Κεφάλαιο 1

Γενικά Στοιχεία του Φυσικού Αερίου

1.1. Ιστορία των αερίων καυσίμων
Η ιστορία των αερίων καυσίμων, άρα και των φυσικών αερίων, αρχίζει με την
παραγωγή καυσίμου αερίου με ξηρή απόσταξη από στερεά καύσιμα, το οποίο χρησίμευε για φωτισμό (φωταέριο). Ο πρώτος που φαίνεται να χρησιμοποίησε το φωταέριο για συνεχή φωτισμό ήταν ο Minkelers στα τέλη του 18ου αιώνα. Επίσης, το
1791 ο Lebon προσπάθησε να χρησιμοποιήσει στο Παρίσι αέριο, που παρήγαγε
από ξύλα για φωτισμό. Πάντως, το 1792 ο Murdock στο Μπίρμινγχαμ της Αγγλίας
φώτισε την κατοικία και το εργαστήριο του με φωταέριο και στη συνέχεια, το
1798, προέβη στην ίδρυση του πρώτου εργοστασίου φωταερίου στον κόσμο. Όμως, τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη του φωταερίου είχε ο Samnuel Cleg,
ο οποίος ήταν παλαιός συνεργάτης του Murdock και εφεύρε όλα τα μηχανήματα
για τον καθαρισμό, τη συλλογή και αποθήκευση, τη ρύθμιση της παραγωγής, αλλά
και τη μέτρηση του φωταερίου. Επίσης, έδωσε ώθηση στην εξέλιξη των μηχανημάτων παραγωγής του. Με αυτά άλλωστε, φώτισε το 1813 τους δρόμους του Λονδίνου.
Βέβαια, πολύ σύντομα το ευγενές αυτό καύσιμο χρησιμοποιήθηκε και για θερμικούς σκοπούς, όπως το μαγείρεμα, η θέρμανση νερού και η θέρμανση χώρων. Έπειτα από τη χρήση του φωταερίου αξιοποιήθηκε κάθε αέριο, το οποίο μπορούσε
να παραχθεί με κάποιο τρόπο. Έτσι, ακολούθησε μια νέα εποχή, αυτή των βιομηχανικών αερίων. Ως πρώτο βιομηχανικό αέριο μπορεί να θεωρηθεί το αέριο των
υψικαμίνων, το οποίο καιγόταν δίχως να αξιοποιείται. Έτσι, ο Bischof το 1839 συνέλαβε την ιδέα της εμφύσησης αέρα ανεπαρκούς για καύση μέσω διάπυρου
στρώματος κοκ με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός πτωχού αερίου.
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Σχήμα 1.1: Μετρητής αερίου 19 αιώνα

Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκε το φυσικό αέριο, του οποίου η διαδρομή στον χρόνο
αναφέρεται σε επόμενο κεφάλαιο. Η εκτεταμένη κατανάλωση αερίων καυσίμων
ξεκίνησε με την ανάπτυξη της χαλυβουργίας, η οποία για την αναγωγή του σιδηρομεταλλεύματος σε πρωτόχυτο χυτοσίδηρο χρειάζονταν μεγάλες ποσότητες κοκ.
Το κοκ παράγεται με απαερίωση των γαιανθράκων. Όταν οι παραγόμενες ποσότητες αερίων ξεπερνούσαν τις ανάγκες της ίδιας της χαλυβουργίας, άρχισαν να διανέμονται σε τοπικά και στη συνέχεια σε ευρύτερα δίκτυα.
Τα αέρια που παράγονταν με απαερίωση και εξαερίωση και μεταφέρονταν σε μεγάλες αποστάσεις για να καταναλωθούν χαρακτηρίζονταν ως τηλεαέριο (Fern gas
ή Grid Gas). Τα αέρια που παράγονταν κοντά στις πόλεις σε εργοστάσια, κυρίως,
από υδρογονάνθρακες, αλλά και από άνθρακα χαρακτηρίζονταν ως αέριο πόλης ή
φωταέριο (Stadtgas ή Town Gas).

1.2. Φυσικό αέριο
Το φυσικό αέριο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου στις περιοχές της Μέσης Ανατολής,
της Σιβηρίας, της Αλγερίας και της Ευρώπης, που με τη χρήση δικτύων αγωγών
οδηγούνται στις καταναλώτριες χώρες συμβάλλοντας σημαντικά στην ομαλή παροχή ενέργειας. Επίσης στις περιοχές της Βορείου Αμερικής, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας για τον οικιακό και τον βιομηχανικό τομέα λόγω της εύκολής χρήσης και της καθαρότητάς του ως καύσιμο.
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Τα κοιτάσματα των απομακρυσμένων περιοχών π.χ. Σιβηρία αξιοποιούνται μόνο
στις περιπτώσεις που η τιμή αγοράς κάνει βιώσιμη τη διαδικασία της υγροποίησης
και της μεταφοράς του με ειδικά πλοία στις χώρες κατανάλωσης. Η μορφή του
φυσικού αερίου είναι σε “υγρή” μεθάνιο με κυμαινόμενες αναλογίες βαρύτερων
υδρογονανθράκων είτε “ξηρή” δηλαδή καθαρό μεθάνιο.
Η παρουσία αδρανών συστατικών όπως διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο μειώνουν τη θερμογόνο δύναμη του αερίου. Σε περίπτωση που υπάρχει υδρόθειο θα
πρέπει να απομακρύνεται λόγω της διαβρωτικότητας και της τοξικότητάς του. Οι
αναλογίες ηλίου σε κοιτάσματα πλούσια σε άζωτο είναι σε γενικές γραμμές χαμηλές και σε πολύ λίγες περιπτώσεις είναι οικονομικά συμφέρουσα η εκμετάλλευσή
του. Τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου βρίσκονται συνήθως σε επαφή με στρώματα ανυδριτών και γύψου, οπότε η παρουσία του υδροθείου αποδίδεται στη βακτηριακή αναγωγή του θειικού ασβεστίου. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου όταν
έχουν μια αξιόλογη αναλογία βαρύτερων υδρογονανθράκων είναι γνωστά και σαν
κοιτάσματα συμπυκνωμάτων. Το υγρό φυσικό αέριο και τα συμπυκνώματα βρίσκονται κοντά ή σε συνδυασμό με τα κοιτάσματα πετρελαίου, σε αντίθεση το ξηρό
φυσικό αέριο βρίσκεται συνήθως σε ανεξάρτητα κοιτάσματα. Το γεγονός αυτό
οφείλεται ότι η πλειονότητα των ξηρών φυσικών αερίων προέρχεται από κηρογόνο
τύπου ΙΙΙ που προέρχεται από χερσαία φυτά. Άλλα ξηρά φυσικά αέρια σχηματίζονται σε μέρη βαθέων λεκανών, όπου η πίεση και η θερμοκρασία έχουν υπερβεί τις
τιμές που οδηγούν στο σχηματισμό πετρελαίου.

