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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες η παγκόσμια κοινότητα στρέφεται προς της αξιοποίηση του 

φυσικού αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Βασική αιτία για αυτό 

είναι η εξάντληση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων και η ανάγκη που 

δημιουργείται για σταδιακή αποδέσμευση από το πετρέλαιο. 

Η μεταφορά του φυσικού αερίου μπορεί να γίνει με χερσαίους αγωγούς ή μέσω της 

θάλασσας με τη μετατροπή του σε LNG και με τη χρήση ειδικών πλοίων δεξαμενών.  

Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια ανάλυση της τεχνολογίας LNG συναρτήσει των 

οικονομικών της προοπτικών και μέσα από την περίπτωση της Κύπρου επιχειρείται ο 

προσδιορισμός και η σύγκριση των δύο τεχνολογιών ως προς τους παράγοντες που 

διαμορφώνουν την τελική τους επιλογή.  
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ABSTRACT 

Over the last decades, the global community is turning to the use of natural gas to meet 

its energy needs. The main reason for this is the depletion of fossil fuel stocks and the 

need for gradual release from oil. 

Natural gas can be transported by land-based pipelines or via the sea by conversion to 

LNG and using special tankers. In this work, an analysis of LNG technology is made on 

the basis of its financial perspectives and, in the case of Cyprus, it is attempted to identify 

and compare the two technologies in terms of the factors that shape their final choice. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες η παγκόσμια κοινότητα στρέφεται προς την αξιοποίηση του 

φυσικού αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Βασική αιτία για αυτό 

είναι η εξάντληση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων και η ανάγκη που 

δημιουργείται για σταδιακή αποδέσμευση από το πετρέλαιο. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η περιβαλλοντική ανησυχία σε συνδυασμό με την αναζήτηση 

περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για τη διαμόρφωση 

πολιτικών και συνεπώς οικονομικών και κοινωνικών αποφάσεων. Οι πολιτικές 

αποφάσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη προσανατολισμού της ζήτησης στον τομέα 

των καυσίμων στον οποίο το φυσικό αέριο αποτελεί ανάγκη της κοινωνίας. 

 Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αποτελεί το φυσικό αέριο που έχει ψυχθεί σε 

σημείο συμπύκνωσης και χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στα πλοία ή για 

αποθηκευτικούς σκοπούς. Το LNG είναι υγρό μίγμα ελαφρών υδρογονανθράκων με το 

μεθάνιο να αποτελεί το κύριο συστατικό του και το άζωτο το βασικό αδρανές συστατικό. 

Επίσης περιέχει μικρές ποσότητες αιθανίου, προπανίου, βουτανίου και πεντανίου.   

Η μεταφορά του φυσικού αερίου μπορεί να γίνει με χερσαίους αγωγούς ή μέσω της 

θάλασσας με τη μετατροπή του σε LNG και με τη χρήση ειδικών πλοίων δεξαμενών. 

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί η σύγκριση της μεταφοράς του φυσικού 

αερίου με LNG πλοία και αγωγούς.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας θα παρουσιαστεί το φυσικό αέριο ως 

καύσιμο και θα δωθούν τα βασικά του χαρακτηριστικά ως προς τις ιδιότητες του και την 

παραγωγή του ενώ θα γίνει αναφορά και στην παγκόσμια ζήτηση του φυσικού αερίου. 

Στο ίδιο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και τα βασικά χαρακτηριστικά του LNG  και θα 

πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός του είδους του φυσικού αερίου που μεταφέρεται με τους 

αγωγούς και τα πλοία LNG. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει αναφορά στα στοιχεία προσφοράς ζήτησης 

και ροών του φυσικού αερίου. Θα εξεταστεί η ζήτηση και η προσφορά των LNG 

ενεργειακών πόρων με γεωγραφικά κριτήρια και θα παρουσιαστούν οι βασικοί 

εισαγωγείς και εξαγωγείς του LNG. Επιπλέον θα αναφερθούν οι τρόποι διακίνησης του 

φυσικού αερίου και οι παγκόσμιες τάσεις της αγοράς. 
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Η αλυσίδα του LNG θα αποτελέσει το αντικείμενο του τρίτου κεφαλαίου. Θα 

παρουσιαστούν τα βασικά στάδια παραγωγής του και τα κόστη που σχετίζονται με αυτό. 

Παράλληλα θα γίνει αναφορά στον υπάρχον στόλο LNG πλοίων και στην ιστορία 

ανάπτυξης του. Τα βασικά οικονομικά κριτήρια με βάση τα οποία θα κοστολογηθεί ο 

κάθε τρόπος μεταφοράς επίσης θα παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα μελετηθεί η περίπτωση της Κύπρου με βάση όλα τα 

προηγούμενα στοιχεία ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα 

παρουσιαστούν τα βασικά της συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα αέριο πλούσιο σε υδρογόνο το οποίο κατατάσσεται στην 

κατηγορία των ορυκτών καυσίμων και το οποίο εντοπίζεται στις πετρελαιογενείς 

περιοχές και στις περιοχές με κλίνες άνθρακα (Carrol, 2010). 

Η πρώτη γεώτρηση του φυσικού αερίου καταγράφεται το 1821 και πραγματοποιήθηκε 

από τον Hart που θεωρείται ο «πατέρας» του φυσικού αερίου στην Αμερική. Στην 

σύγχρονη ιστορία το φυσικό αέριο ανακαλύφθηκε ως αποτέλεσμα της γεώτρησης του 

ακατέργαστου πετρελαίου. Στα μέσα του 19ου αιώνα το φυσικό αέριο χρησιμοποιήθηκε 

ως πηγή φωτός εξαιτίας της έλλειψης ασφάλειας για την μεταφορά του σε μακρινές 

αποστάσεις ενώ μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η πρόοδος στη μηχανική επέτρεψε 

την κατασκευή ασφαλών και αξιόπιστων αγωγών μεγάλου μήκους για την μεταφορά του 

(Kidnay et al. 2011). 

Στην καθαρή του μορφή το φυσικό αέριο είναι άχρωμο άοσμο και ασχημάτιστο. 

Αποτελεί καύσιμο αέριο που κατά την καύση του δίνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας. 

Επιπλέον το φυσικό αέριο θεωρείται ως περιβαλλοντικά ασφαλές καύσιμο σε σχέση με 

το πετρέλαιο και τον άνθρακα ενώ κατά την καύση του δεν παρατηρούνται παραγόμενα 

θειϊκά οξείδια ενώ μικρές είναι και οι εκπομπές των νιτρικών οξειδίων και του διοξειδίου 

του άνθρακα γεγονός που μειώνει τις επιδράσεις που υπάρχουν από φαινόμενα όπως η 

όξινη βροχή, τα επίπεδα του αζώτου και τα αέρια του θερμοκηπίου (Ramanathan and 

Feng, 2009). 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα γενικά χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου ως 

καύσιμο και τα στοιχεία της παγκόσμιας ζήτησης για την ενέργεια και διακίνηση του 

καύσιμου φυσικού αερίου.  

