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גז טבעי זול יאיץ שינוי אקלים

פעם הייתה פה ימה (ימת ארל).
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שינוי אקלים כבר מביא לנזקים עצומים,
שצפויים להחמיר:
●

כבר כיום ,הנזקים השנתיים מוערכים בכטריליון
דולר.

Climate Vulnerability Monitor, 2012
Burke, Hsiang and Miguel. Nature, 2015
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●

זיהום וגזי חממה.

●

פתרונות.

●

מחקרים כלכליים.

●

מתאן כגז חממה.

●

פליטות מתאן.

●

מה אפשר לעשות?
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●

כבר כיום ,הנזקים השנתיים מוערכים בכטריליון
דולר.
כבר כיום ,מייחסים כארבע-מאות אלף מקרי
מוות להשפעות שינוי אקלים.

Climate Vulnerability Monitor, 2012
Burke, Hsiang and Miguel. Nature, 2015
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כבר כיום ,הנזקים השנתיים מוערכים בכטריליון
דולר.
כבר כיום ,מייחסים כארבע-מאות אלף מקרי
מוות להשפעות שינוי אקלים.
מחקר כלכלי מצא כי ב ,2100-הi GDP-
העולמי יהיה נמוך ב1 23%-לעומת עתיד ללא
שינוי אקלים (לא כולל נזקים משינוי אקלים!).

Climate Vulnerability Monitor, 2012
Burke, Hsiang and Miguel. Nature, 2015
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מחקר כלכלי מצא כי ב ,2100-הi GDP-
העולמי יהיה נמוך ב1 23%-לעומת עתיד ללא
שינוי אקלים (לא כולל נזקים משינוי אקלים!).
הכלכלה הישראלית צפויה לעצור עד ,12055
ולאחר מכן להתכווץ בכ1 70%-לעומת עתיד
ללא שינוי אקלים.
Climate Vulnerability Monitor, 2012
Burke, Hsiang and Miguel. Nature, 2015
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Israel

שריפת נפט ופחם מזהמת מאוד
PM

7

ערפיח בחיפה .אבישג שאר-ישוב.
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●

זיהום וגזי חממה.

●

פתרונות.

●

מחקרים כלכליים.

●

מתאן כגז חממה.

●

פליטות מתאן.

●

מה אפשר לעשות?

הפתרון לטווח ארוך -שימוש באנרגיות
הפולטות כמות מזערית של מזהמים
וגזי חממה

8

Daniel Madar, PhD

●

זיהום וגזי חממה.

●

פתרונות.

●

מחקרים כלכליים.

●

מתאן כגז חממה.

●

פליטות מתאן.

●

מה אפשר לעשות?

פתרון לטווח קצר -התייעלות אנרגטית
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בניה ירוקה.
רכבים חסכוניים בדלק.

9

מוצרי חשמל חסכוניים.
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המטרונית בחיפה.

פתרון לטווח קצר -מעבר לשימוש
בגז

משאית מונעת בגז טבעי דחוס (.)CNG
אסדת קידוח גז לוויתן  /צילום:אלבטרוס

תחנת הכוח
דוראד
המונעת בגז.
יגאל גורן
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McJeon et
al.Limited
impact on
decadalscale climate
change from
increased
use of
natural gas.
Nature
)(2014
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ניתוח מחזור חיים בודק השפעות סביבתיות של
מוצר או תהליך לכל אורך חייו
תכנון וכריית חומרי גלם

ייצור מוצר

אריזה והפצה
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סיום חיי מוצר

שימוש במוצר
Daniel Madar, PhD
http://sci-env.ch

המחיר הסביבתי משריפת 1גז טבעי
הוא רק חלק מהתמונה המלאה
תכנון וכריית חומרי גלם

ייצור מוצר

אריזה והפצה
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לשימוש בגז טבעי השפעות סביבתיות
נוספות מעבר לשרפתו
תכנון וכריית חומרי גלם

ייצור מוצר

אריזה והפצה
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מחקרים
כלכליים.
מתאן כגז חממה.