1.3. Οφέλη και Πλεονεκτήματα του Φυσικού Αερίου
Το φυσικό αέριο σε σχέση με τους υπόλοιπους τρόπους παραγωγής ενέργειας (πετρέλαιο, λιγνίτη κλπ.) έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 Είναι πιο οικονομική ενέργεια: Το φυσικό αέριο έχει φθηνότερα τιμολόγια
από όλα τα συμβατικά καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια για κάθε χρήση.
 Συνεχής Παροχή: Η παροχή Φυσικού Αερίου γίνεται μέσω αγωγού. Έτσι ο
χρήστης το έχει εύκολα στη διάθεσή του με το γύρισμα ενός διακόπτη τη
στιγμή που το χρειάζεται, ενώ αποδεσμεύεται από τη διατήρηση δεξαμενών
και αποθέματος.
 Η μέτρηση γίνεται με ακρίβεια: Η μέτρηση γίνεται από τις ενδείξεις του
μετρητή, όπως ακριβώς και για τις καταναλώσεις της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ.
 Ο λογαριασμός πληρώνεται μετά την κατανάλωσή του: Σε αντίθεση με
το πετρέλαιο που εξοφλείται κατά την παραλαβή, άρα πριν από τη χρήση
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του, η πληρωμή των λογαριασμών του φυσικού αερίου πραγματοποιείται
μετά την κατανάλωσή του.
 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού, με υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες
για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λ.π.).
 Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία
χώρων μιας και δεν απαιτεί ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου.
 Είναι καθαρό: Το φυσικό αέριο κάνει καθαρή καύση χωρίς τις οσμές και τα
υπολείμματα του πετρελαίου.
 Είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον: Το φυσικό αέριο έχει τους χαμηλότερους
ρύπους σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα. Παράγει λιγότερο
διοξείδιο του άνθρακα επομένως όταν υποκαθιστά άλλα καύσιμα συμβάλλει
στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και γενικότερα στη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης δεν περιέχει καθόλου θείο άρα δεν
προκαλεί το φαινόμενο της όξινης βροχής.
 Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο: Η χρήση του φυσικού αερίου
θα έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου
της χώρας, μια και θα μειωθεί η εξάρτησή της από το πετρέλαιο.
 Τόνωση της βιομηχανικής απασχόλησης: Το φυσικό αέριο προσφέρει τη
δυνατότητα εισαγωγής νέων τεχνολογιών αυξημένης ενεργειακής απόδοσης,
σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους. Παρέχει το κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού εξοπλισμού των μονάδων. Ενισχύει την παραγωγή
ποιοτικά ανωτέρων προϊόντων σε συγκεκριμένες βιομηχανίες.
 Εξοικονόμηση ενέργειας: Με την υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από
φυσικό αέριο, κυρίως στις οικιακές και εμπορικές χρήσεις, θα αποφευχθούν
οι απώλειες μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και στη μεταφορά
της. Η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου
θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού σε 52-55% έναντι 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Λόγω της "καθαρότητας" των προϊόντων καύσης του
φυσικού αερίου, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ ευθείας σε ορισμένες
βιομηχανικές εφαρμογές χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που έχουν ως
συνέπεια ενεργειακές απώλειες.
 Τόνωση της απασχόλησης: Η διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου
στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα συμβάλλει αποτελεσματικά
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στην αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων και ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας.
Εξαιτίας όλων αυτών των ευεργετικών επιδράσεων του φυσικού αερίου, η πολιτική της χώρας μας αποβλέπει έστω και καθυστερημένα όπως άλλωστε συμβαίνει
και με όλες τις νέες τεχνολογίες, στην άμεση διάδοση και χρήση του. Πρέπει όμως
η διείσδυση του φυσικού αερίου να γίνει με τρόπο που θα διαφυλάττει και θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών και με την κατασκευή εγκαταστάσεων με όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το ότι είμαστε από τα τελευταία κράτη στην Ευρώπη που αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο μπορεί να μετατραπεί σε
ένα σημαντικό πλεονέκτημα αν εκμεταλλευτούμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία από τη χρήση του στα άλλα κράτη.

1.4. Σχηματισμός Φυσικού Αερίου
Διάφορες διεργασίες οδηγούν στο σχηματισμό του μεθανίου. Γενικά, μεθάνιο σχηματίζεται κατά τη βακτηριακή αποσύνθεση της οργανικής ύλης, όπως συμβαίνει
στους σύγχρονους χώρους υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. H βασικότερη
διεργασία σχηματισμού του είναι ο διαχωρισμός του από το πετρέλαιο. Καθώς το
πετρέλαιο θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο φλοιό της γης, μερικά
από τα μακρομόρια του διασπούνται, δημιουργώντας μεθάνιο και άλλους ελαφρούς υδρογονάνθρακες («θερμογενές μεθάνιο»).
Όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος που βρίσκεται το πετρέλαιο, τόσο μεγαλύτερος
είναι ο ρυθμός διάσπασης (και παραγωγής μεθανίου) λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών. Στην ουσία, σε εξαιρετικά μεγάλα βάθη όλοι οι υδρογονάνθρακες έχουν διασπαστεί σε αέρια και εκεί βρίσκεται βασικά μόνο φυσικό αέριο. Τα μεγαλύτερα και πιο εμπορεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου σχηματίζονται με αυτό
τον τρόπο.
Κατά τη διάρκεια του σχηματισμού των γαιανθράκων, η αυξανόμενη συμπύκνωση
δακτυλίων ατόμων άνθρακα σε μεγαλύτερα συστήματα δακτυλίων μπορεί να συνοδευτεί με την απόσπαση μεμονωμένων ατόμων άνθρακα με τη μορφή του μεθανίου. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το εγκλωβισμένο μεθάνιο σε κοιτάσματα άνθρακα ως μια νέα πηγή μεθανίου. Το φυσικό αυτό αέριο ονομάζεται μεθάνιο
από κλίνες άνθρακα (coalbed methane). Η εκμετάλλευση τέτοιων κοιτασμάτων
είναι σημαντική διότι παρέχει μια νέα πηγή μεθανίου και μειώνει τον κίνδυνο συγκέντρωσης μεθανίου στις υπόγειες στοές άνθρακα. Το μεθάνιο είναι εξαιρετικά
εύφλεκτο και τυχαία ανάφλεξη του μεθανίου μπορεί να έχει πολύ θλιβερά αποτελέσματα.
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Το φυσικό αέριο βρίσκεται μέσα στο φλοιό τη γης μαζί με το πετρέλαιο. Το μεθάνιο αυτό ονομάζεται συνδεδεμένο μεθάνιο (associated gas).

Σχήμα 1.2: Μηχανισμοί δημιουργίας παγίδας πετρελαίου

Σε πολύ υψηλές πιέσεις, το φυσικό αέριο μπορεί να διαλυθεί μέσα στο πετρέλαιο,
οπότε αυτό ονομάζεται και διαλυμένο φυσικό αέριο (dissolved gas). Το αέριο
αυτό ελευθερώνεται καθώς έρχεται στην επιφάνεια το πετρέλαιο. Μεγάλη είναι η
πιθανότητα ένας θύλακας φυσικού αερίου να βρίσκεται ως μια γιγαντιαία φυσαλίδα πάνω από έναν ταμιευτήρα πετρελαίου. Στην περίπτωση ονομάζεται φυσικό
αέριο από θύλακα αερίου (gas cap).
Το φυσικό αέριο σε μερικές περιπτώσεις μεταναστεύει μακριά από το πετρέλαιο
και να παγιδεύεται μόνο του κάτω από ένα αδιαπέραστο πέτρωμα σε ένα άλλο ανεξάρτητο θύλακα.
Σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται μη-συνδεδεμένο αέριο (non-associated gas).
Περίπου το 65% του φυσικού αερίου που ανακτάται στις Η.Π.Α. ανήκει σε αυτήν
την κατηγορία.

