportba soroljuk: 

(1) szén- és olajtüzelésű erőművek, (2) földgáz-

erőművek, (3) atomerőművek és megújuló 

energiaforrásokon alapuló erőművek. A nukleá-

ris és a megújuló technológián alapuló erőmű-

veknek nincs közvetlen kibocsátásuk, de az 

egész életciklusra vonatkozóan van viszonylag 

csekély kibocsátásuk, mivel létrehozásuk a 

fosszilis üzemanyagokra alapozott infrastruktú-

rát igényli. A földgázerőművek fajlagos üveg-

házgáz-kibocsátása kb. fele a szénerőműveké-

nek, ha a kibocsátást az életciklusra vonatkoz-

tatjuk. Az Egyesült Államokban a villamos-

energia-termelés kevesebb mint 4%-a alapul 

kőolajtermékek égetésén. Bár a kibocsátási 

arány a kőolaj üzemanyag esetében kb. a szén 

és a földgáz átlagának felel meg, mégis a kuta-

tók a szénnel egy csoportba osztották, hogy a 

földgázt külön csoportként lehessen tárgyalni. 
 

4. táblázat 
A működő fosszilis üzemanyagú erőművek 
életciklusra vonatkozó kibocsátási aránya 

(tonna CO2-ekvivalens/GWh) 
 

Tonna CO2-ekvivalens/GWh Technológia 
Műkö-

dés 
Tüzelő-

anyag-ciklus 
Állandó Össze-

sen 
Szén 
Életciklus-vizsgálat 956 48 1,2 1006 
Egyesült Államok  
működő erőművei 

992,4 50,2 1,2 1044 

Kőolaj 
Életciklus-vizsgálat 704 36 2,0 742 
Egyesült Államok 
működő erőművei 

789,4 40,4 2,0 832 

Földgáz 
Életciklus-vizsgálat 382,0 80,9 3,4 466 
Az Egyesült Államok 
működő erőművei 

538,0 113,9 3,4 655 

A szénre vonatkozó adatok tartalmazzák a bányászati tevékenység 
során felszabaduló metán miatti korrekciót is. 
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A tárgyalás egyszerűbbé tétele érdekében két 

kibocsátási tényezőt lehet alkalmazni (lásd az 

5. táblázatot). A „jelenlegi” kibocsátási ará-

nyokat kibocsátási célkitűzések kidolgozásá-

hoz használják, bázisévként az 1990. és 2002. 

közti évek átlaga szerepel. A „jövőbeli” kibo-

csátási arányokat a 2010. és 2016. között érvé-

nyes kibocsátási határok teljesíthetőségének 

vizsgálatához használják fel. A jelenlegi kibo-

csátások a szén/olaj és földgáz csoportokra a 4. 

táblázatban szereplő értékeken alapulnak. A 

nukleáris/megújuló csoport esetében a kibo-

csátási arányt az egyes technológiák áramter-

melésben való jelenlegi részvételének súlyo-

zott átlaga alapján számítják. A jövőbeli kibo-

csátási tényezők számításánál feltételezik, 

hogy erőfeszítések lesznek a meglévő erőmű-

vek teljesítményének javítására, és új nagyha-

tásfokú erőműveket helyeznek üzembe. A je-

len vizsgálat feltételezi, hogy a szén/olaj tech-

nológiai csoportnál a termikus hatásfokot 

32%-ról 37%-ra növelik. A kombinált ciklusú 

technológia térhódítása alapján feltehető, hogy 

a földgáz termikus átalakítási hatásfoka 35%-

ról 49%-ra növekszik. Az átalakítási hatásfok 

növekedése és a szénerőművek arányának 

csökkenése feltehetően 10%-kal csökkenti a 

nukleáris és megújuló technológiáknak tulaj-

donított közvetett, életciklusra vonatkozó ki-

bocsátást. Az életciklusra vonatkozó kibocsá-

tási tényező e két fajtáját adja meg az 5. táblá-

zat, ezeket lehet felhasználni a következő 

részben a klímapolitikai lehetőségek tárgyalása 

során. 
 

