Το βιβλίο αυτό απευθύνεται προς την νεότερη γενιά, την γενιά μου. Στους μηχανικούς και επιστήμονες του
αύριο, και στους μελλοντικούς ηγέτες της βιομηχανίας αυτής. Μία μέρα οι προκλήσεις του κόσμου θα είναι στα
χέρια μας και θα πρέπει να λάβουμε ευθύνη. Αν σου αρέσει η Επιστήμη στο σχολείο ή ενδιαφέρεσαι να μάθεις
για την ενέργεια και τους υδρογονάνθρακες τότε έχεις στα χέρια σου το ιδανικό βιβλίο για εσένα.
Όταν ήμουνα πιο μικρή, πίστευα πως οι δημιουργοί μηχανών πρέπει να ήταν μάγοι που μπορούσαν να διοικούν
υπερφυσικές δυνάμεις για να κάνουν μηχανήματα. Τώρα ξέρω πως δεν είναι μάγοι αλλά μηχανικοί, παρόλα αυτά
δεν είχα απόλυτο άδικο. Εξακολουθώ να πιστεύω πως οι μηχανικοί είναι μάγοι. Σε έναν ολοένα και πιο
εκσυγχρονισμένο κόσμο, συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να ενθουσιάζουν τον κόσμο με τις δημιουργίες και
καινοτομίες τους. Το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι να γίνω μηχανικός και να ασχολούμαι καθημερινά με το πάθος
μου.
Ζούμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο και τώρα περισσότερο από ποτέ δημιουργούμε εμείς, τα παιδιά,
δική μας άποψη. Δεν πιστεύουμε ό,τι ακούμε και δεν δεχόμαστε τυφλά τα ιδανικά των γνωστών μας, έχουμε το
δικαίωμα να έχουμε δική μας άποψη, φτάνει να βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, αριθμούς, στατιστικές και
σωστές πληροφορίες.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου, και τις
δασκάλες κ. Χριστίνα Τσεκούρα και Μαρίτσα Φεσσά από το Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς, για τις πολύτιμες
συμβουλές τους.
Αθηνά Φεσσά, 14 ετών
Πόλη Χρυσοχούς,
Πάφος
Σεπτέμβριος 2019
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Παραγωγή και κατανάλωση
ενέργειας
Ο κύκλος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας ξεκινά από τις αρχικές μορφές ενέργειας
όπως ο άνθρακας, το αργό πετρέλαιο, ο άνεμος, το ηλιακό φως ή το φυσικό αέριο. Αυτές οι
μορφές χαρακτηρίζονται ως πρωτογενής ενέργεια και βεβαίως, ελάχιστα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές.
Το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή των πρωτογενών μορφών σε τελική ενέργεια (δηλαδή σε
μορφή που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε), όπως για παράδειγμα ηλεκτρισμός ή
βενζίνη. Τέλος, με τον κατάλληλο εξοπλισμό ή με συσκευές όπως το αυτοκίνητο ή η
τηλεόραση, η τελική ενέργεια μετατρέπεται σε χρήσιμη ενέργεια, παρέχοντας ενεργειακές
υπηρεσίες.