1.5. Προέλευση και σχηματισμός αποθεμάτων
Τα κύρια συστατικά του φυσικού αερίου πολλές φορές σχετίζονται με τα κοιτάσματα του αργού πετρελαίου, κυρίως ως προς το σχηματισμό τους. Το αέριο και το
πετρέλαιο συνήθως βρίσκονται στα ίδια γεωλογικά στρώματα μιας περιοχής. Το
ξηρό φυσικό αέριο που είναι κατά κύριο λόγο προϊόν ανθρακοποίησης, μπορεί να
βρεθεί κοντά σε κοιτάσματα πετρελαίου. Τα κοιτάσματα ξηρού φυσικού αερίου
μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαδικασιών εκλεκτικής μετανάστευσης.
Στα μητρικά πετρώματα ο σχηματισμός αερίου γίνεται με διαφορετικό τρόπο από
το σχηματισμό πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια της διαγένεσης, που συμβαίνει σε
ανώριμα μητρικά πετρώματα, δημιουργείται μεθάνιο από βακτηριδιακή δράση σε
κηρογόνο τύπου ΙΙΙ. Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 60oC, ξεκινά η διαδικασία
της παραγωγής του υγρού φυσικού αερίου από κηρογόνο τύπου Ι και ΙΙ σε συνδυασμό με το σχηματισμό πετρελαίου που συνεχίζεται σε θερμοκρασία μέχρι 150
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C. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυξάνεται ο ρυθμός σχηματισμού του ξηρού
φυσικού αερίου. Όσον αφορά την παραγωγή φυσικού από ανθρακοφόρα στρώματα, η αρχική διαδικασία της ανθρακοποίησης έχει μικρή απόδοση έως 30% και
παράγει ένα ποσοστό ελαφρών υδρογονανθράκων (πτητικά) που παραμένουν μέσα
στο κοίτασμα. Αποτέλεσμα της περαιτέρω καταβύθισης των ανθρακοφόρων
στρωμάτων είναι νέα αύξηση της θερμοκρασίας που οδηγεί σε νέα ανθρακοποίηση
με αποτέλεσμα να εκλύεται περαιτέρω μεθάνιο.
Μια άλλη αιτία δημιουργίας φυσικού αερίου είναι η δημιουργία του από πετρελαιοσχιστόλιθους (oil shales). Η διαδικασία φυσικής πυρόλυσης πισσοσχιστολίθων σε
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους 200 oC συνήθως οδηγεί στο σχηματισμό φυσικού αερίου.