1.1 Πηγές φυσικού αερίου 

Το φυσικό αέριο προέρχεται από τρεις κυρίως διεργασίες: τις θερμογενικές τις βιογενείς 

και τις μη βιογενείς.  

Η θερμογενής διεργασία είναι η αργή διάσπαση του οργανικού υλικού που 

πραγματοποιείται σε δευτερογενείς δεξαμενές κάτω από ελεγχόμενη θερμοκρασία και 
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πίεση που μεταβάλλονται με το βάθος της δεξαμενής (Speight,2007). Οι έμβιοι 

οργανισμοί αποικοδομούν τα υπολείμματα των οργανισμών. Όταν η αποικοδόμηση 

γίνεται σε αναερόβιες συνθήκες είναι αργή και μη πλήρης. Τα υπολείμματα 

συσσωρεύονται στις δεξαμενές με τη μορφή σύνθετων μακρομορίων που αποτελούν την 

επονομαζόμενη κηροζίνη. Η θερμική διάσπαση της κηροζίνης παράγει υδρογονάνθρακες 

και μη υδρογονάνθρακες όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το υδρόθειο, το υδρογόνο, το 

νερό και το άζωτο καθώς και ένα υπόλειμμα που ονομάζεται πυροβιτουμένιο και το οποίο 

είναι πλούσιο σε άνθρακα. Το φυσικό αέριο μπορεί να παραχθεί από την ασταθή 

κηροζίνη ή την πυρίμαχη κηροζίνη. Η ασταθής κηροζίνη μπορεί να παράγει φυσικό αέριο 

και πετρέλαιο σε θερμοκρασίες 100-150ο C ενώ η πυρίμαχη κηροζίνη παράγει μέσω της 

θερμικής της επεξεργασίας φυσικό αέριο σε θερμοκρασίες 150-200ο C.  

Στη βιογενική διεργασία το μεθάνιο σχηματίζεται από τους έμβιους οργανισμούς σε 

οργανικά υλικά κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης στις δεξαμενές και στο αρχικό μέρος 

της ταφής τους (Rice 2008). Τα μεθαδογενή είναι πλούσια σε στοιχεία όπου οι δέκτες 

ηλεκτρονίων όπως το Ο3, το ΝΟ3 και τα SO2
- είναι περιορισμένοι. Τα κοινά στοιχεία των 

μεθανογενών περιλαμβάνουν τους αναεροβίους χωνευτές, τις ανοξικές δεξαμενές και τα 

πλημμυρισμένα εδάφη (Speight, 2007).  

Η μεθανογένεση από το πετρέλαιο ή τον άνθρακα περιλαμβάνει διάφορες διαδικασίες 

μέσω της δράσης διαφόρων ομάδων μικροοργανισμών (Aitken et al. 2004). Οι 

διαδικασίες αυτές είναι η οξυδογένεση, η ακετογένεση και η μεθανογένεση. Η 

οξυδογένεση είναι η δράση των ετεροτροφικών βακτηρίων που υδρολύουν μεγάλα 

σύνθετα οργανικά πολυμερή για την παραγωγή μικρότερων και απλούστερων 

υποστρωμάτων όπως σάκχαρα, πτητικά λιπαρά οξέα και αλκοόλες. Κατά την 

ακετογένεση πραγματοποιείται η ζύμωση των παραγόμενων υποστρωμάτων με τη δράση 

βακτηρίων για την παραγωγή οξικών αλάτων, υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα 

ενώ η μεθανογένεση αποτελεί το σχηματισμό μεθανίου από τα προϊόντα της ζύμωσης 

μέσω μεθανογενών βακτηρίων.  

Στη μη βιογενή διεργασία το υλικό από το οποίο ξεκινάει η παραγωγή φυσικού αερίου 

είναι τα ηφαιστειακά αέρια. Το μεθάνιο σχηματίζεται από τη μείωση του διοξειδίου του 

άνθρακα που πραγματοποιείται από την ψύξη του μάγματος συνήθως στα υδροθερμικά 

συστήματα κατά την αλληλεπίδραση νερού- πετρωμάτων (Sherwood et al. 2002). 
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1.2 Tαξινόμηση του φυσικού αερίου 

Υπάρχουν δύο τρόποι ταξινόμησης του φυσικού αερίου: ανάλογα με τη χημική του 

σύσταση και ανάλογα με την προέλευση του (Kidnay, 2011).  

 

Σχήμα 1.1: Διάγραμμα ταξινόμησης φυσικού αερίου (Τagliabue et al. 2009). 

1.3.1 Tαξινόμηση με βάση την προέλευση του 

Με βάση την προέλευση του το φυσικό αέριο διακρίνεται σε συμβατικό και μη 

συμβατικό φυσικό αέριο (Speight 2007).  Το συμβατικό φυσικό αέριο υπάρχει στις 

μεγάλου βάθους δεξαμενές (σχετιζόμενο αέριο) και είτε σχετίζεται με το ακατέργαστο 

πετρέλαιο είτε περιέχει μικρές ή μηδαμινές ποσότητες ακατέργαστου πετρελαίου (μη 

σχετιζόμενο αέριο). 

Το σχετιζόμενο αέριο συνυπάρχει στην δεξαμενή πετρωμάτων με την δεξαμενή 

πετρελαίου και μπορεί να παρουσιαστεί σε διάφορες μορφές όπως διαλυμένο στο 

πετρέλαιο ή ως φυσικό αέριο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της επιφάνειας της 

δεξαμενής του πετρελαίου. Το σχετιζόμενο αέριο αλλιώς ονομάζεται υγρό αέριο και έχει 

φτωχότερη σύσταση σε μεθάνιο ενώ είναι πλουσιότερο σε μεγαλύτερου μοριακού 

βάρους παραφίνες. 

Το μη σχετιζόμενο φυσικό αέριο το οποίο ονομάζεται και ξηρό φυσικό αέριο παράγεται 

από γεωλογικούς σχηματισμούς που δεν περιέχουν μεγάλες ποσότητες ακατέργαστου 
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πετρελαίου ή υδρογονάνθρακες που να έχουν μεγαλύτερο σημείο βρασμού από το 

μεθάνιο. Το αέριο αυτό περιέχει συνήθως μεγαλύτερες ποσότητες μεθανίου και έχει 

μικρότερη περιεκτικότητα σε μεγάλου μοριακού βάρους υδρογονάνθρακες και 

συμπυκνωμένα υλικά. Επίσης μπορεί να περιέχει αέρια χωρίς υδρογονάνθρακες όπως το 

διοξείδιο του άνθρακα και τα υδρογονοσουλφίδια (Speight, 2015). 