5. táblázat 
Az egyes technológiai csoportok életciklusra 

vonatkozó kibocsátási tényezői 
 

Tonna CO2-ekvivalens/GWh Kibocsátási tényező 

Szén/kőolaj Földgáz Nukleáris/megújuló
Jelenlegi 1031 655 18,4 

Jövőben várható 887 467 16,6 

 
 
Kétféle nemlineáris hatás lép fel, amikor az 

egyes erőművek életciklus-vizsgálatáról átté-

rünk a teljes villamosenergia-termelő infrast-

ruktúrára. Az első olyan visszacsatolási hiba, 

amely akkor lép fel, amikor az áramtermelés-

hez használt üzemanyag-összetétel változik, 

mert éppen az üzemanyag-összetétel az egyik 

összetevője az egyes technológiák életciklusra 

vonatkozó kibocsátása becslésének. A máso-

dik hiba a kétszeres tekintetbevétel: az erőmű 

életciklusa során saját áramigénye miatt fellé-

pő kibocsátások (pl. az erőmű építéséhez fel-

használt anyagok gyártásához vagy az üzem-

anyag feldolgozásához szükséges áram) részét 

képezik mind az életciklus során bekövetkező 

kibocsátásoknak, mind a közvetlen kibocsátá-

soknak. Mindkét hiba az erőmű életciklusa 

során felhasznált villamos energiával van ösz-

szefüggésben. Mivel ez az energia csak kis 

hányadát jelenti az Egyesült Államok áramfo-

gyasztásának, e hibák a jelen elemzés keretein 

belül elhanyagolhatóak. 
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A klímaváltozási politika elemzése 
 
Történelmi visszatekintésben az energia egyre 
hatékonyabb felhasználását az energiafogyasz-
tás növekedése kísérte az Egyesült Államok-
ban. E tendencia alapján valószínűtlen, hogy 
az üvegházhatású gázkibocsátás csökkenni fog 
a szén égetésére alapozott technológiák szere-
pének nagymértékű csökkenése nélkül. A dol-
gozat következő része az életciklusra vonatko-
zó üvegházhatású gázkibocsátási tényezők 
alapján becslést ad az Egyesült Államok klí-
maváltozási politikájának alternatíváiról. A 
kérdés az: hogyan képes az Egyesült Államok 
villamosenergia-ipara a növekvő igények ki-
elégítése mellett az üvegházhatású gázkibocsá-
tását csökkenteni. A válasz kétségtelenül a 
földgázt, a nukleáris vagy a megújuló forráso-
kat használó technológiák szerepének növelése 
a szén visszaszorítása mellett. A kvantitatív 
válaszhoz a következő rész hármas módszer 
kidolgozását és alkalmazását mutatja be a há-
rom politikai alternatíva (a Kiotói Jegyző-
könyv, a Fehér Ház Klímaváltozási Kezdemé-
nyezése és a CSA 2003) értékelésével. Meg 
kell vizsgálni továbbá, hogy a kibocsátási ha-
tárok betartása megvalósítható-e a szén tüzelő-
anyagról a földgázra való áttérés esetén. 
 
A hármas elemzés itt kifejtett módszere az 
Egyesült Államok áramtermelését három tech-
nológiai csoportra osztja a korábban leírtak 
szerint (szén/olaj, földgáz, nukleáris/meg-

újuló). Az egyes technológiai csoportokra vo-
natkozó kibocsátási tényező ismeretében a 
technológiai csoportok bármely részarányai 
mellett az Egyesült Államok villamosenergia-
iparának életciklusra vonatkozó kibocsátása 
számítható a következő egyenlet alapján: 
 
GGEy = (fcEc+fgEg+frEr)Ty  (1) 
 
ahol GGEy az üvegházhatású gázkibocsátás az 
y évben (tonna CO2-ekvivalens/év); fn az n 
csoportba tartozó technológia részesedése a 
teljes villamosenergia-termelésben; En az n 
csoportba tartozó technológia kibocsátási ará-
nya (tonna CO2-ekvivalens/GWh); n: c – 
szén/olaj, g – földgáz, r – nukleáris/megújuló; 
Ty a teljes áramtermelés az y évben (GWh/év). 