1.6. Είδη μη συμβατικών πηγών φυσικού αερίου
Σε μια εποχή που η παραγωγή συμβατικού φυσικού αερίου μειώνεται ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση του αυξάνεται σε όλους τους ενεργειακούς τομείς, η οικονομική
παραγωγή αερίου από μη συμβατικές πηγές αποτελεί μια αναπόφευκτη λύση. Έτσι, το μη συμβατικό αέριο έχει γίνει ένα θέμα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη
σημασία για την διεθνή ενεργειακή και κλιματική πολιτική. Οι μακροπρόθεσμες
τάσεις στη βιομηχανία φυσικού αερίου και οι ενεργειακές πολιτικές που θα διαμορφώσουν τις μελλοντικές αγορές φυσικού αερίου έχουν θέσει το μη συμβατικό
αέριο στον ενεργειακό χάρτη. Το φυσικό αέριο έχει γίνει μια ελκυστική πηγή ενέργειας σε πολλές χώρες εκτός ΟΟΣΑ (αναπτυσσόμενες), ενώ είναι ήδη μια σημαντική πηγή ενέργειας στις χώρες του ΟΟΣΑ (αναπτυγμένες). Στις χώρες του ΟΟΣΑ, η προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου, αν και σε μέτριο βαθμό, σε συνδυασμό με την μείωση της εγχώριας παραγωγής του, αυξάνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή εξάρτηση και ασφάλεια. Σε μερικές από τις ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες (κυρίως στην Κίνα και στην Ινδία), η πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητα
της εγχώριας παραγωγής υποχρεώνει τις χώρες αυτές να αναζητήσουν νέες εναλλακτικές λύσεις εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Έτσι, ενώ το διεθνές δίκτυο αγωγών
μεταφοράς φυσικού αερίου προβλέπεται να διατηρήσει ένα σημαντικό ρόλο στην
παγκόσμια προμήθεια φυσικού αερίου, το υγροποιημένο και το μη συμβατικό αέριο θα καταστούν σημαντικές πηγές για την μακροπρόθεσμη προμήθεια αερίου.
Επιπλέον οι πόροι μη συμβατικού αερίου βρίσκονται σε πολλά μέρη του κόσμου
σε αφθονία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που οι πόροι συμβατικού αερίου εξαντλούνται. Αυτές οι περιοχές είναι πιθανό να προσπαθήσουν να αναπτύξουν τις
μη συμβατικές πηγές του φυσικού αερίου. Ο ρυθμός με τον οποίο το μη συμβατικό
αέριο θα αναπτυχθεί θα έχει αντίκτυπο στο ισοζυγίο προσφοράς - ζήτησης, καθώς
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το συμβατικό υγροποιημένο αέριο (LNG) δεν θα κατέχει πια το μονοπώλιο στην
ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης σε ορισμένες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές. Η ανάπτυξη των μη συμβατικών πηγών φυσικού αερίου αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου στο μέλλον.
Στην Βόρεια Αμερική αυτή η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ και άλλες
χώρες αναπτύσσουν σταδιακά ρυθμιστικά και φορολογικά πλαίσια που επιτρέπουν
την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μη συμβατικού αερίου (π.χ. Κίνα, Αυστραλία,
Πολωνία κλπ).
Οι ταμιευτήρες μη συμβατικού αερίου ορίζονται ως οι ταμιευτήρες φυσικού αερίου από τους οποίους δεν μπορεί να παραχθεί το αέριο με οικονομικούς ρυθμούς
ροής ή σε οικονομικές ποσότητες εκτός αν το φρέαρ διεγερθεί με την τεχνική της
υδραυλικής ρωγμάτωσης (Holditch, 2006) [1]. Οι συντελεστές απόληψης
(revovery factors) των πόρων μη συμβατικού αερίου είναι πολύ μικρότεροι από
αυτούς του συμβατικού αερίου και συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 15-30% του αερίου στο κοίτασμα. Τα τρία πιο κοινά είδη μη συμβατικών πηγών φυσικού αερίου
είναι το σχιστολιθικό αέριο (shale gas), το έγκλειστο αέριο (tight gas) και το μεθάνιο από κοιτάσματα γαιανθράκων (coalbed methane). Οι ταμιευτήρες μη συμβατικού αερίου χαρακτηρίζονται από χαμηλό πορώδες και μικρή διαπερατότητα (σε
σχέση με τους ταμιευτήρες συμβατικού αερίου). Κοινά χαρακτηριστικά όλων των
μη συμβατικών κοιτασμάτων είναι ότι η περιεκτικότητα σε αέριο κατ’ όγκο πετρώματος είναι μικρή σε σύγκριση με εκείνη των συμβατικών κοιτασμάτων, ότι
είναι διασκορπισμένα σε έκταση δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων και
ότι η διαπερατότητα τους είναι πολύ χαμηλή. Επομένως, απαιτούνται ειδικές μέθοδοι για την εξόρυξη του αερίου. Επιπλέον, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας υδρογονανθράκων των μητρικών πετρωμάτων, η εξόρυξη ανά φρέαρ είναι πολύ
μικρότερη από εκείνη των συμβατικών κοιτασμάτων, γεγονός που καθιστά την
οικονομική παραγωγή τους πιο δύσκολη. Οι μέθοδοι εξόρυξης του μη συμβατικού
αερίου απαιτούν εξειδικευμένες τεχνολογίες, μεγάλες ποσότητες νερού και την
έγχυση πρόσθετων, τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.
Οι ταμιευτήρες μη συμβατικού αερίου ορίζονται ως οι ταμιευτήρες φυσικού αερίου από τους οποίους δεν μπορεί να παραχθεί το αέριο με οικονομικούς ρυθμούς
ροής ή σε οικονομικές ποσότητες εκτός αν το φρέαρ διεγερθεί με την τεχνική της
υδραυλικής ρωγμάτωσης (Holditch, 2006). Οι συντελεστές απόληψης (revovery
factors) των πόρων μη συμβατικού αερίου είναι πολύ μικρότεροι από αυτούς του
συμβατικού αερίου και συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 15-30% του αερίου στο κοίτασμα. Τα τρία πιο κοινά είδη μη συμβατικών πηγών φυσικού αερίου είναι το σχιστολιθικό αέριο (shale gas), το έγκλειστο αέριο (tight gas) και το μεθάνιο από κοι-
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τάσματα γαιανθράκων (coalbed methane). Οι ταμιευτήρες μη συμβατικού αερίου
χαρακτηρίζονται από χαμηλό πορώδες και μικρή διαπερατότητα (σε σχέση με τους
ταμιευτήρες συμβατικού αερίου). Κοινά χαρακτηριστικά όλων των μη συμβατικών
κοιτασμάτων είναι ότι η περιεκτικότητα σε αέριο κατ’ όγκο πετρώματος είναι μικρή σε σύγκριση με εκείνη των συμβατικών κοιτασμάτων, ότι είναι διασκορπισμένα σε έκταση δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων και ότι η διαπερατότητα τους είναι πολύ χαμηλή. Επομένως, απαιτούνται ειδικές μέθοδοι για την εξόρυξη του αερίου. Επιπλέον, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας υδρογονανθράκων
των μητρικών πετρωμάτων, η εξόρυξη ανά φρέαρ είναι πολύ μικρότερη από εκείνη
των συμβατικών κοιτασμάτων, γεγονός που καθιστά την οικονομική παραγωγή
τους πιο δύσκολη. Οι μέθοδοι εξόρυξης του μη συμβατικού αερίου απαιτούν εξειδικευμένες τεχνολογίες, μεγάλες ποσότητες νερού και την έγχυση πρόσθετων, τα
οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.
1.6.1. Σχιστολιθικό φυσικό αέριο (Shale Gas)
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί υδρογονανθράκων δημιουργούνται υπό ειδικές συνθήκες από οργανικές ενώσεις θαλάσσιων ιζημάτων. Το συμβατικό πετρέλαιο και το
συμβατικό αέριο προέρχονται από τη θερμοχημική διάσπαση οργανικής ύλης σε
ιζηματογενή πετρώματα, τα λεγόμενα μητρικά πετρώματα. Καθώς βυθίζονταν ολοένα και περισσότερο κάτω από άλλα πετρώματα, οι σχηματισμοί αυτοί θερμαίνονταν, κατά μέσο όρο 30 °C για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο, και η οργανική ύλη
διασπάστηκε πρώτα σε πετρέλαιο, όταν επιτεύχθηκε θερμοκρασία περίπου 60 °C,
και έπειτα σε αέριο.
Ο βαθμός διάσπασης εξαρτάται από το βάθος, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια
έκθεσης. Όσο αυξάνονταν η θερμοκρασία και η διάρκεια της έκθεσης τόσο μεγαλύτερη ήταν η διάσπαση των πολύπλοκων οργανικών μορίων, έως την τελική διάσπαση στο απλούστερο συστατικό τους, το μεθάνιο, με ένα άτομο άνθρακα και
τέσσερα άτομα υδρογόνου.
Ανάλογα με τον γεωλογικό σχηματισμό, οι αναδυόμενοι υγροί ή αέριοι υδρογονάνθρακες διέφευγαν από το μητρικό πέτρωμα και κινούνταν γενικά ανοδικά σε
πορώδη και διαπερατά στρώματα, τα οποία με τη σειρά τους έπρεπε να καλυφθούν
με στεγανό πέτρωμα, τον λεγόμενο στεγανοποιητή, για να δημιουργηθεί μια συσσώρευση υδρογονανθράκων. Αυτές οι συσσωρεύσεις υδρογονανθράκων σχηματίζουν τα συμβατικά κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου. Η σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε πετρέλαιο, η θέση τους σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από την επιφάνεια και η εύκολη πρόσβαση στη στεριά διευκολύνουν την εξόρυξή τους μέσω
γεώτρησης φρεάτων.
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Μερικές συσσωρεύσεις υδρογονανθράκων βρίσκονται σε πετρώματα-ταμιευτήρες
με πολύ χαμηλό πορώδες και διαπερατότητα. Πρόκειται για τις περιπτώσεις έγκλειστου πετρελαίου ή αερίου. Συνήθως, η διαπερατότητα είναι 10-100 φορές
μικρότερη από εκείνη των συμβατικών κοιτασμάτων.
Υδρογονάνθρακες μπορεί να είναι επίσης αποθηκευμένοι σε μεγάλους όγκους σε
πετρώματα τα οποία δεν είναι καταρχήν πετρώματα-ταμιευτήρες σε καμία περίπτωση, αλλά σχιστόλιθοι και άλλα πολύ λεπτόκοκκα πετρώματα στα οποία ο αναγκαίος όγκος για αποθήκευση παρέχεται από μικρές ρωγμές και εξαιρετικά μικρούς χώρους πόρων. Τα πετρώματα αυτά διαθέτουν εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα. Εδώ πρόκειται για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο ή το σχιστολιθικό πετρέλαιο. Το σχιστολιθικό πετρέλαιο δεν περιέχει ώριμους υδρογονάνθρακες, αλλά
μόνον την πρόδρομη ουσία, το κηρογόνο, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε συνθετικό αργό πετρέλαιο σε χημικές εγκαταστάσεις.
Μια τρίτη ομάδα μη συμβατικού αερίου είναι το μεθάνιο που προέρχεται από κοιτάσματα γαιανθράκων, το οποίο περικλείεται στους πόρους κοιτασμάτων άνθρακα.
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κοιτάσματος, το αέριο περιέχει διαφορετικά
συστατικά σε διαφορετικά ποσοστά, συμπεριλαμβανομένων μεθανίου, διοξειδίου
του άνθρακα, υδρόθειου, ραδιενεργού ραδονίου κ.λπ.
Κοινά χαρακτηριστικά όλων των μη συμβατικών κοιτασμάτων είναι ότι η περιεκτικότητα σε αέριο ή πετρέλαιο κατ’ όγκο πετρώματος είναι μικρή σε σύγκριση με
εκείνη των συμβατικών κοιτασμάτων, ότι είναι διασκορπισμένα σε μεγάλη έκταση
δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων και ότι η διαπερατότητα είναι πολύ
χαμηλή. Επομένως, απαιτούνται ειδικές μέθοδοι για την εξόρυξη του συγκεκριμένου πετρελαίου ή αερίου. Επιπλέον, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας υδρογονανθράκων των μητρικών πετρωμάτων, η εξόρυξη ανά φρέαρ είναι πολύ μικρότερη από εκείνη των συμβατικών κοιτασμάτων, γεγονός που καθιστά την οικονομική
παραγωγή τους πολύ πιο δύσκολη. Δεν είναι το ίδιο το αέριο που είναι μη συμβατικό, αλλά οι μέθοδοι εξόρυξης. Οι μέθοδοι αυτές απαιτούν εξειδικευμένες τεχνολογίες, μεγάλες ποσότητες νερού και την έγχυση προσθέτων, τα οποία μπορεί να
είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.
Δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ συμβατικών και μη συμβατικών κοιτασμάτων
αερίου ή πετρελαίου. Αντιθέτως, υπάρχει συνεχής μετάβαση από την παραγωγή
συμβατικού αερίου ή πετρελαίου από κοιτάσματα με υψηλή ειδική περιεκτικότητα
σε αέριο, υψηλό πορώδες και υψηλή διαπερατότητα σε κοιτάσματα έγκλειστου
αερίου με χειρότερες παραμέτρους απόδοσης και σε εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου
από κοιτάσματα με μικρή ειδική περιεκτικότητα σε αέριο, χαμηλό πορώδες και
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πολύ χαμηλή διαπερατότητα. Η διάκριση, ειδικότερα, μεταξύ παραγωγής συμβατικού και έγκλειστου αερίου δεν είναι πάντοτε σαφής, καθώς παλαιότερα τα επίσημα
στατιστικά στοιχεία δεν έκαναν σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών μεθόδων.
Οι αναπόφευκτες παράπλευρες συνέπειες όσον αφορά τη χρήση του ύδατος, τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους κ.λπ. αυξάνονται επίσης κατά μήκος αυτής της αλυσίδας μεθόδων εξόρυξης. Για παράδειγμα, η υδραυλική ρωγμάτωση σε σχηματισμούς έγκλειστου αερίου απαιτεί συνήθως αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα
νερού ανά φρέαρ για κάθε διαδικασία ρωγμάτωσης αναμεμειγμένου με πρόσθετα
συγκράτησης ανοικτών ρωγμών και χημικές ουσίες, ενώ η υδραυλική ρωγμάτωση
σε σχηματισμούς σχιστολιθικού αερίου καταναλώνει εκατομμύρια λίτρα νερού
ανά φρέαρ. (ExxonMobil, 2010)
Η εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αερίου εφαρμόζεται στην Αμερική λόγο της
εξαντλήσεως των συμβατικών κοιτασμάτων αερίου. Η Ευρώπη, σε ότι αφορά την