Υπάρχουν διάφορες μορφές μη συμβατικού φυσικού αερίου με πιο χαρακτηριστικές το 

αέριο από σχιστόλιθο, το μεθάνιο από ανθρακικό κέλυφος το αέριο βαθιού υδροφόρου 

ορίζοντα και οι υδρίτες αερίου. Το αέριο σχιστολίθου βρίσκεται στον χαμηλής 

διαπερατότητας σχιστόλιθο, στον αδιάβροχο ψαμμίτη, στη σκωρία της άμμου,  τα 

αμμωνιακά ανθρακικά άλατα, τον ασβεστόλιθο και τις δεξαμενές κιμωλίας. Το μεθάνιο 

που παράγεται από αυτές τις δεξαμενές δεν σχετίζεται με το πετρέλαιο (Speight, 2013). 

Το μεθάνιο από ανθρακικό κέλυφος βρίσκεται σε φλέβες άνθρακα και σχηματίζεται κατά 

τη διαδικασία της ανθρακοποίησης. Το θερμογενικό μεθάνιο από ανθρακικά κελύφη 

σχηματίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης στα υπόγεια οργανικά 

υλικά που μετασχηματίζονται με αργό ρυθμό σε άνθρακα. Οι βακτηριακές διεργασίες 

σχηματίζουν έναν άλλο τύπο γνωστό ως βιογενική ανθρακική κλίνη μεθανίου στους 

θερμικά ασχημάτιστους άνθρακες. Το κύριο συστατικό του αερίου που παράγεται από 

την κλίνη του άνθρακα είναι το μεθάνιο ενώ μικρότερη περιεκτικότητα έχει σε αιθάνιο, 

διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο υδροξείδιο του θείου και διοξείδιο του θείου (Moore, 

2012).  

Το αέριο από βαθύ υδροφόρο ορίζοντα βρίσκεται κατά την μετατόπιση του αερίου μέσω 

του υδροφόρου ορίζοντα προς τις δεξαμενές των πετρωμάτων. Οι υδροφόροι ορίζοντες 

είναι περισσότερο κορεσμένοι σε μεθάνιο. Η διαλυτότητα του μεθανίου στο νερό είναι 

μικρή με αποτέλεσμα το αέριο του υδροφόρου ορίζοντα να επηρεάζεται ισχυρά από την 

πίεση την αλατότητα και τη θερμοκρασία. 

Οι υδρίτες των κλαστώσεων είναι κρυσταλλικά κύτταρα υδρογόνου σε μόρια νερού 

(πλέγμα νερού παρόμοιο με πάγο) στα οποία παγιδεύονται τα μόρια του αερίου στις 

κοιλότητες τους. Όλα τα αέρια μπορεί να παράγουν υδρίτες κάτω από τις κατάλληλες 

συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (Makogon, 2010).  
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Οι κρύσταλλοι των υδριτών σχηματίζονται μέσω της πυρηνοποίησης που ακολουθείται 

από την ανάπτυξη κρυστάλλων από τον πυρήνα. Στο πρώτο βήμα οι πυρήνες 

σχηματίζονται και είναι ασταθείς μέχρι να φτάσουν στο κρίσιμο τους μέγεθος. Οι 

πυρήνες αναπαρίστωνται από σωματίδια συγκεκριμένου μεγέθους. Ο χρόνος που 

απαιτείται για το σχηματισμό των πυρήνων ονομάζεται χρόνος επώασης. Αφού 

σχηματιστεί ο πυρήνας, η ανάπτυξη των κρυστάλλων των υδριτών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί (Rojey et al 1997).  

Ο σχηματισμός και η διάλυση των υδριτών φυσικού αερίου επηρεάζονται από διάφορους 

παράγοντες όπως η σύσταση των αερίων η θερμοκρασία, η πίεση η αλατότητα της 

δεξαμενής νερού και η φύση του πορώδους μέσου στο οποίο σχηματίζονται (Makogon 

2010). Οι υδρίτες μεθανίου σχηματίζονται από την μικροβιακή αναγωγή του διοξειδίου 

του άνθρακα από το οργανικό υλικό στις δευτερεύουσες δεξαμενές. 

1.3.2 Ταξινόμηση φυσικού αερίου ανάλογα με τη χημική του σύσταση 

Το φυσικό αέριο μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με τους περιεχόμενους 

υδρογονάνθρακες σε ξηρό και υγρό φυσικό αέριο. Το ξηρό φυσικό αέριο αποτελείται 

κατά κύριο λόγο από μεθάνιο και περιέχει μικρές ποσότητες C2 στοιχείων. Το υγρό 

φυσικό αέριο περιέχει στοιχεία C2 σε ποσοστά μεγαλύτερα από 10% (Rojey et al. 1997).  

Το φυσικό αέριο μπορεί επίσης να ταξινομηθεί ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε 

θειούχες ενώσεις και κυρίως υδροξείδιο του θείου ως γλυκό ή ξινό (Κidnay 2011). Το 

γλυκό φυσικό αέριο δεν περιέχει καθόλου ή περιέχει αμελητέες ποσότητες Η2S.  

1.4 Σύσταση του φυσικού αερίου 

Σύμφωνα με τη δεξαμενή από την οποία εξάγεται το φυσικό αέριο η σύσταση του μπορεί 

να διαφέρει. Το φυσικό αέριο μπορεί να περιέχει διαφορετικούς υδρογονάνθρακες όπως 

επίσης και στοιχεία χωρίς υδρογονάνθρακες με αποτέλεσμα η σύσταση του να μην είναι 

ποτέ σταθερή (Speight, 2015a). 
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Πίνακας 1.1 Γενική σύσταση φυσικού αερίου (Speight 2015a) 

 

To μεθάνιο μπορεί να σχετιστεί με παραφινικούς υδρογονάνθρακες όπως το αιθάνιο το 

προπάνιο τα βουτάνια και μικρή αναλογία ενώσεων C5. Επιπλέον μπορεί να περιέχει και 

αρωματικές ενώσεις όπως βενζίνη τολουένιο και ξυλένια (Mokhatab,2006). 

Τα συστατικά του φυσικού αερίου που δεν περιέχουν υδρογονάνθρακες μπορεί να 

ταξινομηθούν ως διαλύτες ρύποι και στερεά υλικά (Kidnay, 2011). Οι διαλύτες είναι μη 

καύσιμα αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το άζωτο και το ήλιο που μειώνουν τη 

θερμογόνο δύναμη του αερίου και μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως γεμίσματα όταν είναι 

απαραίτητη η μείωση της θερμογόνου δύναμης του αερίου. 