 
Tekintetbe véve a kibocsátás csökkentésére vo-
natkozó megfelelő követelményeket az (1) 
egyenlet módosított változata, a (2) egyenlet 
alkalmas a három politikai alternatívának meg-
felelő üvegházhatású gáz kibocsátási határérté-
kének számításához. A 6. táblázatban szereplő 
feltevéseket, így az előző részben szereplő, ér-
vényben lévő kibocsátási határértékeket lehet 
felhasználni az USA villamosenergia-ipara szá-
mára megengedett kibocsátások számításához: 
 
GGET = (fcEc +fgEg+frEr)TyB, (2) 
 
ahol GGET az üvegházhatású gázkibocsátás 
előirányzott értéke (tonna CO2-ekvivalens/év), 
B a kibocsátást csökkentő tényező. 
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6. táblázat 
Az Egyesült Államok villamosenergia-iparának jellemzői a bázisévben és célkitűzései 

az üvegházhatású gázok kibocsátására 
 

Paraméter Kiotói Jegyzőkönyv CSA CSA CCI 

Bázisév 1990 2000 1990 2002 

Ty, a teljes áramtermelés (millió GWh/bázisév) 3,024 3,802 3,02 3,8 

fc, a szén/kőolaj hányada 0,569 0,548 0,569 0,547 

fg, a földgáz hányada 0,125 0,162 0,125 0,169 

fr, a nukleáris/megújuló energia hányada  0,306 0,291 0,306 0,284 

Ec, a szén/kőolaj kibocsátási aránya (tonna CO2-ekvivalens/GWh) 1031 1031 1031 1031 

Eg, a földgáz kibocsátási aránya (tonna CO2-ekvivalens/GWh) 655 655 655 655 

Er, a nukleáris/ megújuló energia kibocsátási aránya 
(tonna CO2-ekvivalens/GWh) 

18 18 18 18 

A bázisév kibocsátási aránya (tonna CO2-ekvivalens/GWh) 674 676 674 680 

A bázis év kibocsátása (millió tonna CO2-ekvivalens) 2038 2570 1038 2573 

A célkitűzés éve 2010 2010 2016 2012 

B csökkentő tényező 0,93 1,0 1,0 1,102 

GGET a célkitűzés szerinti üvegházhatású gázkibocsátás 
(millió tonna CO2-ekvivalens/év) 

1895 2570 2038 2836 

A 2002. évre becsült értékek szerepelnek. 
 
 
Az egyes alternatívák könnyebb összehasonlí-

tása céljából a kutatók a következő feltevések-

ből indultak ki: 

 az áramigény növekedése 2000 és 2016 

között évi 1,8%,  

 a CO2 földalatti tárolásával és a kibocsátási 

jogok kereskedelmével nem számoltak, 

 a kibocsátás csökkentése az Egyesült Álla-

mokon belül megy végbe,  

 a villamosenergia-ipar kibocsátási célkitű-

zései arányosak az iparág kibocsátáshoz va-

ló hozzájárulásával a bázisév folyamán, a 

vagyis az USA teljes kötelezettségvállalása 

arányos hozzájárulást igényel a többi szek-

tortól is.  

 

A valóságban azonban a villamosenergia-ipar 

valószínűleg a kibocsátás nagyobb arányú 

csökkentését fogja elérni, mivel különösen 

rugalmasan képes más üzemanyagokra áttérni. 

 

Az UNFCCC által javasolt, Kiotói Jegyző-

könyv szerinti kibocsátási határérték (az 1990. 

évi szint mínusz 7%) az Egyesült Államok 

villamosenergia-ipara számára becsülhető az 

egyes technológiai csoportok 1990. évi terme- 
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lésének a megfelelő kibocsátási tényezővel 

való szorzásával. A 7%-os csökkentés tekin-

tetbevételéhez 0,93 tényezővel való szorzás 

szükséges. A Kiotói Jegyzőkönyvön alapuló, 

az életciklusra vonatkozó kibocsátási célkitű-

zés 2010-re 1985 millió tonna CO2-ekvivalens. 

