
Природний газ: Екологічні аспекти  
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Менеджер проекту, Клімат та Повітря  



Про Фонд захисту навколишнього 
середовища 

• Засновано в 1967, EDF працює над найбільш 
серйозними проблемами навколишнього середовища з: 

– Зобов’язаннями щодо ґрунтовних наукових досліджень   
– Економічними та орієнтованими на ринок рішеннями 
– Силою нетипових партнерств   
– Розумною позапартійною політикою  

• EDF має понад 350 вчених, економістів, юристів та інших 
професіоналів 

• Неприбуткова, позапартійна адвокатська група  

• Офіси в США, Китаї, Мексиці; тісно співпрацює в 
партнерами в Бразилії, Індії, ЄС та інших місцях s 
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Природний газ пропонує наступні 
потенційні переваги… 

Економічне зростання  

Підвищення енергетичної безпеки  

Менше забруднення повітря при згоранні 
 

 

 

…якщо все робиться «правильно»  



Сполучені Штати сланцевого газу 



…та потенційні ризики якщо роботи 
ведуться не првильно  

Підвищені викиди «парникових» газів 
Викиди в атмосферу   
Гідравлічний розрив  

Спорудження свердловин  
Чутливі зони 

Рідкі та тверді відходи  
Витік рідини гідророзриву 
Джерела та якість води   
Видобута вода: що з цим робити?  
Повне попередження витоків  

Інфраструктура: дороги, транспорт, трубопроводи тощо 
Вторинні проблеми: Шум, Пил   



 Соціальний дозвіл на роботи залежить від 
правильності його отримання 



Де дійсно є проблемні аспекти 



Впливи на людей та навколишнє середовище 

The image is courtesy of Prof. Nathan Philips at Boston University 



Вплив на людей на навколишнє середовище  



Emissions a reality … but the magnitude 
Викиди є реальними … проте їх 
величина є невідомими  

Source: TCEQ 



Викиди CO2 теплової станції… 

2,200 
фунтів CO2/МВт 

950 
фунтів CO2/МВт 

Вугілля  Природний газ 



Викиди на теплових станціях … не 
становлять всієї картини  

Видобуток та 
переробка вугілля  

Транспортування Згоряння вугілля 

Видобуток 
природного газу 

Транспорт та 
зберігання  

Згоряння 
природного газу 

Source: Adapted from Jaramillo et al., (2007) EST 41, 6290 

Переробка 

Локальний розподіл 
іншим споживачам 
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Роки після імпульсного викиду 1 кг 

 Global Warming Potential

IPCC 20-yr GWP = 72

IPCC 20-yr GWP = 25

Метан: потужний прискорювач змін клімату  

25 x CO2 

72 x CO2 



Потенціал підвищення температури для різних 
технологій:  
Природний газ проти Бензину  

Роки після моменту прийняття рішення  
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Норми витоків впливають на часові 
зміни клімату 

Роки до отримання питомих покращень в кліматі  %
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Внесок США в радіаційний вплив 

СУМІШ ПАЛИВ
40% зменшення у 2/3
вугління до 
природного газу  та 1/3 
палив з нульовими 
викидами 

БАЗОВИЙ ВАРІАНТ
Відсутнє зменшення 
витоків (2.8%)

ПОЛІТИКА
зменшення витоків з 
2.8% до 1%

20 років 100 років

-5.6%

-12.4%

-6.6%

-9.7%

Зменшення витоків CH4 з 2.8% до 1% дасть виграш для клімату більший ніж в 
2 рази у короткотерміновій перспективі у порівнянні із закриттям 40% 
вугільних станцій та заміною їх на природний газ з нульовими викидами; 
суттєві переваги очікуються після 100 років. 



Польові дослідження викидів метану при 
видобуванні газу в США – учасники 
 

Університет Техасу в Остіні (лідер) 

Фонд захисту навколишнього середовища 

Фірми з контролю навколишнього середовища: URS та Aerodyne 
Research 

Зібрано разом дев’ять провідних добувачів природного газу США:  
 -- Anadarko Petroleum Corporation                            
 -- BG Group plc            
 -- Chevron 
                   -- Encana Oil & Gas (USA) Inc  
 -- Pioneer Natural Resources Company  
 -- Shell 

 -- Southwestern Energy 
-- Talisman Energy USA  and 
-- XTO Energy, an ExxonMobil subsidiary.  

 

 

 

 



Фокус досліджень  

Кількісна оцінка викидів з: 
•  Свердловин   

•  Витік газу в свердловинні флюїди та під час капітального 
ремонту   

•   Додатково до інших несанкціонованих витоків 

•   Вивчення 5 модулів (включно з окремими оцінками “pump 
to wheels” засобів пересування на природному газі) 

Наукова дорадча рада  
•  Результати будуть опубліковані у реферованих журналах 

• Доступні для громадськості      

 

 
 
 



Польові дослідження викидів метану  



Висновки 
 

Обов’язкове розкриття даних про хімікати 

Модернізовані правила компонування свердловин та 
експлуатації  

Удосконалене управління відходами та водою 
Серйозні стандарти щодо викидів в атмосферу включно 
з мінімальними викидами CH4 

Мінімальні впливи на громаду та землі 

Потреба у кращих відомостях  
  

 



Bryan Weigle 
bweigle@edf.org 
(202) 572-3346 
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