Οι ρύποι είναι αέρια τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή και τη μεταφορά ενώ 

είναι και επιζήμιοι ρύποι. Οι ρύποι αυτοί περιλαμβάνουν τα θειούχα είδη, τον υδράργυρο 

και το αρσενικό. Το υδροξείδιο του θείου μπορεί να σχηματιστεί κατά την αναγωγή των 

θειϊκών ιόντων στις θειϊκές ενώσεις που διαλύονται στο νερό από βακτήρια αναγωγής σε 

σύγχρονες δεξαμενές μέσω βιοχημικών μηχανισμών. Στο φυσικό αέριο μπορεί να 

υπάρχουν διάφορα θειούχα είδη όπως καρβονυλοσουλφίδια, δισουλφίδια άνθρακα 
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στοιχειακό θείο και μερκαπτάνες αν η συγκέντρωση του Η2S είναι μεγαλύτερη από 2-3% 

(Kidnay, 2011).  

Ο υδράργυρος θεωρείται πως σχηματίζεται μέσω της αναγωγής ή της θερμικής 

αποσύνθεσης του θειούχου υδραργύρου όταν αυτός βρίσκεται σε επαφή με 

υδρογονάνθρακες. Ο υδράργυρος μπορεί να είναι παρών στο φυσικό αέριο σε διάφορες 

μορφές όπως στοιχειακά, οργανομεταλλικά στοιχεία ή ως ανόργανος υδράργυρος (Rios 

et al. 1998). 

Επιπλέον το αρσενικό μπορεί να βρεθεί στο πετρέλαιο και στις λειτουργίες αερίων και 

πιστεύεται πως είναι το αποτέλεσμα του σχηματισμού γεωλογικών αερίων. Στο φυσικό 

αέριο ανιχνεύεται σε διάφορες μορφές ενώ και στο φυσικό αέριο με μεγάλη 

περιεκτικότητα H2S τα ορυκτά θειούχου αρσενικού μπορεί να ανιχνευτούν (Caumette et 

al 2009). 

Τα στερεά υλικά στο φυσικό αέριο παρουσιάζονται με τη μορφή πυριτίου και μαύρης 

σκόνης που προέρχεται από την κλιμάκωση των αγωγών. Η μαύρη σκόνη αποτελείται 

κυρίως από οξείδια σιδήρου και θειούχο σίδηρο. Παρόλα αυτά μπορεί να περιλαμβάνει 

μεταλλικό μόλυβδο οξείδια μολύβδου θειούχο μόλυβδο θειούχο ψευδάργυρο και 

ανθρακούχο ασβέστιο (Speight 2015).  

1.5 Yγρό φυσικό αέριο (Liquid Natural Gas) 

Το υγρό φυσικό αέριο (Liquid Natural Gas, LNG) είναι η υγρή φάση του φυσικού αερίου 

που χαρακτηρίζεται από χαμηλή πίεση και κατά κύριο λόγο αποτελείται από μεθάνιο 

όπως και το φυσικό αέριο. Είναι διαφορετικό από το υγρό πετρέλαιο το οποίο αποτελείται 

από βαρύτερους υδρογονάνθρακες και το οποίο αποθηκεύεται και μεταφέρεται σε δοχεία 

υπό πίεση όπως κάθε υγρό σε ατμοσφαιρική θερμοκρασία (Vendor et al. 2011).  

Η πρώτη χρήση του LNG ξεκίνησε στη δεκαετία του 1950 κυρίως για τη διεθνή 

μεταφορά του LNG από τις περιοχές παραγωγής του στις περιοχές κατανάλωσης του 

αερίου. Σε επίπεδο των ΗΠΑ το LNG χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικό μέσο της 

χρήσης του φυσικού αερίου. Η μέγιστη αποθήκευση γίνεται με υγροποίηση του φυσικού 

αερίου την εξάτμιση του και την απελευθέρωση του πίσω στον αγωγό την περίοδο 

αυξημένης ζήτησης. Κατά τη δεκαετία του 1960 η διεθνής χρήση του LNG επεκτάθηκε 

παράλληλα με την ανάπτυξη της σχετικής βιομηχανίας και της επίλυσης ζητημάτων 
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ασφάλειας αποθήκευσης μεταφοράς και διανομής του. Από την δεκαετία του 1970 ως 

αντιμετώπιση των ελλείψεων του πετρελαίου το LNG αντιμετωπίστηκε ως 

υποκατάστατο του πετρελαίου ενώ από τη δεκαετία του 1980 άρχισε να χρησιμοποιείται 

ως καύσιμο στα αυτοκίνητα (Vendor et al. 2011).  

1.6 Παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου 

Η παραγωγή του φυσικού αερίου παρουσιάζει μια αυξητική τάση σε παγκόσμιο επίπεδο 

από το 1991-2016 της τάξης του 0.3% (ΒΡ 2017).  

 

Σχήμα 1.2 Παραγωγή φυσικού αερίου ανά περιοχή σε δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα (ΒΡ 2017).  

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρούνται η Ρωσία, 

οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Κατάρ και το Ιράν (World Energy Council 2016). 
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Σχήμα 1.3: Μερίδιο της παραγωγής φυσικού αερίου ανά χώρα το 2015 (World 

Energy Council, 2016).  

To 2015 η παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 1.7% σε σχέση με 

την περίοδο 2005-2015 όπου υπήρχε σημαντική μείωση της τάξης του 2.3%.  Η αύξηση 

αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην μείωση των τιμών εισαγωγής που αύξησαν 

σημαντικά την κατανάλωση σε Ασία και Ευρώπη. Από το 2015 μέχρι σήμερα η ζήτηση 

του φυσικού αερίου παραμένει σε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα εξαιτίας της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του μεγάλου ανταγωνισμού που υπάρχει από τα 

υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα. Σε περιοχές όπου υπάρχουν πλούσια αποθέματα φυσικού 

αερίου όπως η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η Βόρεια Αμερική η ζήτηση συνεχίζει να 

αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς για να καλύψει τις νέες απαιτήσεις που θέτουν το 

φυσικό αέριο ως ισχυρό αντικαταστάτη του πετρελαίου και του άνθρακα στον τομέα των 

μεταφορών (World Energy Council, 2016).  
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Σχήμα 1.4 Ανάπτυξη ενεργειακής ζήτησης συνολικά και για το φυσικό αέριο 

ειδικά για την περίοδο 2005-2015 (World Energy Council, 2016) 

 Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή ισχύος, τη βιομηχανία, τα 

κτήρια και στον τομέα των μεταφορών. Το 2013 οι τομείς αυτοί κατανάλωναν το 87.3% 

του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνταν παγκοσμίως.  