A 2003. évi CSA szerint az Egyesült Államok 

üvegházhatású gázkibocsátásának 2010-re a 

2000. évi szintre, 2016-ra pedig az 1990. évi 

szintre kell csökkennie. A CSA életciklusra 

vonatkozó becsült kibocsátási célkitűzése 

2010-re 2570 millió tonna CO2-ekvivalens, 

2016-ra pedig 2038 millió tonna CO2-

ekvivalens. A Fehér Ház Globális Klímaválto-

zási Kezdeményezése (CCI) célul tűzi ki az 

Egyesült Államok gazdasága számára 2002 és 

2012 között a gazdaság üvegházhatásúgáz-

intenzitásának 18%-os csökkentését. A CCI 

kibocsátási célkitűzése eszerint 2012-re 2836 

millió tonna CO2-ekvivalens. Feltéve a hazai 

össztermék (GDP) évi 3%-os és az áramfo-

gyasztás évi 1,8%-os növekedését, az adódó 

csökkentő tényező (B) 1,102. A „csökkentő 

tényező” elnevezés ez esetben félrevezető, 

mert ez a megengedett kibocsátás 10%-os nö-

vekedését teszi lehetővé a 2002. évi szinthez 

képest. 

 

A következő rész becslést ad az áramtermelő 

technológiák olyan kombinációira, amelyek a 

fenti kibocsátási célkitűzéseknek eleget tesz-

nek. A kibocsátási határértéknek eleget tevő 

alternatívák kontinuuma létezik, amely kiraj-

zolva egyetlen vonalat alkot (a kibocsátási 

célkitűzésnek megfelelő vonal). E vonal 

egyenlete az (1) egyenletből származtatható. 

Mivel Σfn = 1, az (1) egyenlet kifejezhető fg-k 

mint fc-k függvényei segítségével (lásd a (3) 

egyenletet). E művelet során az állandó kibo-

csátási aránynak megfelelő egyenes egyenlete 

az ismert y = mx + b alakú, fc a független, fg a 

függő változó, a többi tag pedig állandó. E 

vonal megadja a villamosenergia-igényt fede-

ző technológiák olyan megoszlásait (tehát a 

szén, a gáz és a nukleáris/megújuló csoportok 

százalékos arányát), amelyek egyszerre fede-

zik az áramigényt és eleget tesznek a kibocsá-

tási célkitűzésnek is: 

 

fg = [(Er – Ec)/(Eg – Er)]fc + 

+ [(GGET – ErTy)/Ty(Eg – Er)] (3) 

 

A 7. táblázat összegzi a kibocsátási célkitű-

zésnek megfelelő vonal ábrázolásához szüksé-

ges tagokat, így az előző részben megadott, a 

jövőre vonatkozó kibocsátási arányokat is. 

Minden alternatíva mellett feltették, hogy a 

2000 évi szintből kiindulva a villamosenergia-

fogyasztás évi növekedése 1,8% lesz. Mind-

egyik klímapolitika csökkenti a tonna CO2-

ekvivalens/GWh-ban mért kibocsátási arányt a 

jelenlegi szinthez képest. A Fehér Ház Kez-

deményezését kivéve mindegyik alternatíva 

csökkenti az abszolút kibocsátást is.  
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7. táblázat 
Paraméterek a kibocsátással kapcsolatos ábrák rajzolásához 

 
Paraméter Kiotói 

Jegyzőkönyv 
CSA CSA CCI USA tény 

2002-ben 

Az elérés éve 2010 2010 2016 2012 – 

Teg, a teljes áramtermelés (millió GWh/ év) 4,545 4,545 5,058 4,710 3,786 

Ec, a szén/kőolaj kibocsátási aránya 
(tonna CO2-ekvivalens/GWh) 

887 887 887 887 1031 

Eg, a földgáz kibocsátási aránya 
(tonna CO2-ekvivalens/GWh) 

467 467 467 467 655 

Er, a nukleáris/ megújuló energia kibocsátási aránya 
(tonna CO2-ekvivalens/GWh) 

17 17 17 17 18 

GGET üvegházhatású gázkibocsátás 
(millió tonna CO2-ekvivalens/év) 

1895 2570 2038 2836 2573 

USA átlagos kibocsátási aránya 
(tonna CO2-ekvivalens/GWh) 

417 565 403 602 680 

 
 
A hármas elemzés eredményei 
 

Az 1. ábra szemlélteti a (3) egyenlet alapján a 

három politikai alternatíva kibocsátási célkitű-

zésének megfelelő vonalakat. Az Egyesült Ál-

lamok 2001. évi áramtermelését szemléltető 

pont megfelel a földgáz 17%-os részesedésének 

(ez vízszintesen jobbra olvasható le), a nukleá-

ris és megújuló technológiák 28%-os részese-

désének (ez az alsó, bal oldalon induló skálán 

olvasható le) és a szén 55%-os részesedésének 

(a felülről induló bal oldali skálán olvasható le). 

