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Τα «βρώµικα» µυστικά του φυσικού αερίου
επιταχύνουν την κλιµατική αλλαγή
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Το φυσικό αέριο έχει προωθηθεί τα τελευταία χρόνια ως το καθαρότερο συµβατικό ορυκτό
καύσιµο, το οποίο παράγει χαµηλότερες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τα άλλα
ορυκτά καύσιµα, όπως το πετρέλαιο και ο άνθρακας.
Πράγµατι το φυσικό αέριο όταν καίγεται παράγει διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αλλά λιγότερο
από άλλα ορυκτά καύσιµα. Πόσο λιγότερο εξαρτάται µε ποιο καύσιµο συγκρίνεται και µε τις
διαφορές στην τεχνολογία. Στους Σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το φυσικό
αέριο παράγει περίπου το 50 % της ποσότητας CO2 σε σύγκριση µε αυτό που παράγεται
από την καύση άνθρακα. Αλλά σε σύγκριση µε το πετρέλαιο, οι εκποµπές καύσης του
φυσικού αερίου είναι το 73% περίπου αυτών που παράγονται από το πετρέλαιο.
Παρόλα αυτά το φυσικό αέριο µπορεί να µην είναι και τόσο καθαρό, επειδή το κύριο συστατικό
του, που είναι το µεθάνιο, διαρρέει από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το
µεθάνιο είναι ένα από τα αέρια του θερµοκηπίου και όταν φθάσει στα ανώτερα στρώµατα της
ατµόσφαιρας, σταµατά και παραµένει εκεί για πολλά χρόνια συµβάλλοντας στο σχηµατισµό
ενός στρώµατος αερίου που εµποδίζει τη διασπορά της ηλιακής θερµότητας που ανακλάται
από την επιφάνεια της γης και οδηγεί σε υπερθέρµανση του πλανήτη (φαινόµενο του
θερµοκηπίου). Συγκεκριµένα παγιδεύει 86 φορές περισσότερη θερµότητα από το CO2 σε
διάστηµα 20 ετών. Αλλά ακόµα και κατά την διάρκεια 100 ετών εξακολουθεί να είναι πολύ πιο
επιβλαβές από το CO2.
Όπως εξηγεί ο Joe Romm στο Think Progress, οι διαρροές µεθανίου διαγράφουν κάθε όφελος
για το κλίµα από τη µετάβαση από µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε καύση άνθρακα σε
µονάδες µε καύση φυσικού αερίου.
Για τον σχηµατισµό µιας πιο εµπεριστατωµένης εικόνας για τις επιπτώσεις των διαρροών
µεθανίου στην κλιµατική αλλαγή, θα αναφερθεί στην συνέχεια πόσο είναι το µέγεθος των
διαρροών µεθανίου κατά την διάρκεια της παραγωγής και µεταφοράς του φυσικού αερίου.
∆ιαρροή µεθανίου από αγωγούς µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου.
Η διαρροή µεθανίου από αγωγούς µεταφοράς φυσικού αερίου είναι ένα πρόβληµα σε όλο τον
κόσµο, που έχει µελετηθεί εδώ και χρόνια.
Το New Scientist magazine ανέφερε τον Σεπτέµβριο του 1990 ότι οι αγωγοί φυσικού αερίου
στη Μεγάλη Βρετανία διέρρευσαν τόσο πολύ µεθάνιο, ώστε οι διαρροές εκεί συνέβαλαν
περισσότερο στην υπερθέρµανση του πλανήτη από ότι το φυσικό αέριο που κάηκε σε
µονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
Σύµφωνα µε έκθεση που δηµοσίευσε ο Αµερικανός Γερουσιαστής Edward Markey, οι
εταιρείες διανοµής φυσικού αερίου το 2011 ανακοίνωσαν την διαρροή 69 δις κυβικών
εκατοστών φυσικού αερίου στην ατµόσφαιρα που είναι ίσες µε τις ετήσιες εκποµπές
CO2 περίπου 6 εκατοµµυρίων αυτοκινήτων.
Εκποµπές µεθανίου από εξαερισµό και καύση.
Εκτός από τυχαίες ή διαφεύγουσες εκποµπές, υπάρχει σηµαντική ποσότητα σκόπιµων
εκποµπών από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου µε τη µορφή εξαερισµού και
καύσης.