Από την πρωτογενή έως την χρήσιμη ενέργεια, μεσολαβούν πολλά ενδιάμεσα στάδια ανάλογα
με τη μορφή της ενέργειας. Εξόρυξη άνθρακα ή πετρελαίου, μεταφορά με αγωγούς, χρήση
δεξαμενόπλοιων, καύση σε μεγάλους θερμικούς σταθμούς, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και πολλά άλλα. Όλη αυτή η πολυσύνθετη αλυσίδα είναι γνωστή ως ενεργειακό
σύστημα.
Στην Κύπρο η ηλεκτροπαραγωγή γίνεται κυρίως από ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που
εφοδιάζονται με πετρέλαιο και που μελλοντικά θα εφοδιάζονται με φυσικό αέριο. Επίσης, ένα
ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο παράγεται από ηλιακά ή αιολικά πάρκα, τα
οποία σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά
μέχρι το 2030.
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Κλιματική αλλαγή και
αυξημένη ζήτηση ενέργειας
Ο 21ος αιώνας είναι μια εποχή μεγάλων ανακαλύψεων και καινοτομιών. Ο τρόπος που ζούμε
την ζωή μας έχει αλλάξει δραματικά. Ωστόσο, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν
ασκήσαμε τόσο μεγάλη επίδραση στον πλανήτη μας όσο σήμερα. Η αλλαγή του κλίματος έχει
καταστεί βασικό στοιχείο επιστημονικών συζητήσεων σε όλο τον κόσμο και η επίλυση αυτού
του προβλήματος είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του πλανήτη μας.
Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι
πρόβλημα υπερβολικής συγκέντρωσης
διαφόρων αερίων εκ των οποίων την
μεγαλύτερη ευθύνη φέρει το διοξείδιο
του άνθρακα. Η υπερφόρτωση του
πλανήτη με διοξείδιο του άνθρακα
προκαλείται κυρίως από την καύση
ορυκτών καυσίμων όπως άνθρακα,
πετρέλαιο και φυσικό αέριο ή από την
αποψίλωση των δασών και τις δασικές
πυρκαγιές. Τα επιστημονικά στοιχεία
δείχνουν μια σαφή εικόνα: Η αλλαγή
του
κλίματος
συμβαίνει,
και
προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από την
ανθρώπινη δραστηριότητα και θα έχει
πολλές σοβαρές και ενδεχομένως
επιβλαβείς συνέπειες στις επόμενες
δεκαετίες.
Οι πολιτικές των παγκόσμιων ηγετών στοχεύουν προς την εξισορρόπηση των ζητημάτων της
κλιματικής αλλαγής. Αυτό που θα επηρεάσει και θα πιέσει σε μεγάλο βαθμό τους ηγέτες του
κόσμου σχετικά με τον τρόπο επίτευξης μιας ισορροπημένης προσέγγισης, είναι η ανάγκη
παροχής καθαρής και φθηνής ενέργειας, γεγονός που θα καθορίσει το ενεργειακό μείγμα. Ο
ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, σε
συνδυασμό με καθαρότερα ορυκτά καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο, θα παρέχουν ένα κύριο
και αυξημένο ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα.
Ωστόσο, η σωστή και υπεύθυνη χρήση της ενέργειας, ανεξαρτήτως του τρόπου παραγωγής,
θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τον μοντέρνο τρόπο ζωής, αλλά και την συνείδηση του
κάθε ανθρώπου.
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Πώς φτιάχνετε το πετρέλαιο
κ α ι τ ο φ υ σ ι κ ό α έ ρ ι ο;
Το περισσότερο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
σχηματοποιήθηκε
από
αμέτρητους
μικροοργανισμούς, φυτοπλαγκτόν και το
ζωοπλαγκτόν, τα οποία πεθαίνοντας έπεφταν
στον πυθμένα της θάλασσας πριν από
εκατομμύρια χρόνια σε θαλάσσιο περιβάλλον,
πριν από τους δεινοσαύρους!

Μερικά από τα πετρώματα ήταν αμμώδη,
εύθραυστα και γεμάτα μικρές τρύπες τα οποία
και συγκράτησαν σαν φυσικές δεξαμενές το
δημιουργούμενο
μείγμα,
το
οποίο
παρεμπίπτοντος συνέχιζε σταδιακά να αλλάζει
μορφή και να μετατρέπεται σε πετρέλαιο, αλλά
και φυσικό αέριο.

Το πως ακριβώς δημιουργηθήκαν; Καλή
ερώτηση. Μια απλή απάντηση θα μπορούσε να
είναι η εξής:
Η συνεχής επικάλυψη των υπολειμμάτων ζώων
και φυτών από στρώματα λάσπης και άλλων
πετρωμάτων δημιουργήσαν ένα περιβάλλον
τεράστιων πιέσεων και θερμοκρασιών, τέτοιο
που ήταν ικανό να πετύχει την μετατροπή τους
σε παχύ, σκοτεινό και κολλώδες μείγμα.

