
Оценка на емисиите на парникови газове, формирани през 
целият жизнен цикъл на електрически централи
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Промени в климата. Основни причини.Промени в климата. Основни причини.

1.1 Вътрешни причини (Internal forcing mechanisms)

Океано-атмосферни вариации Живот на планетата
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Промени в климата. Основни причини.Промени в климата. Основни причини.

1.2 Външни причини

Вариации в орбитата на планетата Слънчева активност
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Промени в климата. Основни причини.Промени в климата. Основни причини.

Вулканична дейност Тектонична дейност

1.2 Външни причини
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Промени в климата. Основни причини.Промени в климата. Основни причини.

1.2 Външни причини

Човешка дейност

“Климатът се променя и тези изменения до голяма степен са 
причинени от човешката дейност... тези изменения до голяма 
степен вече са необратими”
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Влияние на човешката дейност върху 
измененията в климата

Влияние на човешката дейност върху 
измененията в климата

2. Влияние на човешката дейност върху измененията в климата, в сравнение с 
естествените причини

От започването на индустриалната революция, 1750 г., общият ефект от човешката дейност е довел до затопляне 
на атмосферата. Човешкото влияние през този период значително надвишава всички известни естествени 

процеси, като слънчева активност, вулканични изригвания и др.
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Влияние на човешката дейност върху 
измененията в климата

Влияние на човешката дейност върху 
измененията в климата
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Влияние на човешката дейност върху 
измененията в климата

Влияние на човешката дейност върху 
измененията в климата
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3. Емисии на CO2 от енергийни предприятия3. Емисии на CO2 от енергийни предприятия

Съгласно IPCC, в световен мащаб се генерират 27 Gt CO2 от различни източници, 
като делът на електропроизводството е около 10 Gt CO2, което е приблизително 

37% от общите емисии.
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Life Cycle AssessmentLife Cycle Assessment

4. LCA (Life cycle assessment)

Концепцията възнива през 80-те години на миналия век. При тази 
оценка се идентифицират въздействията върху околната среда на цялата 
мрежа от дейности от добиването на ресурса, до окончателната му 
употреба. Подходът LCA включва не само директните емисии, но и 
индиректните, като минна дейност, преработка, транспорт, както и
материали, необходими за добиване на крайният продукт.
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Life Cycle AssessmentLife Cycle Assessment
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5. Life Cycle Assessment. Резултати5. Life Cycle Assessment. Резултати

Резултати от LCA от общо 83 на брой литературни източници, от които 14 се отнасят за ядреният 
сектор обобщени от WNA (world nuclear association).
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6. Life Cycle Assessment. Изводи6. Life Cycle Assessment. Изводи

• Емисиите на ПГ от АЕЦ са сред най-ниските в сравнение с другите методи за добив на ел. енергия. 
• Емисиите през целият жизнен цикъл от ТЕЦ, работещи на природен газ са около 15 пъти по-високи 
от тези на АЕЦ.
• Емисиите през целият жизнен цикъл от ТЕЦ, работещи на въглища са около 30 пъти по-високи от 
тези на АЕЦ.
• Резултатите от LCA анализа силно се влияят от някои допускания, като например, дали горивото 
се обогатява чрез газова дифузия или чрез центрофугиране при жизненият цикъл на АЕЦ.
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7. Life Cycle Assessment. Хармонизиране7. Life Cycle Assessment. Хармонизиране

За АЕЦ хармонизиран процес за оценка може да изглежда по следният начин: 

Подготвителни процеси/дейноси: процесът е еднократен и включва 
проектирането, изработването и доставката на материали и изграждането на 
проекта. 

Експлоатационни процеси/дейности: Експлоатационните процеси са свързани с 
постоянно отделяна на ПГ. Те могат да включват минните дейности, смилане, 
преработване, обогатяване на урана, производство на гориво за АЕЦ (пръти), 
транспорт до площадката, работа на АЕЦ.  Рекултивацията на урановите мини 
също би трябвало да бъде включено в експлоатационните процеси.

Следексплоатационни процеси/дейности: Следоперативните процеси се случват 
тогава, когато приключи експлоатационният етап. Те включват извеждане от 
експлоатация на съоръжението, депониране/рециклиране на нерадиоактивните 
отпадъци, временно, дългосрочно или постоянно съхранение на радиоактивните 
отпадъци, след приключване на жизненият цикъл на предприятието.



14

7. Life Cycle Assessment. Хармонизиране7. Life Cycle Assessment. Хармонизиране
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