 

A kibocsátási célkitűzésnek megfelelő vonalon 

elhelyezkedő pontok olyan összetételnek felel-

nek meg, amelyek a kibocsátási célkitűzést 

teljesítik. Az e vonaltól jobbra lévő pontok a 

célkitűzésnél kisebb kibocsátásnak felelnek 

meg. A várakozásnak megfelelően a kibocsá-

tási célkitűzések teljesítése a nagy kibocsátás-

sal járó technológiák részesedésének csökken-

tését igénylik. A Kiotói Jegyzőkönyv teljesíté-

se a technológiák arányának lényeges megvál-

toztatását igényli már 2010 előtt is. Ugyanak-

kor a technológiák arányát alig kell megváltoz-

tatni a CSA 2010. évi célkitűzésék teljesítésé-

hez, feltéve, hogy az Egyesült Államok erő-

műveiben az üzemanyagok hasznosításának 

hatásfoka lényegesen javul. 2016-ig az áram-

fogyasztás folyamatos növekedése miatt a 

technológiák arányának megváltoztatása szük-

séges a CSA követelményének teljesítéséhez. 

 

Az 1. ábra szerint a CSA célkitűzésének telje-

sítéséhez a technológiák arányának hasonló 

változtatása  szükséges, mint a  Kiotói Jegyző- 
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1. ábra Az erőművek hatásfokának lényeges javítása lehetővé teszi, hogy a technológiák jelenlegi 

aránya mellett vagy annak csekély módosításával a CCI és a CSA (I. fázis – 2000. évi szint) 
teljesüljön. A Kiotói Jegyzőkönyv (1990. évi szint – 7%) és a CSA (II. fázis – 1990. évi szint) 
teljesítése megköveteli az erőművek hatásfokának javításán kívül a technológiák arányának 

megváltoztatását is 
 
könyv előírásainak teljesítéséhez, mégis a 

CSA nem jár a kibocsátás hasonló csökkenté-

sével. A Kiotói Jegyzőkönyv teljesítése kisebb 

teljes kibocsátást eredményez oly módon, 

hogy a korábbi időpontokban kisebb kibocsá-

tást enged meg. A villamos energia fogyasztá-

sának növekedése az a hajtóerő, amely kikény-

szeríti az áramtermelő technológiák arányának 

jelentős megváltoztatását a CSA 2016. évi 

teljesítéséhez. A szén-dioxid-kibocsátás sike-

res csökkentése igényli az erőművi technoló-

giák arányának mielőbbi megváltoztatását. 

 

Az iménti elemzés szerint a CCI megengedi a 

nettó kibocsátás növelését, a Kiotói Jegyző-

könyv becsült célkitűzését 50%-kal, a CSA 

becsült célkitűzését pedig 39%-kal meghaladó 

szintig. Az 1. ábra szerint a CCI célkitűzése 

nem igényli a kisebb kibocsátással járó techno-

lógiák részesedésének növelését abban az 

esetben, ha a gazdaság növekedése gyorsabb, 

mint az energiaigények növekedése. 

 

 

A CSA célkitűzéseinek 
megfelelő forgatókönyvek 
 

A három alternatíva közül a CSA (a 2003-as 

környezetvédelmi törvény) érdemel kiemelt 

figyelmet. Hogy miért? Az UNFCCC tárgyalá-
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soktól való visszalépés (vagyis a Kiotói Jegy-

zőkönyv ratifikálásának elmaradása) után a 

CSA maradt a legfontosabb kötelező érvényű 

terv, amely az Egyesült Államok részvételét 

jelenti a klímaváltozás folyamatának mérsék-

lésében. A törvény szerinti kibocsátási célkitű-

zések teljesítése a villamos erőművi technoló-

giák arányának lényeges módosítását igényli. 

A jelenlegi, a földgázt előnyben részesítő forga-

tókönyvet érdekes összehasonlítani a nukleáris 

és megújuló technológiát előnyben részesítő 

forgatókönyvvel. E két alternatíva alapján szá-

mos más lehetséges változat is vizsgálható. 