Αυτό το μείγμα είναι πετρέλαιο και φυσικό
αέριο. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι
τύποι υδρογονανθράκων.
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Σεισμικές έρευνες
Οι επιστήμονες που μελετούν πετρώματα ονομάζονται γεωλόγοι. Μια από τις εργασίες τους
είναι να εξετάζουν τα είδη των πετρωμάτων που μπορεί να περιέχουν υδρογονάνθρακες κάτω
από τον βυθό της θάλασσας.
Στη θάλασσα, με γεωτρήσεις συλλέγουν δείγματα και κάνουν πολλές αναλύσεις. Για να
διαλέξουν όμως που θα κάνουν τις γεωτρήσεις, πρώτα πρέπει να σχηματίσουν μια «εικόνα»
για τα πετρώματα στο υπέδαφος. Δηλαδή να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι περιέχουν
αυτά τα πετρώματα.
Αυτή η «εικόνα» σχηματίζεται από ήχους. Στην θάλασσα, ειδικά πλοία τραβούν καλώδια με
υδρόφωνα και αεροβόλα από πίσω τους. Όταν ενεργοποιηθούν τα αεροβόλα, σχηματίζουν
ηχητικά κύματα. Τα ηχητικά κύματα αντανακλώνται από τα διάφορα πετρώματα στο
υπέδαφος. Οι ήχοι που επιστρέφουν, συλλέγονται από τα υδρόφωνα και αναλύονται από
γεωφυσικούς επιστήμονες.

Σεισμικό πλοίο
Αεροβόλα
Υδροφώνα

Ηχητικά κύματα

Βυθός της θάλασσας
Αντανακλαστικό
κύμα
Πορώδης
πέτρωμα
Υδρογονάνθρακες
Αδιαπέραστο
πέτρωμα
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Γεωτρήσεις στη θάλασσα
Τεράστια χρηματικά ποσά θα δαπανηθούν για μια γεώτρηση με την ελπίδα να βρούμε
υδρογονάνθρακες. Σκάφη, ελικόπτερα και ένα μεγάλος αριθμός ειδικών μηχανημάτων,
χρειάζονται για γίνει μια γεώτρηση στη θάλασσα.
Για τη στήριξη του γεωτρύπανου
χρησιμοποιείται μια πλωτή εξέδρα.
Μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, και
πολλοί
άλλοι
εξειδικευμένοι
επαγγελματίες προσλαμβάνονται
για να εργαστούν στην εξέδρα.
Πρέπει να είναι πρόθυμοι να
εργαστούν μακριά από το σπίτι και
την οικογένεια τους, σε επικίνδυνο
περιβάλλον. Όλοι στην εξέδρα είναι
μέρος μιας ομάδας και ο καθένας
έχει μια σημαντική δουλειά να
κάνει. Μπορεί να υπάρχουν πάνω
από εκατό άνθρωποι που εργάζονται στην εξέδρα. Οι πλωτές εξέδρες σχεδιάζονται για νερά
που έχουν πολύ βάθος και έτσι χρησιμοποιούνται συχνά για την εξόρυξη ερευνητικών
πηγαδιών. Τρυπούν για δείγματα λάσπης και πετρωμάτων από τον πυθμένα του βυθού. Είναι
κάποτε αγκυροβολημένες στον πυθμένα της θάλασσας, και κάποτε διατηρούν την θέση τους
χρησιμοποιώντας έλικες.

Ζωή σε μια πλωτή εξέδρα
Η πλωτή εξέδρα είναι σαν ένα μικρό νησί που βρίσκεται μακριά από την ξηρά. Υψηλά κύματα
σκάνε έντονα στα πλευρά της. Οι γερανοί και ο εξοπλισμός της γεώτρησης βρίσκονται στην
κορυφή της εξέδρας. Οι εργασίες στην
εξέδρα δεν σταματάνε ποτέ, το προσωπικό
εργάζεται είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα
με βάρδιες. Στα υπνοδωμάτια, οι εργάτες, οι
οποίοι είναι εκτός υπηρεσίας, παίζουν
χαρτιά, διαβάζουν βιβλία ή παρακολουθούν
ταινίες. Το έργο τους είναι εξαντλητικό.
Μετά από μερικές εβδομάδες στην εξέδρα,
επιστρέφουν στην ξηρά με ελικόπτερο για
να πάνε σπίτι τους για ξεκούραση.
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Η επίσκεψη του ελικοπτέρου
O πιο συχνός επισκέπτης στην μοναχική εξέδρα είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου. Μεταφέρει
τους εργάτες και ανταλλακτικά για μηχανήματα. Φέρνει και ημερήσιες εφημερίδες, επιστολές
και φρέσκα εδέσματα, τρόφιμα και ποτά. Το ελικόπτερο προσγειώνεται σε μια περιοχή που
είναι ζωγραφισμένη στην πλατφόρμα.