εκμετάλλευση αυτή, βρίσκεται δεκαετίες πίσω από τις ΗΠΑ.
Εκμετάλλευση έγκλειστου αερίου με υδραυλική ρωγμάτωση γίνεται στη Γερμανία
εδώ και περίπου 15 χρόνια (Söhlingen), μολονότι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ο συνολικός όγκος της ευρωπαϊκής παραγωγής μη συμβατικού αερίου είναι της τάξης
μερικών εκατομμυρίων m³ ετησίως σε σύγκριση με αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια m³ ετησίως στις ΗΠΑ [Kern,2010]. Ωστόσο, από τα τέλη του 2009 οι
δραστηριότητες εντείνονται. Οι περισσότερες άδειες για έρευνα χορηγούνται στην
Πολωνία (WEO, 2011), αλλά αντίστοιχες δραστηριότητες ξεκίνησαν επίσης στην
Αυστρία (λεκανοπέδιο Βιέννης), στη Γαλλία (λεκανοπέδιο Παρισιού και νοτιοανατολικό λεκανοπέδιο), στη Γερμανία και στις Κάτω Χώρες (Βόρεια Θάλασσα –
γερμανικό λεκανοπέδιο), στη Σουηδία (περιοχή Σκανδιναβίας) και στο Ηνωμένο
Βασίλειο (βόρειο και νότιο κοίτασμα πετρελαίου). Για παράδειγμα, τον Οκτώβριo
του 2010, η κρατική εξορυκτική αρχή του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας χορήγησε άδειες έρευνας για μια έκταση 17.000 km², ήτοι το
μισό της έκτασης του κρατιδίου.
Γρήγορα οι πληροφορίες που έφταναν από τις ΗΠΑ προκάλεσαν την αντίθεση της
κοινής γνώμης στα έργα αυτά. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση ανέστειλε τις σχετικές δραστηριότητες γεώτρησης και απαγόρευσε την υδραυλική
ρωγμάτωση. Ο προταθείς νόμος ψηφίσθηκε από την Εθνοσυνέλευση τον Μάιο,
αλλά δεν εγκρίθηκε από τη Γερουσία. Ο γάλλος υπουργός Βιομηχανίας πρότεινε
ένα διαφορετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα επιτρέπει την υδραυλική ρωγμάτωση
μόνον για επιστημονικούς λόγους υπό τον αυστηρό έλεγχο επιτροπής απαρτιζόμενης από νομοθέτες, εκπροσώπους της κυβέρνησης, ΜΚΟ και πολίτες της περιοχής
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(Patel ,2011). Ο τροποποιημένος αυτός νόμος εγκρίθηκε από τη Γερουσία τον Ιούνιο.
Στο γερμανικό ομόσπονδο κράτος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, θιγόμενοι
πολίτες, τοπικοί πολιτικοί από σχεδόν όλα τα κόμματα και εκπρόσωποι αρχών υδροδότησης και επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού εξέφρασαν τις ανησυχίες τους
και την αντίθεσή τους στην υδραυλική ρωγμάτωση. Η βουλή του ομόσπονδου
κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας υποσχέθηκε επίσης την αναστολή των
δραστηριοτήτων έως ότου υπάρξουν βελτιωμένες πληροφορίες. Ένα πρώτο βήμα
ήταν να τεθεί η προστασία των υδάτων στο ίδιο επίπεδο με τους εξορυκτικούς νόμους και να διασφαλισθεί ότι δεν θα χορηγούνται άδειες έως ότου συμφωνήσουν
οι αρχές υδροδότησης.
Η διαδικασία της συζήτησης δεν έχει περατωθεί ακόμη. Επίσης, η εταιρεία με τη
μεγαλύτερη εμπλοκή, η ExxonMobil, ξεκίνησε μια διαδικασία ανοικτού διαλόγου
προκειμένου να συζητηθούν οι ανησυχίες των πολιτών και να εκτιμηθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις.
Για πολλά χρόνια, η παραγωγή των υδρογονανθράκων εντός των σχιστόλιθων δεν
ήταν οικονομική. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, ο συνδυασμός των τεχνικών
της οριζόντιας γεώτρησης και της υδραυλικής ρωγμάτωσης οδήγησαν μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων του μη συμβατικού σχιστολιθικού αερίου να μπορούν να παραχθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο τα γεωλογικά χαρακτηριστικά
των σχιστόλιθων διαφέρουν μεταξύ τους και επομένως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη των ταμιευτήρων σχιστολιθικού αερίου.
1.6.2. Έγκλειστο αέριο (Tight Gas)
Το έγκλειστο αέριο είναι το αέριο που παράγεται από ταμιευτήρες που έχουν πολύ
χαμηλό πορώδες και διαπερατότητα. Αυτοί οι ταμιευτήρες είναι συνήθως ταμιευτήρες ψαμμίτη, αν και ανθρακικά πετρώματα μπορεί να περιέχουν έγκλειστο αέριο. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν επιτρέπουν τη διαφυγή του αερίου από τα πετρώδη στρώματα. Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός για τον ταμιευτήρα έγκλειστου
αερίου. Ένας τέτοιος ταμιευτήρας μπορεί να είναι βαθής ή ρηχός, υψηλής πιέσεως
ή χαμηλής, υψηλής θερμοκρασίας ή χαμηλής, ομογενώς ή φυσικώς διάτρητος και
μπορεί να περιέχει ένα μόνο στρώμα ή πολλαπλά στρώματα. Ένας τυπικός ορισμός
για έναν ταμιευτήρα έγκλειστου αερίου είναι ως ο ταμιευτήρας-πέτρωμα με πορώδες 10% ή λιγότερο και διαπερατότητα 0,1 millidarcy ή μικρότερη.
Σε γενικές γραμμές, το κατακόρυφο φρέαρ που έχει υποστεί γεώτρηση σε έναν
ταμιευτήρα έγκλειστου αερίου, χρειάζεται να διεγερθεί κατάλληλα ώστε να παράγει με οικονομικό τρόπο ροή φυσικού αερίου. Κανονικά, η τεχνική της υδραυλικής
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ρωγμάτωσης είναι απαραίτητη για την οικονομική παραγωγή έγκλειστου αερίου.
Σε μερικούς ταμιευτήρες έγκλειστου αερίου, οριζόντια φρεάτα μπορεί να υποστούν γεώτρηση, αλλά και αυτά πρέπει να διεγερθούν επιτυχώς. Για την βελτιστοποίηση της ανάπτυξης ενός ταμιευτήρα έγκλειστου αερίου, μια ομάδα από γεωεπιστήμονες και μηχανικούς πρέπει να βελτιστοποιήσουν τον αριθμό και την τοποθεσία των φρεάτων, όπως επίσης και τις διαδικασίες γεώτρησης και ολοκλήρωσης
του κάθε φρέατος. Συχνά απαιτούνται περισσότερα δεδομένα και πιο εξειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη κατανόηση και ανάπτυξη ενός ταμιευτήρα έγκλειστου αερίου συγκριτικά με ταμιευτήρες υψηλής διαπερατότητας που περιέχουν
συμβατικό φυσικό αέριο. Ένα φρεάρ σε έναν ταμιευτήρα έγκλειστου αερίου παράγει γενικά λιγότερο αέριο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ότι περιμένει κανείς από έναν αντίστοιχο ταμιευτήρα συμβατικού αερίου. Επομένως, χρειάζονται
περισσότερα φρέατα σε έναν ταμιευτήρα έγκλειστου αερίου για την ανάκτηση ενός μεγάλου ποσοστού του αερίου στο κοίτασμα που περιέχει σε σύγκριση με έναν
συμβατικό ταμιευτήρα.
Οι βέλτιστες τεχνικές γεώτρησης, ολοκλήρωσης και διέγερσης για κάθε φρέαρ είναι συναρτήσεις των χαρακτηριστικών του ταμιευτήρα και του κόστους παραγωγής. Το κόστος της γεώτρησης, ολοκλήρωσης και διέγερσης του φρέατος καθώς
και οι τιμές φυσικού αερίου επηρεάζουν τον τρόπο ανάπτυξης των ταμιευτήρων
έγκλειστου αερίου.
1.6.3. Μεθάνιο από κοιτάσματα γαιανθράκων (Coalbed Methane, CBM)
Το μεθάνιο από κοιτάσματα γαιανθράκων είναι το αέριο που εμφανίζεται με φυσικό τρόπο σε στρώματα άνθρακα και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο. Περιέχει
επίσης και άλλους υδρογονάνθρακες, αδρανή αέρια, θειούχες ενώσεις και άλλα
υγρά. Στην Αυστραλία είναι γνωστό και ως αέριο φλέβας άνθρακα (coal seam gas).
Το CBM δεν μεταναστεύει από τον σχιστόλιθο αλλά παράγεται κατά τη μετατροπή
του οργανικού υλικού σε άνθρακα. Εξορύσσεται από αβαθή στρώματα άνθρακα
και όχι από τους ταμιευτήρες ψαμμίτη που περιέχουν συμβατικό φυσικό αέριο. Η
παραγωγή CBM συνοδεύεται συχνά από μεγάλες ποσότητες νερού. Όπως και το
συμβατικό φυσικό αέριο, το CBM γενικά χρειάζεται να υποστεί επεξεργασία πριν
από την μεταφορά του στους τελικούς καταναλωτές. Μετά την επεξεργασία του,
μπορεί να αναμιχθεί με συμβατικό φυσικό αέριο και να χρησιμοποιηθεί για τους
ίδιους σκοπούς.
Το CBM δημιουργείται όταν σχηματίζεται άνθρακας βαθειά στο υπέδαφος με την
διαδικασία της θέρμανσης και συμπίεσης της φυτικής ύλης. Το αέριο παγιδεύεται
στον άνθρακα μέσα σε μικρούς πόρους, συνήθως 300-600 μέτρα υπογείως. Το αέριο συγκρατείται στην θέση του από την πίεση του νερού και εξορύσσεται μέσω
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γεωτρήσεων στους πόρους του άνθρακα. Το νερό αντλείται από τους πόρους του
άνθρακα, μειώνοντας την πίεση και έτσι το αέριο απελευθερώνεται από τον άνθρακα. Προκειμένου να αυξηθεί η ροή του νερού και του αερίου από τα φρέατα
χρησιμοποιείται η διαδικασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης. Το αέριο εγκαταλείπει
το φρέαρ υπό χαμηλή πίεση γύρω στο 1-4 bars. Στη συνέχεια το αέριο υφίσταται
επεξεργασία ώστε να απομακρυνθεί το νερό και οι άλλες ακαθαρσίες, και μετά
διοχετεύεται στα εργοστάσια συμπίεσης για την έγχυση του σε αγωγούς μεταφοράς αερίου.
Η γεώτρηση και η ολοκλήρωση των φρεάτων CBM διαρκεί συνήθως από τρεις
μέρες μέχρι τρεις βδομάδες. Ο χρόνος ποικίλλει ανάλογα με το βάθος του φρέατος,
τη γεωλογία της περιοχής και το είδος της εξέδρας που θα χρησιμοποιηθεί. Τα
φρέατα είναι επενδεδυμένα με περίβλημα από χάλυβα ώστε να απομονώνονται από
τον υδροφόρο ορίζοντα. Όταν τεθεί σε λειτουργία, ένα φρέαρ CBM μπορεί να παράγει για 10 με 20 χρόνια.
Η εκμετάλλευση του CBM σε μικρές ποσότητες ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, αλλά
μόνο πρόσφατα αναπτύχθηκε η ευρείας κλίμακας εμπορική του εκμετάλλευση και
έχει γίνει σημαντική πηγή ενέργειας στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία όπου χρησιμοποιείται για μελλοντικά σχέδια εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG). Άλλες μεγάλες πηγές που βρίσκονται στη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ινδία, αρχίζουν τώρα να αξιοποιούνται.
Η οικονομική παραγωγή CBM εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα, το
βάθος και το πάχος των πόρων του άνθρακα. Η περιεκτικότητα σε μεθάνιο είναι
ένας βασικός παράγοντας και η εκμετάλλευση του CBM είναι πιο εύκολη σε μικρά
βάθη. Το πάχος του στρώματος άνθρακα βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας ανά φρέαρ. Πολλές χώρες διαθέτουν άφθονους πόρους CBM αλλά τα στρώματα άνθρακα σε αυτές είναι κακής ποιότητας, πολύ λεπτά ή βρίσκονται πολύ βαθειά. Έτσι εμποδίζεται η χαμηλού κόστους εμπορική εκμετάλλευση των αποθεμάτων του.
Στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη της βιομηχανίας του CBM, ήταν σταθερή για πολλά χρόνια, αλλά τα τελευταία χρονια επιβραδύνεται εξαιτίας κυρίως της απογείωσης της
παραγωγής σχιστολιθικού αερίου. Μένει να δούμε αν η κατάσταση αυτή μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές που υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ του CBM και
του σχιστολιθικού αερίου (όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Κίνα) ή οι εξελίξεις στην εκμετάλλευση του CBM (τεχνικές και οικονομικές) θα αντιστρέψουν την
τάση.
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1.6.4. Τεχνολογία στην εξόρυξη των μη συμβατικών πόρων φυσικού αερίου
Δύο τεχνολογίες αναδιαμόρφωσαν το οικονομικό προφίλ της ανάπτυξης μη συμβατικού φυσικού αερίου:
 H οριζόντια γεώτρηση (horizontal drilling).
 H υδραυλική ρωγμάτωση (hydraulic fracturing).
Τις δεκαετίες 1980 και 1990 διεξήχθησαν οι πρώτες μελέτες από το Υπουργείο
Ενέργειας των ΗΠΑ (US DOE) και το Ινστιτούτο Έρευνας Φυσικού Αερίου (US
GRI) με σκοπό την βελτίωση της τεχνολογίας που ήταν απαραίτητη για την ανάπτυξη του σχιστολιθικού κοιτάσματος Ohio στη λεκάνη Appalachian και του κοίτασματος Antrim στην περιοχή Michigan με την χρήση κάθετων φρεάτων. Προκειμένου να διεγερθεί επιτυχώς ο ταμιευτήρας μη συμβατικού αερίου και να επιλεγεί το καλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του φρέατος, οι στόχοι
των προαναφερθέντων μελετών εστίασαν στην αξιολόγηση των σχιστολιθικών
σχηματισμών και την βελτίωση των τεχνικών υδραυλικής ρωγμάτωσης. Η δημιουργία μακρών, αγώγιμων διατρήσεων αποτέλεσε ένα μεγάλο εμπόδιο σε αυτές
τις πρώτες προσπάθειες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων μη συμβατικού φυσικού
αερίου. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε με την εισαγωγή των τεχνικών της οριζόντιας γεώτρησης και της υδραυλικής ρωγμάτωσης που χρονολογούνται από το
1990, μετά τις πρωτοποριακές προσπάθειες της εταιρίας Union Pacific Resources
στην περιοχή Austin Chalk. Στην πραγματικότητα, το Austin Chalk αποτελεί το
υπόδειγμα για τις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης των πηγών μη συμβατικού αερίου. Από τότε φυσικά έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις στην τεχνολογία. Ωστόσο, τα
οριζόντια φρέατα και η υδραυλική ρωγμάτωση έδωσαν ώθηση για την ανάπτυξη
του μη συμβατικού αερίου.
1.6.4.1. Η υδραυλική ρωγμάτωση