Ο τομέας παραγωγής ενέργειας αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή φυσικού αερίου 

και αποτελεί τον κύριο τομέα που αυξάνει τη ζήτηση του φυσικού αερίου. Το 2013 ο 

τομέας παραγωγής ισχύος κάλυπτε το 40.3% της τελικής χρήσης του φυσικού αερίου. Η 

ανάπτυξη στη ζήτηση του φυσικού αερίου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την τιμή του 

και την ανταγωνιστικότητα του έναντι των άλλων καυσίμων αλλά και από την 

εφαρμοζόμενη πολιτική σε κάθε χώρα που επηρεάζει τη λειτουργία των μονάδων 

παραγωγής και τις επενδυτικές αποφάσεις. Στις περιοχές όπου η προμήθεια του φυσικού 

αερίου βασίζεται κατά κύριο λόγο στις εισαγωγές, ο ρόλος του φυσικού αερίου στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος είναι περιορισμένος και η ζήτηση του στον συγκεκριμένο 

τομέα διατηρείται μέσω των εφαρμοζόμενων πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση της 

αέριας μόλυνσης και στην ανάγκη για ευέλικτη μέγιστη δυνατότητα (World Energy 

Council, 2016). 

O δεύτερος τελικός χρήστης του φυσικού αερίου είναι ο τομέας της βιομηχανίας ο οποίος 

το 2013 κατείχε το 22.1% της τελικής χρήσης του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο στην 

βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως όπως για παράδειγμα ως πρώτη 
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ύλη για την παραγωγή πετροχημικών προϊόντων. Η αύξηση της χρήσης του φυσικού 

αερίου στην βιομηχανία εξαρτάται από τους ίδιους παράγοντες όπως ο τομέας 

παραγωγής ισχύος συμπεριλαμβανομένων της ανταγωνιστικής του τιμής και των 

περιβαλλοντικών πολιτικών αλλά εξαρτάται επίσης και από τη διαφορά της τιμής του 

από την αντίστοιχη του πετρελαίου (World Energy Council, 2016). 

Το 21.6% της τελικής χρήσης του φυσικού αερίου κατέχει ο τομέας των κτηρίων στον 

οποίο πάνω από το 60% του χρησιμοποιούμενου φυσικού αερίου καλύπτει τις ανάγκες 

θέρμανσης του. Η ζήτηση του φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο τομέα μειώνεται 

σημαντικά από εφαρμοζόμενες πολιτικές που προωθούν την χρήση της ηλεκτρικής 

ενέργειας για τη θέρμανση των κτηρίων αντί του φυσικού αερίου (World Energy Council, 

2016). 

Ο τομέας των μεταφορών τέλος το 2013 σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

(World Energy Council, 2016) χρησιμοποίησε μόλις το 3.3% του φυσικού αερίου. Από 

αυτό το 37.1% χρησιμοποιήθηκε για τις οδικές μεταφορές ενώ ο αριθμός των 

αυτοκινήτων που κινούνται με φυσικό αέριο αυξήθηκε πάνω από τα 22 εκατομμύρια το 

2013. Συνήθως στα επιβατικά αυτοκίνητα χρησιμοποιείται το συμπιεσμένο φυσικό αέριο 

ενώ στα φορτηγά και στα πλοία χρησιμοποιείται το LNG. 

 

1.7 Mεταφορά φυσικού αερίου  

Όπως ήδη αναφέρθηκε το φυσικό αέριο τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί το βασικό 

καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με μόνη προϋπόθεση 

τη δυνατότητα μεταφοράς του με φθηνότερο κόστος σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. 

Το πλεονέκτημα του φυσικού αερίου έγκειται στο γεγονός πως η καύση του παράγει 

λιγότερες από τις μισές εκπομπές CO2 που παράγονται από τα συμβατικά καύσιμα. 

Επιπλέον το φυσικό αέριο αποτελεί ιδανική επιλογή για χρήση σε συνδυαστικούς 

κύκλους παραγωγής ισχύος καθώς η απόδοση τους είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τις 

μονάδες κύκλου ατμού (ΒΡ 2017).  

To φυσικό αέριο συνήθως υπάρχει στις περιοχές που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε 

περιοχές δηλαδή που δεν υπάρχει τρέχουσα αγορά όπως για παράδειγμα σε περιοχές 

εντός ή εκτός θαλασσών στις οποίες δεν υπάρχει αγωγός ή απαγορεύεται η εξάπλωση 
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του. Εξαιτίας της φύσης του το φυσικό αέριο δεν αποθηκεύεται και δεν μεταφέρεται 

εύκολα και για αυτό είναι απαραίτητο να μεταφέρεται άμεσα μετά την εξαγωγή του από 

τις δεξαμενές. Οι βασικότερες μέθοδοι μεταφοράς του είναι οι αγωγοί ή η μετατροπή του 

σε υγρή μορφή (LNG) (Thomas and Dawe, 2003).  

Η μεταφορά του φυσικού αερίου με αγωγούς αποτελεί μια πολύ βολική μέθοδο αλλά δεν 

είναι τόσο ευέλικτη αφού το αέριο μεταφέρεται σε συνήθως μεγάλες αποστάσεις από την 

πηγή παραγωγής του στον τελικό του προορισμό (Thomas and Dawe, 2003). Με 

δεδομένη τη διάμετρο του χρησιμοποιούμενου αγωγού οι ποσότητες του αερίου που 

μπορούν να μεταφερθούν εξαρτώνται από τις ασκούμενες πιέσεις παρά το γεγονός πως 

μικρή αύξηση στην μέγιστη ποσότητα μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη συμπιεστών 

κατά μήκος της γραμμής, με τη χρήση συστοιχιών αγωγών ή με την αύξηση της μέσης 

πίεσης του σωλήνα. Οι πιέσεις που ασκούνται στους αγωγούς μεταφοράς παραγωγής 

φυσικού αερίου είναι περίπου 700-1100psi ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους και 

την ηλικία του αγωγού (Thomas and Dawe, 2003). 

Οι υπέργειοι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου δεν προτιμόνται γιατι είναι επιρρεπείς 

στη δολιοφθορά όταν περνάνε από χώρες εχθρικές και έχουν μεγάλο κόστος όταν τα 

μεταφερόμενα αποθέματα είναι μικρά. Οι υποθαλάσσιοι αγωγοί που αναφέρονται σε 

μεγάλες αποστάσεις μεταξύ λιμανιών ή σε δύσκολα θαλάσσια περιβάλλοντα είναι 

δύσκολο να συντηρηθούν και είναι οικονομικά ασύμφοροι. Οι σύγχρονες μέθοδοι 

κατασκευής περιλαμβάνουν αγωγούς με συγκόλληση με λέιζερ και είναι εμπορικά 

διαθέσιμοι εξασφαλίζοντας γρηγορότερη μεταφορά. Η χρήση αγωγών για τη μεταφορά 

του φυσικού αερίου είναι εκτεταμένη στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και στη Βόρεια Αμερική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ LNG στην αγορά 

Η κατανάλωση του φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να φτάσει στα 203 

τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (trillion cubic feet, Tcf) το 2040 δηλαδή αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 70% σε σχέση με τα 120 Tcf που ήταν η κατανάλωση το 2012 (IEO, 2016). 