.זיהום וגזי חממה

●

.פתרונות

●

.מחקרים כלכליים

●

.מתאן כגז חממה

●

.פליטות מתאן

●

?מה אפשר לעשות

●

גז טבעי מורכב ברובו מגז החממה
מפחמן1 90  אשר גרוע פי,מתאן
חמצני-דו

CO2

CH4

IPCC. Climate change 2013: the physical science basis.
Intergovernmental Panel on Climate Change (2013)
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Shindell, et al. Improved attribution of climate
forcing to emissions. Science (2009)

מתאן לא נראה בעין בלתי מזוינת ,אך ניתן
לראות דליפות שלו במצלמה
אינפרה-אדומה
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יש בארות גז שבשלב הקידוח פולטות פי
 1000מתאן מהערכות ה!EPA -
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(Caulton et al. Toward a better understanding... PNAS)2014
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●

Schneising et al. (2014) – “Remote sensing of fugitive
methane emissions from oil and gas production in North
American tight geologic formations”
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מדידת פליטות
מתאן משדות גז
ע"י לוויינים
מראה פליטות
עצומות של
מתאן
23

הפוגה מתודית
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במערכת חלוקת הגז נמדדו דליפות מתאן
עם ריכוזי מתאן עד פי  25,000מהנורמה!
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Phillips et al. Mapping urban pipeline leaks..., Environmental
)Pollution (2013
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במערכת חלוקת הגז נמדדו דליפות מתאן
! מהנורמה25,000 עם ריכוזי מתאן עד פי

Phillips et al. Mapping urban pipeline leaks..., Environmental
Pollution (2013)
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Jackson, et al. Natural Gas Pipeline Leaks.... Environmental Science & Technology, (2014)

מתאן דולף מבארות נטושות בקצב
ממוצע גבוה פי 1 60,000מקצב ייצורו
בטבע!
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מדידות רקע

בארות נטושות
)Kang et al. Direct measurements of methane emissions from... PNAS (2014
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ניתוח מחזור חיים מראה כי שימוש בגז גורם
לפליטת יותר גזי חממה מאשר פחם או נפט
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פליטות גזי חממה עקיפות
פליטות גזי חממה ישירות

)Howarth. A bridge to nowhere...Energy Science & Engineering (2014
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פליטות גזי
חממה עקיפות

פליטות גזי
חממה ישירות

)Howarth. A bridge to nowhere...Energy Science & Engineering (2014
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ישנם מאמרים אשר טוענים שדליפות
המתאן לא כ"כ גבוהות
●
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חלק מהמחקרים עושים שימוש במכשור לא אמין.
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נמוכות יחסית משדות גז.
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חלק מהדוחות לא עברו ביקורת עמיתים (,)I peer review
חלק ניכר מהחוקרים מומנו בעבר או בהווה ע”י תעשיית הגז.
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כל iהמאמרים אשר יצאו מאז החל המחקר על דליפות המתאן
מסכימים כי הפליטות האמיתיות גבוהות ממה שהוערך עד שנת
.2011
חלק מהדוחות לא עברו ביקורת עמיתים ( ,)I peer reviewחלק
ניכר מהחוקרים מומנו בעבר או בהווה ע”י תעשיית הגז.
רוב המחקרים הללו משתמשים בנתונים לא מעודכנים (.)GWP
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)McJeon et al.Limited impact on decadal-scale climate change from increased use of natural gas. Nature (2014
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)Davis & Shearer. Nature (2014
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ניטור דליפות גז ומניעתן.

Daniel Madar, PhD

●

זיהום וגזי חממה.

●

פתרונות.

●

מחקרים כלכליים.

●

מתאן כגז חממה.

●

פליטות מתאן.

●

מה אפשר לעשות?

נקודת אור -אפשר יחסית בקלות
להקטין משמעותית את פליטות המתאן
●

●

45

ניטור דליפות גז ומניעתן.

●

זיהום וגזי חממה.

●

פתרונות.

●

מחקרים כלכליים.

●

מתאן כגז חממה.

●

פליטות מתאן.

●

מה אפשר לעשות?

להשתמש בטכנולוגיות הכי מתקדמות למניעת דליפות גז
בהווה ובעתיד.

Daniel Madar, PhD

נקודת אור -אפשר יחסית בקלות
להקטין משמעותית את פליטות המתאן
●

●

●

46

ניטור דליפות גז ומניעתן.

●

זיהום וגזי חממה.

●

פתרונות.

●

מחקרים כלכליים.

●

מתאן כגז חממה.