Η υδραυλική ρωγμάτωση, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά το 1940, αποτελεί μια αποτελεσματική και ευρύτατα διαδεδομένη τεχνολογία για ταμιευτήρες αποθήκευσης χαμηλής διαπερατότητας. Όταν η διαπερατότητα των πετρωμάτων είναι εξαιρετικά χαμηλή, όπως στην περίπτωση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου ή του
έγκλειστου αερίου, συχνά απαιτείται ο συνδυασμός οριζόντιων φρεάτων και υδραυλικής ρωγμάτωσης, ούτως ώστε να επιτευχθούν εμπορικά προσοδοφόρα επίπεδα παραγωγής.
Στη διεργασία εξόρυξης φυσικού αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα, πρώτο στάδιο αποτελεί η κάθετη γεώτρηση μέχρι το σχιστολιθικό στρώμα, το οποίο, κατά
κανόνα, βρίσκεται 2-3 χιλιόμετρα ή και περισσότερο κάτω από την επιφάνεια. Στη
συνέχεια, η γεώτρηση συνεχίζεται στον οριζόντιο άξονα, ο οποίος εκτείνεται στο
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ένα χιλιόμετρο ή και παραπάνω από τον κάθετο άξονα, ενώ τα κάθετα και τα οριζόντια τμήματα της γεώτρησης επενδύονται κατόπιν με χαλύβδινο περίβλημα, το
οποίο τσιμεντώνεται επί τόπου. Έπειτα, η οριζόντια επέκταση του περιβλήματος
διατρυπάται με τη χρήση εκρηκτικών υλών, και, στη συνέχεια, ακολουθεί η έγχυση
νερού, που περιέχει άμμο και πρόσθετες χημικές ουσίες, με πολύ υψηλή πίεση μέσα στο φρέαρ. Το νερό έρχεται σε επαφή με το σχιστολιθικό στρώμα μέσω των
σχισμών, δημιουργώντας μια σειρά μικρών ρωγμών στο πέτρωμα (εξού και ο όρος
«ρωγμάτωση»)ꞏ οι κόκκοι άμμου που περιέχονται στο νερό συγκρατούν ανοικτές
τις ρωγμές, ενώ οι χημικές ουσίες διευκολύνουν την εξόρυξη φυσικού αερίου από
τον σχιστόλιθο. Το υπερπεπιεσμένο νερό επιστρέφει στην επιφάνεια όταν, μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρωγμάτωσης, ελευθερωθεί η πίεση εντός του
φρέατος. Τότε, το φρέαρ ξεκινά την έκλυση φυσικού αερίου.
Για την προετοιμασία μίας και μόνο τοποθεσίας παραγωγής, μπορεί να χρειαστούν
έως και 25 στάδια ρωγμάτωσης (ανά οριζόντιο φρέαρ), καθένα από τα οποία απαιτεί την έγχυση περισσότερων από 1,6 εκατομμυρίων λίτρων νερού - η συνολική
ποσότητα του απαιτούμενου ύδατος μπορεί να υπερβεί τα 38 εκατομμύρια λίτρα,
προτού το φρέαρ καταστεί πλήρως λειτουργικό. Ένα μέρος του νερού που διοχετεύεται επιστρέφει στην επιφάνεια και είναι μολυσμένο με χημικές ουσίες που
χρησιμοποιήθηκαν για τη ρωγμάτωση, καθώς και άλλα υλικά που απορρόφησε
από τον σχιστολιθικό σχηματισμό.
1.6.4.2. Η οριζόντια Γεώτρηση