Η συγκεκριμένη αναμενόμενη αύξηση αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση στον πρωταρχικό 

τομέα ενέργειας και οφείλεται κατά κύριο λόγο στις άφθονες πηγές του φυσικού αερίου 

και την ισχυρή ανταγωνιστική σχέση του φυσικού αερίου μεταξύ των άλλων πόρων. Το 

φυσικό αέριο σήμερα αποτελεί το βασικό καύσιμο για την παραγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας και το βασικό καύσιμο της βιομηχανίας ενώ στον τομέα της ενέργειας αποτελεί 

ελκυστική επιλογή για τις νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της 

αποδοτικότητας του. 

Με δεδομένο ότι το φυσικό αέριο είναι πιο καθαρό καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο 

και τον άνθρακα αφού παράγει μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί 

εργαλείο στην υλοποίηση κυβερνητικών πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (ΙΕΟ 2016).  

Η παγκόσμια κατανάλωση του φυσικού αερίου για βιομηχανική χρήση παρουσιάζει 

ετήσια αύξηση της τάξης του 1.7% και η κατανάλωση του φυσικού αερίου στον τομέα 

της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 2.2% 

κάθε χρόνο μέχρι το 2040. Η αύξηση στην κατανάλωση του φυσικού αερίου είναι 

μεγαλύτερη στις χώρες που δεν βρίσκονται ενταγμένες στον οργανισμό για την 

οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη (Organization for Economic Cooperation and 

Development, OECD) σε σχέση με τις χώρες που είναι ενταγμένες στο OECD (ΙΕΟ, 

2016). 
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Σχήμα 2.1 Παγκόσμια πρόβλεψη για την κατανάλωση του φυσικού αερίου μέχρι το 

2040 (σε Τcf) (ΙΕΟ, 2016). 

Η μεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση του φυσικού αερίου εντοπίζεται στις χώρες της 

Ασίας που δεν είναι ενταγμένες στον OECD στις οποίες η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί 

στην αυξανόμενη ζήτηση του φυσικού αερίου. Η κατανάλωση του φυσικού αερίου στις 

περιοχές που δεν εντάσσονται στο OECD προβλέπεται να αυξάνεται κατά 2.5% ανά έτος 

μέχρι το 2040 ενώ στις χώρες του OECD η αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται πως είναι 

μόλις 1.1% (ΙΕΟ, 2016). 

 

Σχήμα 2.2 Παγκόσμια πρόβλεψη για την παραγωγή του φυσικού αερίου ανά χώρα 

μέχρι το 2040 (σε Τcf) (ΙΕΟ, 2016). 

Η αυξημένη ζήτηση του φυσικού αερίου μπορεί να καλυφθεί με αύξηση των εισαγωγών 

του φυσικού αερίου. Όπως φαίνεται από το σχήμα 2.2 η μεγαλύτερη αύξηση στην 

παραγωγή φυσικού αερίου παρατηρείται κατά κύριο λόγο στις χώρες της Ασίας που δεν 

είναι ενταγμένες στο OECD στη Μέση Ανατολή και στις χώρες του OECD στην 
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Αμερική. Η Κίνα παρουσιάζει επίσης αύξηση στην παραγωγή του φυσικού αερίου καθώς 

υπάρχει διεύρυνση των πόρων της σε σχιστολίθους ενώ το ίδιο παρατηρείται και για τον 

Καναδά και τις ΗΠΑ (ΙΕΟ, 2016).  

 

Σχήμα 2.3 Παγκόσμια πρόβλεψη για την παραγωγή του φυσικού αερίου στην Κίνα 

τον Καναδά και τις ΗΠΑ μέχρι το 2040 (σε Τcf) (ΙΕΟ, 2016). 

2.1 Το εμπόριο του LNG 

Το 2016 η εμπορία του LNG κατέγραψε το ρεκόρ των 258ΜΤ που ήταν κατά 13 περίπου 

ΜΤ από την αντίστοιχη ποσότητα του 2015. Με δεδομένο ότι σε παγκόσμιο επίπεδο 

προβλέπεται η κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής LNG η ποσότητα εμπορίας του 

LNG προβλέπεται πως θα αυξηθεί περαιτέρω (IGU, 2017).  

 

Σχήμα 2.4 Ποσότητες εμπορίας LNG, 1990-2016 (IGU 2017) 
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Το 2016 οι χώρες που εξήγαγαν LNG αυξήθηκαν στις 18 με την Αίγυπτο και την 

Ανγκόλα να εισέρχονται στο πεδίο των εξαγωγών από τα μισά του 2015 ενώ σε άλλες 

περιοχές όπως η Υεμένη που χαρακτηρίζονταν από πολιτική αστάθεια οι εισαγωγές 

περιορίζονταν ή σταματούσαν εντελώς (IGU, 2017). 

Η Μέση Ανατολή από το 2010 έως το 2015 αποτελούσε τον μεγαλύτερο εξαγωγέα LNG  

γεγονός που αποδίδεται σύμφωνα με τις παγκόσμιες εκτιμήσεις στο γεγονός πως η 

παραγωγή του Κατάρ αναπτύσσεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα στη 

περιοχή της Ασίας η παραγωγή αυξήθηκε περαιτέρω εξαιτίας της δημιουργίας νέων 

μονάδων υγροποίησης του μεθανίου με αποτέλεσμα από την Ασία να προέρχεται το 

38.6% των εξαγωγών και το 35.3% να καλύπτεται από την Μέση Ανατολή το 2016 (IGU, 

2017). 

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση για το LNG οι πέντε κορυφαίοι εξαγωγείς του 

κόσμου είναι το Κατάρ, η Αυστραλία, η Μαλαισία, η Νιγηρία και η Ινδονησία. Παρά το 

γεγονός πως η Αυστραλία έρχεται δεύτερη μετά το Κατάρ συνεχίζει να αυξάνει τις 

δυνατότητες παραγωγής της μετά το 2016 με αποτέλεσμα να πλησιάζει το Κατάρ. 
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Σχήμα 2.5 Εξαγωγές LNG ανά χώρα (σε ΜΤΡΑ) (ΙGU 2017). 