●

פליטות מתאן.

●

מה אפשר לעשות?

להשתמש בטכנולוגיות הכי מתקדמות למניעת דליפות גז
בהווה ובעתיד.
להימנע מהפקת גז ונפט בסדיקה הידראולית.

Daniel Madar, PhD

נקודת אור -אפשר יחסית בקלות
להקטין משמעותית את פליטות המתאן
●

●

●

●

47

ניטור דליפות גז ומניעתן.

●

זיהום וגזי חממה.

●

פתרונות.

●

מחקרים כלכליים.

●

מתאן כגז חממה.

●

פליטות מתאן.

●

מה אפשר לעשות?

להשתמש בטכנולוגיות הכי מתקדמות למניעת דליפות גז
בהווה ובעתיד.
להימנע מהפקת גז ונפט בסדיקה הידראולית.
מדינות כמו קנדה וארה”ב מקדמות רגולציה לצמצום פליטות
מתאן מתעשיות הנפט והגז.

Daniel Madar, PhD
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לעודד מקורות אנרגיה דלים בפליטות גזי חממה.
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דניאל מדרPhD ,
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ישנם מאמרים אשר טוענים שדליפות
המתאן לא כ"כ גבוהות
●

●

●

●

כל המאמרים אשר יצאו מאז החל המחקר על דליפות המתאן מסכימים כי הפליטות האמיתיות גבוהות ממה שהוערך עד שנת
.2011
יש מאמרים הטוענים שפליטות הגז נמוכות ממה שמוצג במצגת זו ובעשרות המאמרים התומכים בנתונים .עם זאת ,רובם נשענים
על מידע ישן מלפני שנת  , 2011ממומנים בפועל ע"י תעשיית הגז ,כותבי המאמרים מומנו בעבר ע"י תעשיית הגז ,או שהאתרים
לבדיקת דליפות הגז נבחרו ע"י תעשיית הגז (סבירות גבוהה שנבחרו אתרים עם מעט דליפות).
כמו כן ,מאמרים מתנגדים משתמשים בנתונים שגויים (לדעתי ולדעת אחרים) על עוצמתו של מתאן כגז חממה לעומת פחמן
דו-חמצני .הם משתמשים בנתוני  GWPלטווח של  100שנים ,שאינם רלוונטיים לאפקט חממה אשר מתרחש כיום עקב פליטות
מרובות של מתאן (לו זמן מחצית חיים של  12שנים) .חלקם עוד טוענים שכך ה IPCC -קבע שיש להשתמש בנתונים -קביעה
שגויה לחלוטין.
רשימה טובה של מאמרים כאלו ,נמצאת במאמר:
)Howarth. A bridge to nowhere...Energy Science & Engineering (2014

●

ב EPA -לא מעודכנים ומשתמשים ב GWP -מ .2007 -אני מניח שזה בשל סיבות פוליטיות.

●

פאנל של אלפי מדענים קבע ב IPCC -החמישי ב GWP ,2013 -של מתאן  34למאה שנים ו 86 -לעשרים שנים.

●

מופיע כאן:

●

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
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מסומנים בטבלה מעמוד  714של ה ,IPCC 2013 -ה-
 GWPשל מתאן:
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 השפעה,לפליטות הנוכחיות של מתאן
CO2 שוות ערך על שינוי אקלים כמו

.IPCC. 2013. Climate change 2013: the physical science basis
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:מצגת נוספת בנושא

eeb.cornell.edu/howarth/documents/2015_04_14_Howarth_Ingraffea_4th_Annive
re.pdf
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מאמרים התומכים בכך שדליפות הגז
טבעי גבוהות יותר ממה ששוער
●

●

●

●

Alvarez, R. A., S. W. Pacala, J. J. Winebrake, W. L. Chameides, and S. P. Hamburg. 2012. Greater focus needed
on methane leakage from natural gas infrastructure. Proc. Natl. Acad. Sci
Anifowose &Odubela. 2015. Methane emissions from oil and gas transport facilities… Journal of Cleaner Production
Bouman et al. 2015. Multiregional environmental comparison of fossil fuel powergeneration… International Journal
of Greenhouse Gas Control
Kang et al. 2014. Direct measurements of methane emissions from abandoned oil and gas wells in Pennsylvania.
PNAS