Μερικές φορές το ελικόπτερο λαμβάνει κλήση έκτακτης ανάγκης. Αν υπάρχει άρρωστος ή
τραυματισμένος εργάτης τότε το ελικόπτερο θα είναι το ασθενοφόρο που θα τον μεταφέρει
στην ξηρά για θεραπεία.
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Το τρυπάνι
Στο κέντρο της εξέδρας υπάρχει ένας ψηλός
πύργος από διασταυρούμενους χαλύβδινους
δοκούς. Αποτελεί σταθερή στήριξη για το σωλήνα
γεώτρησης. Καθώς ο σωλήνας γεώτρησης
βυθίζεται βαθύτερα στον πυθμένα, προστίθενται
περισσότεροι σωλήνες για να επιμηκυνθεί. Οι
σωλήνες σχηματίζουν ένα μακρύ, στεγανό
σωλήνα. Στο κάτω άκρο του σωλήνα το τρυπάνι
περιστρέφεται
με
μεγάλη
ταχύτητα.
Δημιουργείται μια κυκλική τρύπα στο πέτρωμα
του θαλάσσιου βυθού, ακριβώς όπως ένα τρυπάνι
χεριού τρυπάει μια ξύλινη σανίδα. Η τρύπα που
κάνει είναι το μέγεθος ενός μεγάλου πιάτου. Το
τρυπάνι είναι κατασκευασμένο από σκληρό
χάλυβα, το οποίο στην άκρη του έχει ισχυρά
μεταλλικά δόντια. Δυστυχώς το μέταλλο αυτό
φθείρεται πολύ γρήγορα καθώς τρίβεται με το
σκληρό πέτρωμα. Τα δόντια είναι γεμάτα με
διαμάντια για επιπλέον δύναμη. Τα διαμάντια είναι πιο σκληρά από το πέτρωμα, επομένως
δεν φθείρονται κατά τη διάρκεια της γεώτρησης. Τα διαμάντια που χρησιμοποιούνται για το
τρυπάνι είναι βιομηχανικά διαμάντια. Δεν είναι σαν τα γυαλιστερά διαμάντια που
χρησιμοποιούνται σε κοσμήματα. Έχουν κοπεί, θερμανθεί και βυθιστεί σε χημικές ουσίες.

Μία « λ ά σ π η» όλο ουσία
Η άκρη του τρυπανιού θερμαίνεται καθώς τρυπά. Ψύχεται με
λασπώδες μείγμα χημικών ουσιών που προμηθεύεται από την
πλατφόρμα στον υδατοστεγές σωλήνα. Αυτή η «λάσπη» μεταφέρει
τα χαλαρά χαλίκια και διατηρεί την τρύπα καθαρή. Καθώς η
«λάσπη» ρέει πίσω στο σωλήνα, διέρχεται από ένα φίλτρο. Όλα τα
κομμάτια πετρωμάτων καθαρίζονται και η καθαρή «λάσπη» είναι
έτοιμη να ξαναχρησιμοποιηθεί. Οι γεωεπιστήμονες ψάχνουν για
χαλαρά κομμάτια που να περιέχουν σταγόνες πετρελαίου.
Παρακολουθούν επίσης για να δουν αν η «λάσπη» είναι αφρώδες,
με μικροσκοπικές φυσαλίδες παγιδευμένου φυσικού αερίου.
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Χριστουγεννιάτικα δέντρα στον
βυθό της θάλασσας
Όταν το τρυπάνι τρυπήσει το σπογγώδες πέτρωμα που περιέχει υδρογονάνθρακες, το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που είναι υπό πίεση, θα μπορούσαν ανεξέλεγκτα να
μεταφερθούν μέσω του σωλήνα του τρυπανιού στην εξέδρα. Μετά από τόσα εκατομμύρια
χρόνια, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο μέσω της γεώτρησης και των σωλήνων που
τοποθετούνται εξορύσσονται στην επιφάνεια και μεταφέρονται στην πλατφόρμα.