H παραγωγή στο Τρινινταντ μειώθηκε εξαιτίας της έλλειψης πρώτης ύλης στον 

Ατλαντικό ενώ σημαντικές αποκλίσεις παρατηρήθηκαν σε άλλες περιοχές. Το 2016 σε 

παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή του LNG μειώθηκε κατά 1.8 ΜΤ σε σχέση με το 2015 

εξαιτίας της επίδρασης του σαμποτάζ στις χώρες της Νιγηρίας. Στη βόρεια Αφρική την 

ίδια περιόδο καταγράφηκε η εκ νέου εξαγωγή LNG μετά από τον περιορισμό της πρώτης 

ύλης σε συμφωνία με τη Shell για περιορισμένο απόθεμα από την αιγυπτιακή εταιρεία 

φυσικού αερίου. Παράλληλα παρατηρήθηκε μείωση στην παραγωγή του LNG στην 

Αλγερία παρά το γεγονός πως αυξήθηκαν οι εξαγωγές της στην Ιταλία. Στην Ευρώπη η 

μόνη χώρα που παράγει LNG είναι η Νορβηγία.  

 

Σχήμα 2.6: Αύξηση των εξαγωγών LNG ανά χώρα σε σχέση με το 2015 (ΙGU. 

2015).  

Η επαναεξαγωγή του LNG διατηρείται σταθερή στο πέρασμα των χρόνων με την Ινδία 

να μην επαναεξάγει LNG και τη Βραζιλία να ξεκινά την επαναεξαγωγή ποσοτήτων στην 

Νότια Αμερική και την Αμερική να είναι η μόνη χώρα που χρησιμοποιεί στο έπακρο τις 

δυνατότητες επαναεξαγωγής της. 
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Σχήμα 2.7: Επαναεξαγωγές ανά χώρα για την περίοδο 2005-2016 (ΙGU, 2017).  

 

Mε δεδομένο ότι η βιομηχανία του Κατάρ ανήκει στη Μέση Ανατολή η περιοχή αυτή 

αποτελεί τον κυρίαρχο στο εμπόριο του LNG ενώ η μεγαλύτερη παραγωγή LNG 

πραγματοποιείται στην περιοχή της Ασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως αύξηση στο 

μερίδιο της αγοράς του φυσικού αερίου καταγράφεται για το 2016 στη Βόρεια Αμερική 

και στην Ασία ενώ το μερίδιο των υπόλοιπων χωρών μειώνεται δραστικά. Οι εξαγωγές 

της Αφρικής μειώνονται παρά το γεγονός πως ως εξαγωγείς LNG καταγράφονται και η 

Ανγκόλα και η Αίγυπτος, ενώ η μείωση της παραγωγής στην Λατινική Αμερική 

αποδίδεται στην μείωση των πηγών στον Ατλαντικό. Από την άλλη, οι ευρωπαϊκές 

εξαγωγές παραμένουν σταθερές οδηγώντας σε μείωση του μεριδίου στην αγορά αυτών 

των περιοχών. 
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Σχήμα 2.8 Εξαγωγές LNG ανά περιοχή από το 1990 μέχρι το 2016 (ΙGU 2017).  

 

Σύμφωνα με τις διεθνείς εκτιμήσεις τα επίπεδα εισαγωγών LNG αυξήθηκαν κατά 6ΜΤ 

εξαιτίας της εισαγωγής τεσσάρων επιπλέον αγορών.  Η Κίνα και η Ινδία πρόσθεσαν 11.5 

ΜΤ το 2016 ενώ οι νέοι εισαγωγείς που ήταν η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Πακιστάν και η 

Πολωνία πρόσθεσαν αθροιστικά 7,7ΜΤ στις εισαγωγές (IGU, 2017).  

Η Ασία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά LNG καλύπτοντας πάνω από το 50% του 

παγκοσμίου αποθέματος. Η μεγαλύτερη ζήτηση στην Ασία σημειώνεται στην Ιαπωνία με 

τη Νότια Κορέα να ακολουθεί. Οι αγοραστές στη συγκεκριμένη περιοχή λαμβάνουν 

αυξημένες ποσότητες LNG από τους προμηθευτές αυξάνοντας το εσωτερικό εμπόριο 

στους 76.5ΜΤ από τους 68.5ΜΤ το 2015.  
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Σχήμα 2.9: Οι εισαγωγές LNG και το μερίδιο αγοράς ανά χώρα (σε ΜΤΡΑ) (IGU 

2017). 

Η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη σε εισαγωγές είναι η Ευρώπη για την περίοδο 2013-2015 

και με βάση αυτό η Ασία αύξησε τις εισαγωγές της για το 2016. Παρά το γεγονός πως η 

Ευρώπη επεκτάθηκε στην χρήση του LNG το 2015, η Ασία παρουσίασε μεγαλύτερη 

επέκταση στις περιοχές το 2016 εξαιτίας της αύξησης των εισαγωγών της Ινδίας και της 

Κίνας που σημείωσαν την πιο ισχυρή ανάπτυξη (IGU 2016).  

Στην Αμερική οι εισαγωγές LNG παρουσίασαν πτώση το 2016 με την μεγαλύτερη πτώση 

να σημειώνεται στη Λατινική Αμερική. Επίσης, χώρες όπως το Κουβέιτ, η Μέση 

Ανατολή, το Ισραήλ και η Ιορδανία αυξήσαν τις εισαγωγές τους σε LNG προκειμένου 

να καλύψουν τη σταθερά αυξανόμενη ζήτηση του. Με δεδομένο ότι το LNG ήταν φτηνό 

τη συγκεκριμένη χρονιά οι χώρες αυτές μπόρεσαν να αυξήσουν το επίπεδο εισαγωγών 

τους.  
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Σχήμα 2.10: Αύξηση των εισαγωγών LNG ανά χώρα για το 2015(ΙGU, 2017) 

 

Παρά το γεγονός πως το LNG παρουσίασε μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία 

15 χρόνια σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή για την ενδογενή κατανάλωση ή τις 

διεθνείς εξαγωγές αγωγών, το μεγαλύτερο μέρος της εντυπωσιακής ανάπτυξης εστίασε 

στην πρώτη δεκαετία με το εμπόριο αγωγών να παρουσιάζει παρόμοια αύξηση με το 

LNG τα προηγούμενα χρόνια. Μεταξύ του 2010 και του 2015 ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης 

του LNG μειώθηκε κατά 2.1% και βρέθηκε στο ίδιο επίπεδο με την εγχώρια παραγωγή 

και τη διακίνηση με αγωγούς. Το 2015 το μερίδιο του LNG στο παγκόσμιο εμπόριο 

παρέμεινε σταθερό ενώ αυξήθηκε σημαντικά το μερίδιο των αγωγών στο εμπόριο του 

αερίου (IGU 2017).  