Ο εξαερισµός περιλαµβάνει την απελευθέρωση αερίου απευθείας στην ατµόσφαιρα κατά τη
διάρκεια της κανονικής λειτουργίας εξαγωγής και διαχείρισης του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου . Στο παρελθόν, το αέριο µεθάνιο θεωρήθηκε ένα απόβλητο προϊόν γεώτρησης
πετρελαίου και εξαερώθηκε απευθείας στην ατµόσφαιρα σε τεράστιες ποσότητες. Μεταξύ
1973 και 1989, ένας ετήσιος µέσος όρος άνω των 130 δισεκατοµµυρίων κυβικών ποδών
φυσικού αερίου καιγόταν ή εξαεριζόταν κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Επιπλέον, χιλιάδες
δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαίου εκπέµπουν µάζες µεθανίου και άλλων αερίων.
Το 2008, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της EPA, η ποσότητα φυσικού αερίου που εξαερώθηκε
και κάηκε στις υπεράκτιες οµοσπονδιακές µισθώσεις πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου
ανήλθε σε περίπου 126 δισεκατοµµύρια κυβικά πόδια (Bcf) φυσικού αερίου.
Σε µερικά από τα σηµερινά κοιτάσµατα πετρελαίου, όπως το Bakken στη Βόρεια Ντακότα, το
αέριο εξακολουθεί να είναι ένα ανεπιθύµητο παραπροϊόν που εξαερίζεται και δεν
αποθηκεύεται. Αυτό συµβαίνει συνήθως στις περιοχές εξόρυξης πετρελαίου που δεν είναι
δίπλα σε αγωγούς φυσικού αερίου.
Τον Σεπτέµβριο του 2011, οι New York Times ανέφεραν ότι κάθε µέρα, πάνω από 100
εκατοµµύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου εξαερώνονται στην σχιστολιθική περιοχή του
Bakken. Το εξαερωµένο αυτό αέριο αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δύο εκατοµµύρια τόνους
διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται κάθε χρόνο στην ατµόσφαιρα, που είναι
σχεδόν ισοδύναµο µε τις εκποµπές ενός µεσαίου µεγέθους σταθµού ηλεκτροπαραγωγής µε
καύση άνθρακα.
Σύµφωνα µε την Αµερικανική Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφορίας (EIA), από το 2011 πάνω
από το 35% της παραγωγής φυσικού αερίου της Βόρειας Ντακότα κάηκε σε
εξαερώσεις.. Επιπλέον, υπάρχει πολύ µικρή εποπτεία του εξαερισµού και της καύσης σε
πολλές περιοχές παραγωγής των ΗΠΑ.
Επιπλέον τα ατυχήµατα σε πετρελαιοφόρες περιοχές, οι σπασµένες βαλβίδες, οι µετρητές και
οι αιφνίδιες αυξήσεις πίεσης µπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ακανόνιστες διαρροές
φυσικού αερίου.
Εξαγωγές Υγροποιηµένου Φυσικού αερίου (LNG).
Με την εκτίναξη της παραγωγής φυσικού αερίου από σχιστολιθικά πετρώµατα στις ΗΠΑ,
αυτές επιδιώκουν να καταστούν σηµαντικοί εξαγωγείς φυσικού αερίου.
Σηµειώνεται ότι το φυσικό αέριο µπορεί να υγροποιηθεί και να συµπιεστεί σε υγροποιηµένο
φυσικό αέριο (LNG) για µεταφορά σε µεγάλες αποστάσεις σε υπερπόντιες αγορές µε ειδικά
εξοπλισµένα δεξαµενόπλοια. Στις εγκαταστάσεις εξαγωγής, το αέριο πρέπει πρώτα να
υγροποιηθεί σε εξειδικευµένες εγκαταστάσεις, και στη συνέχεια να µεταφερθεί σε
δεξαµενόπλοια που αποθηκεύουν το φυσικό αέριο στους 260 βαθµούς κάτω από το µηδέν.
Ορισµένες εταιρείες ζητούν τώρα έγκριση εξαγωγής LNG από περίπου 24 τοποθεσίες στις
ΗΠΑ. Σύµφωνα µε την Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου, έχουν γίνει 31 αιτήσεις για άδειες
εξαγωγής LNG στις ΗΠΑ. Αυτή η δυνητική εξαγωγική ικανότητα αντιπροσωπεύει σχεδόν το
50% της σηµερινής αµερικανικής παραγωγής.
Οι αναλυτές της βιοµηχανίας προβλέπουν ότι η ζήτηση για LNG θα υπερδιπλασιαστεί από
περίπου 240 εκατοµµύρια τόνους το 2012 σε 550 εκατοµµύρια τόνους ετησίως µέχρι το 2030.
Οι µεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των Chevron,
Exxon Mobil, Royal Dutch Shell και Total, προγραµµατίζουν µέχρι και 400 δισεκατοµµύρια
δολάρια σε επενδύσεις LNG σε όλο τον κόσµο.