A 2. ábra az áramtermelési technológiák két 

forgatókönyv szerint igényelt aránymódosítá-

sát szemlélteti. Az A (▲) forgatókönyv a 

földgáz részesedésének növelésével teljesíti a 

CSA kibocsátási célkitűzését. Ez az alternatíva 

azt jelenti, hogy az újonnan épülő erőművek 

fölgáz eltüzelésével működnének, míg a nuk-

leáris és megújuló források hozzájárulása ál-

landó maradna. A szenet a földgáz helyettesí-

tené olyan mértékben, hogy a kibocsátási cél-

kitűzések megvalósuljanak. A B (■) forgató-

könyv ezzel szemben a nukleáris és megújuló 

technológiák részesedésének növelésével telje- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra Az A forgatókönyv a kibocsátási célkitűzés teljesítéséhez a földgáz részesedését növeli 
az áramtermelésben, a nukleáris/megújuló energiaforrások felhasználását változatlanul hagyja. 
A B forgatókönyv a kibocsátási célkitűzés teljesítéséhez a nukleáris/megújuló energiaforrások 

részesedését növeli az áramtermelésben, a földgáz felhasználását változatlanul hagyja. 
Mindkét forgatókönyv a villamosenergia-fogyasztás évi 1,8%-os növekedésével számol 
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síti a CSA célkitűzését. Ez az alternatíva azt 

jelenti, hogy az új erőművek nukleáris vagy 

megújuló forrásokat használnak, a fölgáz hoz-

zájárulása állandó maradna. A szenet a nukleá-

ris és megújuló források helyettesítenék olyan 

mértékben, hogy a kibocsátási célkitűzések 

teljesüljenek. 

 

A 2. ábra talán legérdekesebb vonása a techno-

lógiák arányának megváltozása az A forgató-

könyv esetében: az áramtermelésben a földgáz 

részesedése 74% lenne. 2001 és 2016 között a 

földgáz felhasználásával előállított villamos 

energia mennyisége 600%-kal növekedne. Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának kívánt 

korlátozásához és a növekvő energiaigények 

kielégítéséhez a szénfogyasztás jelentős csök-

kentése szükséges. Az A forgatókönyv azt írja 

elő, hogy a szén hozzájárulása az áramtermelő 

technológiák között 55%-ról 5%-ra csökkenjen, 
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3. ábra Az egyes technológiai csoportok által előállított villamos energia mennyisége 
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ez azt eredményezi, hogy a szén elégetésével 

termelt villamos energia 82%-kal csökken. A 

B forgatókönyv az egyes technológiák része-

sedésének csak csekélyebb mértékű megvál-

toztatását igényli. A nukleáris és megújuló 

technológia részesedése 28%-ról 50%-ra nö-

vekedne. Ez azt jelenti, hogy a nukleáris és 

megújuló források által előállított villamos 

energia 240%-kal nő. E forgatókönyv szerint a 

szén részesedése 55%-ról 38%-ra csökkenne. 

Mivel a teljes energiafogyasztás is nő, a szén 

által termelt villamos energia csak 6%-kal 

csökkenne. E változásokat szemlélteti a meg-

szokott szerkezetű 3. ábra. 

Az életciklusra vonatkozó kibocsátás politikai 

elemzés során játszott szerepének fontosságára 

utal a 4. ábra. Az ábrán a villamosenergia-

fogyasztás 2016-ig tartó évi 1,8%-os növeke-

dését feltételezve a CSA kibocsátási célkitű-

zésének megfelelően két vonal szerepel. Az 

első vonalat életciklusra vonatkozó kibocsá- 

tási arány felhasználásával szerkesztették, a 

2. ábrával azonos módon. A második vonal 

szerkesztése során csak az erőmű kibocsá- 

tási arányát vették tekintetbe (tehát minden 

technológia esetében elhanyagolták az élet- 

ciklushoz kapcsolódó közvetett kibocsátáso-

kat); a két vonal  láthatóan  eltér  egymástól. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ábra A teljes életciklusra vonatkozó kibocsátás tekintetbevétele drámai módon változtatja meg a 
politikai becslést. Az életciklusra vonatkozó kibocsátás elhanyagolása hamis következtetésre vezet 

a földgáz fokozott használatára támaszkodó forgatókönyvek esetében 
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két vonal eltérése és a földgáz részesedése 

párhuzamosan növekszik, ez a B forgatóköny-

vet némileg, az A forgatókönyvet pedig je-

lentősen módosítja. Az életciklusra vonatko- 

zó megfontolások elhanyagolása a földgáz 

A forgatókönyv szerinti járulékát hibásan 

14%-kal alulbecsüli. A földgáz megengedett 

legnagyobb arányának túlbecsléséhez vezet 

(98%-nak 86% helyett), ha az életciklusra vo-

natkozó kibocsátásokat elhanyagolják. E példa 

érzékelteti az életciklusra vonatkozó kibocsá- 

tás tekintetbevételének szükségességét a lehet-

séges klímapolitikai alternatívák értékelése 

során. 