●

Maher et al. 2014. Mapping Methane and Carbon Dioxide Concentrations

●

... Water Air Soil Pollut

●

Kang et al. Direct measurements of methane emissions from... PNAS )2014(

●

Phillips et al. Mapping urban pipeline leaks..., Environmental Pollution )2013(

●

Jackson, et al. Natural Gas Pipeline Leaks.... Environmental Science & Technology, )2014(

●

Caulton et al. Toward a better understanding... PNAS)2014(

●

http://www.pnas.org/content/112/51/15597.abstract?sid=1fc3cba9-1f62-4c66-8371-4b875f7cb50f
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מאמרים התומכים בכך שגז טבעי מזיק יותר
מפחם או מתוצרי נפט מבחינת פליטת גזי
חממה
●

Howarth, R. W., R. Santoro, and A. Ingraffea. 2011. Methane and the greenhouse gas footprint of natural gas from shale formations. Clim. Change Lett

●

Howarth, R. W., R. Santoro, A. Ingraffea. Venting and leakage of methane from shale gas development: reply to Cathles et al. 2012. Clim. Change

●

●

●

●

●

●

●

●

Howarth, R. W., D. Shindell, R. Santoro, A. Ingraffea, N. Phillips, and A. Townsend-Small. 2012. Methane emissions from natural gas systems. Background
paper prepared for the National Climate Assessment, Reference # 2011-003, Office of Science & Technology Policy Assessment, Washington, DC.
Hughes, D. 2011. Lifecycle greenhouse gas emissions from shale gas compared to coal: an analysis of two conflicting studies. Post Carbon Institute, Santa
Rosa, CA.
Howarth, R. W., and A. Ingraffea. 2011. Should fracking stop? Yes, it is too high risk. Nature
Alvarez, R. A., S. W. Pacala, J. J. Winebrake, W. L. Chameides, and S. P. Hamburg. 2012. Greater focus needed on methane leakage from natural gas
infrastructure. Proc. Natl. Acad. Sci.
Brandt, A. F., G. A. Heath, E. A. Kort, F. O. O’Sullivan, G. Petron, S. M. Jordaan, et al. 2014. Methane leaks from North American natural gas systems.
Science
Karion, A., C. Sweeney, G. Petron, G. Frost, R. M. Hardesty, J. Kofler, et al. 2013. Methane emissions estimate from airborne measurements over a western
United States natural gas field. Geophys. Res. Lett
Petron, G., G. Frost, B. T. Miller, A. I. Hirsch, S. A. Montzka, A. Karion, et al. 2012. Hydrocarbon emissions characterization in the Colorado Front Range – a
pilot study. J. Geophys. Res
Miller, S. M., S. C. Wofsy, A. M. Michalak, E. A. Kort, A. E. Andrews, S. C. Biraud, et al. 2013. Anthropogenic emissions of methane in the United States. Proc.
Natl. Acad. Sci.

●

Schneising et al. )2014( – “Remote sensing of fugitive methane emissions from oil and gas production in North American tight geologic formations”

●

Howarth. A bridge to nowhere...Energy Science & Engineering )2014(
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GHG גז טבעי גרוע יותר מפחם

Howarth et al. 2011. Methane and the greenhouse gas footprint of natural gas from.... Clim. Change Lett

Daniel Madar, PhD

●

67

מחיר הגז הטבעי הצפוי לפי היקף עתודות
הגז

)H McJeon et al. Nature (2014
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מכשור לא אמין למדידת פליטות מתאן מציג
תוצאות נמוכות משמעותית מתוצאות האמת-
להשאיר???
תכנון וכריית חומרי גלם

ייצור מוצר

אריזה והפצה

סיום חיי מוצר

שימוש במוצר

Howard. University of Texas study underestimates national methane
)emissions... Energy Science & Engineering (2015
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●

סרטון

●

זיהום וגזי חממה.

●

פתרונות.

●

מחקרים כלכליים.

●

מתאן כגז חממה.

ירידה בפליטות גזי חממה בין  2007ו 2013 -מקורה
מה אפשר לעשות?
במשבר הכלכלי ולא בשל המעבר לגז טבעי...
●

פליטות מתאן.

●

http://www.nature.com/ncomms/2015/150721/ncomms8714/full/ncomms8714.html
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