Η παχύρευστη «λάσπη», που κινείται πάνω και κάτω μέσα στο σωλήνα, παγιδεύει το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για να μην μπορούν να ξεφύγουν. Ένα μεγάλο μηχάνημα με
σειρά βαλβίδων, τοποθετείται πάνω από την τρύπα. Η ροή των υδρογονανθράκων μπορεί
τώρα να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί σαν το νερό από μια βρύση.
Το μηχάνημα αυτό με τις πολλές βαλβίδες, έχει το παρατσούκλι «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο»,
αφού τα αρχικά αυτά μηχανήματα του έμοιαζαν.
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Μεταφορά των υδρογονανθράκων
στην ξηρά
Με την τοποθέτηση των «Χριστουγεννιάτικων Δέντρων» πάνω από τα πηγάδια,
ολοκληρώνονται και οι υπόλοιπες κατασκευές. Από τα πηγάδια, στον βυθό της θάλασσας οι
υδρογονάνθρακες θα μεταφερθούν στην επιφάνεια μέσω αγωγών. Η πλωτή εξέδρα που
χρησιμοποιήθηκε για την γεώτρηση, αντικαθίσταται από μια μόνιμη πλωτή εξέδρα που θα
επεξεργάζεται το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο πριν την μεταφορά τους στην ξηρά.

Η μεταφορά στην ξηρά γίνεται με δεξαμενόπλοια ή μέσω υποθαλάσσιων αγωγών. Οι
υποθαλάσσιοι αγωγοί αποτελούνται από διάφορα κομμάτια σωλήνων, τα οποία
συναρμολογούνται και τοποθετούνται από ειδικά πλοία. Οι αγωγοί αυτοί είναι
κατασκευασμένοι από σκληρό χάλυβα και αναθετικοί για να λειτουργούν για πολλά χρόνια
μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο τις θάλασσες σε ένα τεράστιο «πετρελαιόδρομο»
ενώνοντας με αυτό τον τρόπο τα σημεία παραγωγής με τις αγορές. Οι δρόμοι φυσικού αέριου
και πετρελαίου που δημιουργούνται είτε μέσω πλοίων είτε μέσω αγωγών έχουν μια ζωτική
σημασία για τον άνθρωπο σήμερα, αυτή της συνεχούς μετακίνησης ενέργειας, και ως
επακόλουθο γίνονται καταλύτες για την συνεργασία μεταξύ χωρών αλλά και ηπείρων.
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Διαρροή υδρογονανθράκων
Το πετρέλαιο και το
φυσικό
αέριο
εξορύσσονται από τη γη
και μεταφέρονται υπό
υψηλή πίεση. Υπάρχουν
αυστηροί
νόμοι
και
κανονισμοί
για
την
εξερεύνηση, την εξόρυξη,
την
παραγωγή
και
μεταφορά
των
υδρογονανθράκων. Αλλά
κάποιες φορές υπάρχουν
ατυχήματα και διαρροές.
Όταν το πετρέλαιο διαφεύγει, δεν βυθίζεται στον πυθμένα της θάλασσας, αλλά ανυψώνεται
και επιπλέει, σχηματίζοντας πετρελαιοκηλίδες . Στη συνέχεια τα κύματα μεταφέρουν το
πετρέλαιο στις παραλίες. Το πετρέλαιο καταστρέφει τα φυτά στις ακτές και δηλητηριάζει τα
ψάρια, τα θαλάσσια θηλαστικά και τα πουλιά, προκαλώντας θαλάσσια και παράκτια ρύπανση.
Για την προστασία των ακτών και της θάλασσας και την αντιμετώπιση διαρροών, όπου
υπάρχουν εργασίες υδρογονανθράκων πρέπει να υπάρχουν έτοιμα σκάφη με αντιρρυπαντικά
υλικά και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού περιστατικού.
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Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) αποτελεί την κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων της
Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). Η ΕΥΚ, με μόνο μέτοχο την ΚΔ, έχει αναλάβει την εμπορική διαχείριση
των αποθεμάτων υδρογονανθράκων που αναλογούν στην ΚΔ σύμφωνα με τις συμφωνίες
εξερεύνησης και παραγωγής που έχει υπογράψει με διεθνές εταιρείες πετρελαίου.
H στρατηγική της εταιρείας καθορίζεται με βάση το όραμα και τους στόχους της ΚΔ για ορθολογιστική
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που βρίσκονται στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη (ΑΟΖ) της, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία και τις μελλοντικές γενεές
της Κύπρου.
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