 

 

Következtetések 
 

Az összeállítás a villamosenergia-iparnak azt a 

lehetőségeit vizsgálja, hogy hogyan képes a 

technológiák közötti arányok változtatásával 

eleget tenni a szén-dioxid-kibocsátásra vonat-

kozó korlátozásoknak. A Fehér Ház Klímavál-

tozási Kezdeményezése megengedi az üveg-

házhatású gázok kibocsátásának növekedését 

és legfeljebb csekély mértékben követeli meg 

a technológiák arányának megváltoztatását az 

áramtermelésben. A megengedett kibocsátás a 

Kiotói Jegyzőkönyv szerint (az 1990. évi szint 

mínusz 7%) és a CSA szerint (az 1990. évi 

szint) az Egyesült Államokban az alkalmazott 

technológiák részesedésének jelentős megvál-

toztatását követeli meg – a szén részesedé-

sének csökkentését és a földgáz, illetve a nuk-

leáris és megújuló energiák arányának növe- 

lését. 

 

A kombinált ciklusú földgázerőművek mai 

térhódításával összefüggésben szükség van a 

földgáz szerepének kritikus elemzésére. A 

teljes életciklusra vonatkozó kibocsátások becs-

lése erőteljes módon megváltoztatja e techno-

lógia értékelését a környezetvédelem szem-

pontjai alapján. Egy ilyen erőmű kibocsátási 

aránya 22%-kal megnő, értéke 466 tonna CO2-

ekvivalens/GWh lesz a teljes rendszer életcik-

lusának tekintetbevételével. E növekedés dön-

tő része a tüzelőanyag-ciklus veszteségeiből: a 

földgáz elégetéséből és a metán elszivárgásá-

ból ered. A metánszivárgásra vonatkozó publi-

kált adatok rendkívül eltérőek, a legnagyobb 

értékkel számolva a vizsgált erőmű kibocsátási 

aránya eléri az 532 tonna CO2-ekvivalens/GWh 

értéket. 

 

Fontos kérdés, hogy a földgáz fokozódó szere-

pe összeegyeztethető-e az üvegházhatású gá-

zokra vonatkozó kibocsátási határértékek fenn-

tartható teljesítésével. A CSA előírásaival 

összhangban lévő forgatókönyv a földgázzal 

előállított villamos energia 600%-os növelését 

és a szén szerepének csaknem teljes kiszorítá-

sát igényli. Ugyanakkor a nukleáris és megúju-

ló források által előállított villamos energia 
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240%-os növelése és a szénfelhasználás válto-

zatlanul hagyása kielégíti a CSA kibocsátási 

célkitűzését. Az életciklusra vonatkozó becslés 

elhanyagolása, különösen a földgáz üzem-

anyag-ciklusa esetében a politikai alternatívák 

pontatlan becsléséhez vezet. 

 

Összeállította: Schultz György 
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Kíváncsi Ön mások raktárára?
 

 

Vagy ellátási láncára? Járműpark-
irányítására? Ergonómiájára? 
Targoncáira? Beszállítói hálózatára? 
Azonosítási rendszerére? 
Információtechnológiájára? 
Állványrendszerére? Klaszterére? 
Csomagolására? Készletezési 
filozófiájára? Termelésirányítására? 
Konferenciáira? Kontrolingjára? 
Elosztó központjára? Logisztikai 
oktatására? Kiállításaira? 
Csomaglogisztikájára? Árukövetésére? 
Járattervezésére? 
L o g i s z t i k á j á r a ?  
 

Nyolcvan oldal logisztika – tudományos igényességgel.  
Azoknak, akik nem érik be egy magazinnal. 

 

BME OMIKK   LOGISZTIKA 
1/45-75-322 logisztika@info.omikk.bme.hu 
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