Οι αυξανόµενες εκποµπές µεθανίου αποτελούν επίσης µέρος της εξίσωσης εξαγωγής LNG,
καθώς η χρήση υγροποιηµένου φυσικού αερίου προσθέτει τρία επιπλέον στάδια στον κύκλο
ζωής του φυσικού αερίου - υγροποίηση (όπου το αέριο ψύχεται και συµπιέζεται), εκφόρτωση
και επαναεριοποίηση (όπου τα δεξαµενόπλοια LNG εκφορτώνουν το φορτίο τους) και

µεταφορά. Τον Μάιο του 2013, ο James Bradbury του Παγκόσµιου Ινστιτούτου Πόρων
εξήγησε ότι: «Η διαδικασία υγροποίησης, µεταφοράς και επαναεριοποίησης του LNG έχει
πολύ υψηλές εκποµπές, αυξάνοντας κατά 15% τις συνολικές εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου, που σχετίζονται µε το εξαγόµενο από την Αµερική φυσικό αέριο, σε σύγκριση
µε το φυσικό αέριο που παράγεται και καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ. Αυτές
οι πρόσθετες εκποµπές µειώνουν σηµαντικά το σχετικό πλεονέκτηµα που θα είχε το φυσικό
αέριο σε σχέση µε τα καύσιµα υψηλότερων εκποµπών αερίων, όπως είναι το κάρβουνο και
το πετρέλαιο.
Η έκθεση του Τµήµατος Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) διαπιστώνει ότι το LNG είναι χειρότερο
από τον άνθρακα
Μια πρόσφατη µελέτη του DOE για τις εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG διαπίστωσε ότι η
υγροποίηση και η εξαγωγή µεθανίου θα ήταν επιζήµια για το κλίµα. Η έκθεση διαπίστωσε ότι
τα οφέλη της καθαρότερης και αποδοτικότερης καύσης φυσικού αερίου αντισταθµίζονται σε
µεγάλο βαθµό από τη διαρροή µεθανίου κατά την παραγωγή και µεταφορά του σε αγωγούς
καθώς και από τις διαρροές µεθανίου που γίνονται και την ενέργεια που χρησιµοποιείται στη
διαδικασία υγροποίησης και µεταφοράς του LNG.
Οι αµερικανικές εξαγωγές LNG προς την Κίνα θα µπορούσαν να καταλήξουν να είναι
χειρότερες ως προς τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου από ό, τι εάν η Κίνα απλώς
κατασκεύαζε µια νέα µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έκαιγε τα δικά της
αποθέµατα λιθάνθρακα.
∆ιαρροές µεθανίου στο σύνολο των εγκαταστάσεών του στις ΗΠΑ.
Μια οµάδα επιστηµόνων στις ΗΠΑ µέτρησαν τα επίπεδα µεθανίου στον αέρα γύρω από τις
γεωτρήσεις φυσικού αερίου, τις δεξαµενές αποθήκευσής του, τα διυλιστήρια και τους
υπόγειους σωλήνες µεταφοράς και διανοµής του σε σπίτια σε βασικές περιοχές παραγωγής
του φυσικού αερίου όπως στην Πενσυλβάνια, το Τέξας, το Κολοράντο, τη Γιούτα, τη Βόρεια
Ντακότα και το Αρκάνσας.
∆ιαπίστωσαν ότι το 2015, οι διαρροές µεθανίου αντιπροσώπευαν το 2,3% της συνολικής
παραγωγής φυσικού αερίου σε εθνικό επίπεδο, σε σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της Υπηρεσίας
Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (ΕΡΑ) που ήταν 1,4%.
Επιρόσθετα επιστήµονες µε την Εθνική Ωκεανική και Ατµοσφαιρική ∆ιοίκηση (ΝΟΑΑ),
λαµβάνοντας άµεσες µετρήσεις από εξοπλισµό παρακολούθησης εδάφους, διαπίστωσαν ότι
διαρρέει στην ατµόσφαιρα το 4% της παραγωγής µεθανίου σε µια περιοχή του Κολοράντο.
Αυτές οι µετρήσεις συµφωνούν µε προηγούµενες µελέτες που εκτιµούν ότι το 3,6% ως 7,9%
του µεθανίου από διαρροές φυσικού αερίου, που είναι σε κοιλότητες σχιστολιθικών
πετρωµάτων, διαφεύγει στην ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια της παραγωγής και µεταφοράς
του φυσικού αερίου.
Εξετάζοντας την τοπική εγκατάσταση διανοµής φυσικού αερίου στο Μανχάταν, µια
µελέτη εκτιµά ότι περίπου το 2,9% των 300 δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού
αερίου, που εφοδιάζεται ετησίως στην πόλη από την εταιρεία κοινής ωφέλειας Con Edison,
διαρρέει στον αέρα (Η Con Edison έχει 4.320 συνολικά µίλια αγωγών φυσικού αερίου).
