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מחקר בארה"ב: הכיריים הביתיים מזיקים יותר
לסביבה משהיה ידוע

בעקבות בדיקה בכ–50 בתים בקליפורניה מעריכים חוקרים, שפליטות גז החממה רב־העוצמה
מתאן מתנורים במשך 20 שנה שקולות לפליטות של חצי מיליון מכוניות מונעות בגז

גז מתאן דולף מכיריים המופעלים בגז לא רק כשמדליקים אותם, אלא גם בזמן שהם כבויים. כך על פי
מחבריו של דו"ח חדש, שמרחיב את הדיון על ההשפעות הבריאותיות והאקלימיות של מכשירים

שפועלים באמצעות גז.

הדו"ח מתבסס על מדידת הגזים שנפלטו מכיריים ותנורי בישול ב–53 בתים בקליפורניה. מחבריו
מעריכים שכיריים פולטים בין 0.8% ל–1.3% מהגז שהם צורכים בצורת מתאן שאינו נשרף. מתאן

הוא גז חממה רב־עוצמה.

בשנה ממוצעת, שלושה רבעים מהמתאן נפלטים ממכשירי הבישול דווקא כשהם לא בשימוש. הממצא
הזה עשוי להעיד שהחיבורים של מכשירים אלה אינם אטומים לחלוטין. החוקרים מעריכים שלגזים
שנפלטים מכיריים ברחבי ארה"ב בפרק זמן של 20 שנה יש השפעה דומה לפליטות של חצי מיליון

מכוניות מונעות בגז על התחממות כדור הארץ.

PSE Healthy אנשים קשורים מאוד לתנורי הבישול שלהם", אמר אריק לבל ממכון המחקר"
Energy. "יש משהו אנושי מאוד בבישול על אש שבוערת בתנור גז". לבל, ראש הצוות שערך את

המחקר, הוסיף שהולכות ומצטברות ראיות לכך שתנורים "פוגעים גם בבריאות וגם באקלים". 

יותר ויותר ערים בארה"ב, בעיקר במדינות הנחשבות דמוקרטיות כמו קליפורניה ומסצ'וסטס, מפסיקות
את השימוש בגז לבישול ולחימום. העיר ניו יורק אסרה בחודש שעבר חיבור לגז בבניינים חדשים.

לעומת זאת, לפחות 20 מדינות המזוהות כרפובליקאיות אסרו על ערים בתחומן להגביל את השימוש
בגז. ברבות מהן צעד זה ננקט בתמיכה של חברות הגז, שמעבר לשימוש בכיריים ובתנורים חשמליים

מאיים על רווחיהן.

ב–2015 — השנה האחרונה שעליה יש נתונים — היו יותר מ–40 מיליון תנורי גז לבישול בבתים
בארה"ב. בתים ובניינים אחראים לכ–13% מכלל הפליטות של גזי החממה בארה"ב.

מתאן הוא המרכיב העיקרי בגז. מתאן שאינו נשרף יכול להביא להתחממות של כדור הארץ ביותר מפי
80 מכמות זהה של הפחמן דו־חמצני בפרק זמן של 20 שנה. מתאן גם גורם לזיהום אוזון סמוך

לקרקע, שעלול לגרום לבעיות נשימה ובעיות בריאות אחרות.

יותר ויותר תשומת לב מופנית בשנים האחרונות לדליפה של מתאן ממתקנים להפקת נפט וגז.
בארה"ב נעשים מאמצים לאטום אלפי בארות נפט וגז שאינן פעילות ושפולטות מתאן. אבל רק
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מחקרים מעטים נערכו עד כה על פליטות מתאן בבתים, אמר רוב ג'קסון, חוקר כדור הארץ
מאוניברסיטת סטנפורד, שהיה שותף במחקר החדש.

לצורך המחקר, שפורסם ביום חמישי בכתב העת Environmental Science & Technology, לבל,
ג'קסון ושני שותפיהם האחרים אטמו ביריעות פלסטיק מטבחים בבתים, בדירות Airbnb ובנכסים
המוצעים למכירה או להשכרה. הם מצאו שהצתת מבער גז של תנור לוותה בפליטת מתאן בכמות

זהה לזו שנפלטת כשלהבה בוערת במשך עשר דקות. תנורי גז פלטו יותר מתאן מכיריים, משום
שבתנורים אלו האש ניצתת ונכבית לסירוגין כדי לשמור על טמפרטורה קבועה. החוקרים מדדו את

פליטות המתאן גם כאשר התנורים לא היו בשימוש, במשך חמש עד עשר דקות, אבל לא ניסו לאתר
את מקור הדליפות.

דליפות "הן תוצר לוואי כמעט בלתי נמנע בשרשרת האספקה של גז", אמר ג'קסון. "בכל נקודת חיבור
יש פוטנציאל לדליפה, במיוחד לאחר בלאי, שהרי התנורים יושבים במטבחים במשך שנים".

בשום מקום דליפת הגז שמדדו החוקרים לא היתה עלולה לגרום לפיצוץ, אמר לבל. החוקרים מצאו
שדליפות המתאן מתנורים ישנים אינן חמורות יותר מהדליפות מתנורים חדשים; הדליפות מתנורים

יקרים לא היו מעטות יותר מהדליפות מתנורים זולים.

החוקרים רוצים לבצע מדידות נוספות בבתים של אנשים שאינם יכולים להרשות לעצמם להחליף
מכשירים ישנים או לדאוג לתחזוקה נאותה שלהם. מדידות כאלה יסייעו לשקף באופן מדויק יותר את
חלקם הגדול יחסית של תנורים שמחזיקות משפחות בעלות הכנסה נמוכה בפליטות של גזי חממה.

בשנים האחרונות היתה עלייה חדה ברמות המתאן באטמוספירה והסיבה לכך אינה מובנת באופן
National Oceanic and Atmospheric Administrationמלא, אמרה קתרין מקיין, חוקרת ב־
Earth System Research Laboratory, שלא השתתפה במחקר הנוכחי. נראה שיותר מתאן

מהידוע נפלט לאטמוספירה ממכשירי גז. התנורים הביתיים, אמרה מקיין, הם "רק עוד פיסה בפאזל".
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