Η οριζόντια γεώτρηση συμβάλλει στην αύξηση του όγκου παραγωγής του φυσικού
αερίου. Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει μια κατακόρυφη γεώτρηση στο επιθυμητό
βάθος και στη συνέχεια πλευρικές γεωτρήσεις για πρόσβαση σε μεγαλύτερο τμήμα
του κοιτάσματος. Άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως από το 1980 στον πετρελαϊκό
σχηματισμό του Austin Chalk στο Τέξας. Η οριζόντια γεώτρηση μεγιστοποιεί την
επαφή του φρέατος με την επιφάνεια του πετρώματος, και έτσι μεγιστοποιείται η
παραγωγή και ως προς την ροή και ως προς τον όγκο του αερίου που μπορεί να
συλλεχθεί από το πηγάδι. Σύμφωνα με μια πιλοτική μελέτη της Devon Energy η
εφαρμογή της τεχνικής της υδραυλικής ρωγμάτωσης σε οριζόντια φρέατα οδηγεί
σε αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου δύο με τρεις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα κατακόρυφα φρέατα για τις πρώτες 180 μέρες παραγωγής αερίου.
1.6.5. Εκτίμηση των παγκόσμιων πόρων μη συμβατικών πηγών φυσικού αερίου
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί πολλές εκτιμήσεις για τους πόρους μη
συμβατικού αεριόυ σε παγκόσμιο επίπεδο από διάφορους μελετητές, διεθνή ινστι-
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τούτα και εταιρίες συμβούλων. Η μελέτη που εκπονήθηκε από τον Rogner το 1997
σχετικά με τους πόρους του μη συμβατικου αερίου αποτελεί την βάση σχεδόν όλων των εκτιμήσεων των πόρων μέχρι το 2009. Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε η ποσότητα αερίου στο κοίτασμα (OGIP) για τους τρεις τύπους μη συμβατικού αερίου
σε 11 ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, η συνολική παγκόσμια
ποσότητα αερίου στο κοίτασμα για τους τρεις κύριους τύπους μη συμβατικού αερίου (σχιστολιθικό αερίο, έγκλειστο αέριο, μεθάνιο από κοιτάσματα γαιανθράκων)
είναι 922 tcm εκ των οποίων το 50% είναι σχιστολιθικό αέριο. Η μελέτη αυτή ωστόσο δεν παρείχε τις κατανομές του αερίου στο κοίτασμα σε επιμέρους χώρες,
ούτε υποδείκνυε την ποσότητα των τεχνικά απολήψιμων πόρων. Πολλοί ερευνητές
από τότε έχουν παρουσιάσει στις μελέτες τους εκτιμήσεις των τεχνικά απολήψιμων πόρων εφαρμόζοντας κάποιο συντελεστή απόληψης στις εκτιμήσεις του
Rogner. Χαρακτηριστικές τιμές των συντελεστών απόληψης είναι 15% από τους
Μohr και Evans, εύρος 10%-35% από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασσαχουσέτης (MIT), και 40% από την συμβουλευτική εταιρία ARI και την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας. Αντίθετα, η ανάκτηση από τα φρέατα συμβατικού αερίου κυμαίνεται ανάμεσα στο 70%-80%.
Μετά την μελέτη του Rogner, ακολούθησαν οι μελέτες του Holditch, του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS), του Εθνικού Συμβουλίου Πετρελαίου
(NPC), των συμβουλευτικών εταιριών ARI, Wood Mackenzie και IHS. Ωστόσο
υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν είναι ακόμα γνωστά, κυρίως έξω από την Βόρεια Αμερική, όπως τα παραγωγικά όρια των αναδυόμενων κοιτασμάτων μη συμβατικού αερίου και η επίδραση της βελτίωσης της τεχνολογίας γεώτρησης και ολοκλήρωσης φρεάτων στην παραγωγικότητα τους. Έτσι, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης.
Επίσης, οι εκτιμήσεις των απολήψιμων πόρων μη συμβατικού αερίου έχουν αλλάξει και θα συνεχίσουν να αλλάζουν τα επόμενα χρόνια. Η συνεχής εμφάνιση νέων
κοιτασμάτων μη συμβατικού αερίου, η δυνατότητα μιας πιο εντατικής ανάπτυξης
των κοιτασμάτων που έχουν ήδη ανακαλυφθεί και η πρόοδος της εξορυκτικής τεχνολογίας επηρεάζει το τελικό μέγεθος των απολήψιμων πόρων. (Αυτό φαίνεται
από την αύξηση των κοιτασμάτων σε έρευνες των ίδιων των ινστιτούτων μέσα στα
χρόνια).
Επιπλέον, λόγω της διαφορετικής φύσης των κοιτασμάτων μη συμβατικού αερίου
σε σχέση με τα συμβατικά, έχουν αναπτυχθεί νέες μεθοδολογίες αξιολόγησης τους.
Τα παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης τους έχουν εγκαταλειφθεί και οι νέες αυτές
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μεθοδολογίες και παραδοχές που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά διαφορετικές, με
αποτέλεσμα ένα πολύ ευρύ φάσμα εκτιμήσεων των πόρων μη συμβατικού αερίου.
Η πρόκληση της εκτίμησης του μεγέθους και της ποιότητας των πόρων μη συμβατικού αερίου είναι ιδαίτερα μεγάλη έξω από την Βόρεια Αμερική, λόγω κυρίως της
μη ωριμότητας της συγκεκριμένης βιομηχανίας και των περιορισμών πρόσβασης
σε πόρους συγκεκριμένων χωρών.