Επιπλέον µια µελέτη που έγινε το 2013 από το Ταµείο Περιβαλλοντικής Άµυνας (EDF) των
ΗΠΑ διαπίστωσε ότι η µετάβαση από Σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
άνθρακα σε µονάδες φυσικού αερίου δεν έχει καθαρό κλιµατικό όφελος για µια περίοδο 20
ετών, εάν τα ποσοστά διαρροής µεθανίου υπερβαίνουν το 3,5%, που είναι ποσοστό
χαµηλότερο από εκείνο που παρατηρείται σε πολλές από τις πρόσφατες έρευνες.
Υπάρχουν επί του παρόντος πάνω από 500.000 θέσεις φυσικού αερίου στην Αµερική και
πάνω από 300.000 µίλια αγωγών, που τα λειτουργούν µικρές επιχειρήσεις, ενώ οι
οµοσπονδιακές και οι κυβερνήσεις των επιµέρους πολιτειών των ΗΠΑ έχουν πολύ χαµηλό

ιστορικό στην παρακολούθηση και τη ρύθµιση της βιοµηχανίας πετρελαίου και φυσικού
αερίου.
Ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού διαρρέει στην ατµόσφαιρα το 2,3% του συνολικού
φυσικού αερίου που παράγεται στις ΗΠΑ, ως µεθάνιο, που είναι πολλαπλάσιες φορές
ισχυρότερο αέριο του θερµοκηπίου από ότι το CO2 (σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη), η Ε.Ε.
έχει θέσει υπό διωγµό τις ευρωπαϊκές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
λιθάνθρακα και λιγνίτη, γιατί συµβάλλουν στην κλιµατική αλλαγή λόγω των εκποµπών του
CO2.
Υπάρχει βέβαια το ενδεχόµενο στα αµέσως επόµενα χρόνια να κηρυχθούν υπό διωγµό και
οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου, προκειµένου να περιοριστεί η εξόρυξη του
φυσικού αερίου και οι συνεπαγόµενες διαρροές του µεθανίου, που επιφέρουν ραγδαία την
κλιµατική αλλαγή.
Το ενδεχόµενο αυτό µπορεί να µην αργήσει να γίνει πραγµατικότητα, δεδοµένου ότι στις
αρχές Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους οι εκπρόσωποι των 28 χωρών µελών της Ε.Ε.
ψήφισαν υπέρ της αποκατάστασης της πυρηνικής ενέργειας ως καθαρής ενέργειας (επειδή
δεν εκπέµπει CO2)!!!!
Λαµβάνοντας υπόψη την προαναφερόµενη τεράστια συµβολή των διαρροών φυσικού αερίου
(µεθανίου) στην κλιµατική αλλαγή και ότι τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν
καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (εξόντωση χιλιάδων πουλιών, αρνητική επίδραση
στην ανάπτυξη παρακείµενων φυτών κλπ) και αυξάνουν την τιµή του ρεύµατος, χωρίς να
οδηγούν σε µείωση των εκποµπών CO2 , όπως ανέφερα αναλυτικά σε προηγούµενα άρθρα,
συµπεραίνεται ότι η µόνη φιλική προς το περιβάλλον ΑΠΕ είναι η χρήση βιοµάζας για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο λόγος είναι, ότι τα φυτά τα οποία καλλιεργούνται για να αποτελέσουν την βιοµάζα που θα
καεί στις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όσο αναπτύσσονται, απορροφούν από την
ατµόσφαιρα το CO2 που θα παράγουν κατά την καύση τους. Με αυτό τον τρόπο δεν
αυξάνεται η συγκέντρωση CO2 στην ατµόσφαιρα και εποµένως η χρήση βιοµάζας δεν
συµβάλλει στην κλιµατική αλλαγή.
Μετά τα παραπάνω καλείται η Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον ενεργειακό σχεδιασµό της
χώρας µας και να µην προχωρήσει στην οριστική απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων της
∆ΕΗ, αλλά να τις µετατρέψει σε µονάδες µικτής καύσης βιοµάζας-λιγνίτη που δεν θα επιφέρει
καµιά αύξηση στην τιµή του ρεύµατος και θα οδηγήσει στην διάσωση της ∆ΕΗ, στην αποφυγή
της οικονοµικής καταστροφής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και στην αποτελεσµατική
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
*Η κα. Ευγενία Μπαλασή είναι διευθύντρια του κλάδου Η-Μ Μελετών & Έργων του
Οµίλου ∆ΕΗ Α.Ε.
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