1.7. Χρήσεις του Φυσικού Αερίου
Σύμφωνα με στοιχεία της δημόσιας επιχείρησης φυσικού αερίου (Δ.ΕΠ.Α) οι τομείς χρήσεις του φυσικού αερίου, εστιάζονται στους παρακάτω τομείς:
 Αεριοκίνηση. Η ΔΕΠΑ Α.Ε διαθέτει δύο σταθμούς ανεφοδιασμού λεοφω-

ρείων φυσικού αερίου που εφοδιάζουν το 20% των λεωφορείων του ΟΑΣΑ
στην Αττική με φυσικό αέριο. Ο πρώτος σταθμός βρίσκεται δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στα Άνω Λιόσια, διαθέτει πέντε θέσεις ανεφοδιασμού
και η δυναμικότητα του είναι 5000 Nm3/ h, ενώ από τις 1/1/2006, τέθηκε σε
λειτουργία και ο δεύτερος Σταθμός Ανεφοδιασμού με τον σταθμό των Άνω
Λιοσίων.
 Αστικός τομέας. Στο συγκεκριμένο τομέα συμπεριλαμβάνονται όλες οι

δραστηριότητες του φυσικού αερίου οι οποίες αφορούν στα δίκτυα της πόλης (μικρός βιομηχανικός, εμπορικός και οικιακός τομέας) που έχουν εκχωρηθεί πλέον στις εταιρείες παροχής αερίου. Στις ΕΠΑ συμμετέχει κατά
51% η ΔΕΠΑ και κατά 49% ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι ασκούν και τη
διοίκηση των εταιρειών.
Σήμερα λειτουργούν τρεις (3) ΕΠΑ:
1. Στην περιοχή της Αττικής, με τη συμμετοχή της κοινοπραξίας Attiki
Denmark.
2. Στις περιοχές της Θες/νίκης.
3. Στην περιοχή της Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή της Ιταλικής Eni.
 Βιομηχανία. Στο βιομηχανικό τομέα υπάγονται οι καταναλωτές με ετήσια
κατανάλωση ίση ή μεγαλύτερη των 2.200.000 kWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης φυσικού αερίου (περίπου 200.000 Nm3 (ετησίως), που έχουν ως δραστηριότητα την παραγωγή ή τη μεταποίηση προϊόντος. Η ΔΕΠΑ έχει υπογράψει συμβάσεις πώλησης αερίου με 129 μικρές και 25 μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 100 GWh),συμβολαιοποιώντας πε-
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ρίπου 940 εκατομμύρια Nm3 φυσικού αερίου. Από τις βιομηχανίες αυτές τροφοδοτούνται ήδη 96 μικρές και 22 μεγάλες μονάδες.
 Ηλεκτροπαραγωγή. Το φυσικό αέριο διεισδύει µε γρήγορους ρυθµούς στον
τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα µας µετά την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου και τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αποτελούν τη βέλτιστη
δυνατή επιλογή τόσο από πλευράς εξοικονόµησης ενέργειας και κόστους παραγωγής όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων.Η «ΔΕΗ Α.Ε.» αποτελεί τον πρώτο πελάτη της ΔΕΠΑ, καθώς η τροφοδότηση του πρώτου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσικό αέριο στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1997, στο σταθµό της ΔΕΗ, στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου. Μέχρι σήµερα το φυσικό αέριο χρησιµοποιείται και στους σταθµούς
Συνδυασµένου Κύκλου της ΔΕΗ στο Λαύριο και στη Κοµοτηνή. Το καλοκαίρι
του 2004, συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και
λειτούργησε, ο πρώτος ιδιωτικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανοικτού κύκλου 148 MWe (µονάδα αιχµής), ο οποίος ανήκει στην εταιρία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε». Από το Μάιο του 2005, λειτουργεί ο Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασµένου Κύκλου 390 ΜWe της
εταιρίας «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» στο δήµο Εχεδώρου του νοµού
Θεσσαλονίκης. Τον Μάιο του 2008, τέθηκε σε λειτουργία η µονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας εγκατεστηµένης ισχύος 334 ΜWe για την
κάλυψη των αναγκών της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ». Στις αρχές του
2010, ξεκίνησε η λειτουργία της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου
κύκλου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» εγκαταστημένης ισχύος 435 MWe, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο στην
περιοχή της Θήβας στη Βοιωτία. Τον Απρίλιο του 2010, τέθηκε σε λειτουργία η
δεύτερη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου της
«ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» στην Βιοµηχανική Περιοχή της Θίσβης
του νομού Βοιωτίας, εγκαταστημένης ισχύος 421,6 ΜWe. Eπίσης το Νοέμβριο
του ιδίου έτους λειτούργησε η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου « PROTERGIA « στην περιοχή του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας
εγκαταστημένης ισχύος 444 MWe.
 Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ). Τα συστήματα Συνδυασμένης παραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως
Συμπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και μηχανική) και θερμική
ενέργεια σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με
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την κοινή πρακτική, όπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε ένα κεντρικό
σταθμό, ενώ χρησιμοποιείται επιτόπιος εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης για
την κάλυψη των αναγκών σε μη ηλεκτρική ενέργεια. Η θερμική ενέργεια που
ανακτάται σε ένα σύστημα ΣΗΘ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση ή
ψύξη στη βιομηχανία ή τα κτίρια. Επειδή η ΣΗΘ εκμεταλλεύεται τη θερμότητα
που σε άλλη περίπτωση θα χανόταν κατά τη συμβατική διακριτή παραγωγή ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας, η συνολική απόδοση αυτών των ολοκληρωμένων συστημάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των μεμονωμένων συστημάτων.
 Θερμοκήπια. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα θερμοκήπια διατίθεται
στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ με τα θερμικά φορτία γίνεται
θέρμανση του χώρου του θερμοκηπίου και εμπλουτισμός του με διοξείδιο του
άνθρακα για την ταχύτερη ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών. Ήδη στη
΄χωρα μας λειτουργούν με φυσικό αέριο δύο θερμοκηπιακές μονάδες εκτάσεως
περίπου εκατό στρέμματα.

 Κλιματισμός. Το φυσικό άεριο χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό και την
ψύξη χώρων. Οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες είναι τα συστήματα απορρόφησης
για τον κλιματισμό και τα συστήματα με συμπιεστή για την παραγωγή ψύξης ή
κλιματισμού. Στην πρώτη περίπτωση, ο κλιματισμός μπορεί να επιτευχθεί σε
συνδυασμό με τα συστήματα ΣΗΘ αξιοποιώντας τη θερμική ενέργεια που παράγεται από αυτά. Το φυσικό αέριο σήμερα χρησιμοποιείται ήδη για κλιαμα-

τισμό στο μεγάλο εμπορικό τομέα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία).

Εικόνα 1.3. Κατανάλωση Φυσικού αερίου ανά τομέα
Πηγή : Διεύθυνση ενεργειακής πολιτικής ΥΠΕΚΑ