Παρά τον αργό ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια το εμπόριο του LNG συνέχισε να 

αναπτύσσεται για διαφορετικούς λόγους σε κάθε χώρα. Στις αγορές της Ασίας οι 

εισαγωγές LNG καθοδηγούνται από τη γεωγραφική θέση της και τη σπανιότητα των 

πηγών. Επιπρόσθετα οι αμφιβολίες που υπάρχουν για την πυρηνική ενέργεια ως μορφή 

παραγωγής ισχύος ενισχύουν τις εισαγωγές του LNG. Οι χώρες που εισάγουν LNG 

συνήθως δεν αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγής τους για οικιακή χρήση ενώ 

σημαντική επίδραση έχει στο ζήτημα των εισαγωγών και η  διασυνοριακή σύνδεση με 

αγωγούς (IGU 2017). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν και αγορές οι οποίες χρησιμοποιούν το LNG για οικιακή 

χρήση προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Γενικά όμως η παραγωγή του LNG 
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παρουσιάζει πτωτική τάση σε πολλές χώρες παρά το γεγονός πως καταγράφεται η 

δυνατότητα αύξησης της το 2016.  

 

Σχήμα 2.11: Παγκόσμια τάση για τη χρήση αερίου 2000-2015 (ΙGU, 2007). 

2.2 Oι δομές των εξαγωγών LNG παγκοσμίως 

 

Εξαιτίας της φύσης του κεφαλαίου που επενδύεται για το LNG και τους μεγάλους 

χρόνους που εμπλέκονται στη βιομηχανία του LNG η παραγωγή του καθορίζεται από τις 

επενδυτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί τις προηγούμενες δεκαετίες και η ολοκλήρωση 

των έργων LNG τείνει να μείνει ανεξάρτητη από την κίνηση των τιμών και τις μεταβολές 

στη ζήτηση (ΙΕΑ, 2016). 

Μεταξύ 2015 και 2021 αναμένεται να υπάρχουν πολλές νέες προμήθειες LNG ως 

αποτέλεσμα των αποφάσεων που ελήφθησαν μεταξύ του 2009 και του 2015 και 

συνδέονται με συμβόλαια που έχουν γίνει το 2014 για το πετρέλαιο και το αέριο (IEA, 

2016).  
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Δεδομένου των έργων που έχουν δρομολογηθεί για το LNG το 2018 αναμένεται πως η 

δυνατότητα υγροποίησης θα μεγιστοποιηθεί και θα φτάσει τα 45bcm ανά έτος. Η αύξηση 

στην προμήθεια θα παραμείνει υψηλή μέχρι το 2020 και στη συνέχεια θα μειωθεί 

απότομα με τα έργα του LNG να σταθεροποιούνται.  

 

Σχήμα 2.12 Αύξηση της δυνατότητας υγροποίησης με την αύξηση των έργων ανά 

χώρα (ΙΕΑ, 2016).  

Η εξέλιξη των υποδομών του LNG αποτελεί συνάρτηση των επενδύσεων και των 

συμφωνιών που λαμβάνουν χώρα σήμερα και θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί πως το επίπεδο της δυνατότητας υγροποίησης είναι 

ικανοποιητικό απαραίτητο κριτήριο είναι η δέσμευση των χωρών κάτω από 

μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Επιπλέον, λόγω απουσίας της ύπαρξης μιας ρευστής, 

ισχυρής και αξιόπιστης αγοράς LNG, η διασφάλιση ικανοποιητικής χρηματοδότησης σε 

λογικές τιμές επιτυγχάνεται μέσα από συμφωνίες ανάληψης καθηκόντων. Η επεξεργασία 

των δεδομένων για τις υπάρχουσες συμφωνίες και έργα LNG για την περίοδο 2009-2016 

δείχνουν ότι το 86% της συνολικής ικανότητας έχει ήδη δεσμευτεί πριν τη λήψη της 

απόφασης της επένδυσης. Με την εξαίρεση λίγων έργων για τα οποία τα ιδιαίτερα τους 

χαρακτηριστικά μπορεί να ρυθμίσουν μικρότερους όγκους δέσμευσης τα επίπεδα 

δέσμευσης πριν την λήψη της οικονομικής απόφασης αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό 

σε διακρατικό επίπεδο (ΙΕΑ, 2016). 
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Σχήμα 2.13: Η ικανότητα παραγωγής συναρτήσει των συμβάσεων που 

πραγματοποιούνται πριν τη λήψη των οικονομικών αποφάσεων μετά το 2009 (ΙΕΑ, 

2016).  

 

Η παραγωγή LNG αποτελεί μονοπώλιο λίγων εταιρειών. Η επιτυχής ανάπτυξη μιας 

μονάδας παραγωγής LNG προϋποθέτει το συνδυασμό της σύνθετης μηχανικής της 

διαχείρισης του σχεδίου και των κόστων κεφαλαίου που απαιτούνται. Αυτό σημαίνει πως 

υπάρχουν λίγες εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία και τις οικονομικές πηγές να 

μετατραπούν σε παράγοντες για το LNG. Σήμερα υπάρχουν δύο μεγάλοι παραγωγοί 

LNG : τα πετρέλαια Qatar και η Shell, που μοιράζονται το 29% της αγοράς. Είναι 

χαρακτηριστικό πως η συγκέντρωση της αγοράς στο LNG είναι μικρότερη από άλλους 

τομείς ενέργειας (ΙΕΑ 2016). 
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Σχήμα 2.14: Ιδιοκτήτες δυνατότητας εξαγωγής LNG λειτουργίας και υπό 

κατασκευής μονάδες για το 2016 (ΙΕΑ 2016). 

Η ιδιοκτησία της ικανότητας εξαγωγών είναι πιο διασπαρμένη τα τελευταία χρόνια με το 

μερίδιο στην αγορά των πέντε μεγαλύτερων παραγωγών να μειώνεται από το 54% το 

2011 στο 50% σήμερα. Το νέο κύμα των έργων LNG που εισάγεται στην αγορά ευνοεί 

αυτήν την διασπορά. Αυτά τα έργα διευρύνονται στη γεωγραφική κατανομή των 

παροχών LNG αλλά επιπλέον αυξάνουν τον αριθμό των εταιρειών που εμπλέκονται στην 

ανάπτυξη του LNG (IEA, 2016).  

 

Σχήμα 2.15 Συμφωνημένοι όγκοι για έργα που ήδη υπάρχουν, έργα που έχουν 

ληφθεί οι αποφάσεις και μελλοντικά έργα. 

Aπό το 2009 μέχρι το 2014 έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες συμφωνίες για μεγάλους 

όγκους χωρητικότητας που ισοδυναμουν με 45bcm ανά έτος. Οι συμφωνίες που αφορούν 

στα υπάρχοντα έργα αφορούν σε συμφωνίες που έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία από το 

2009 ενώ οι συμφωνίες για τα έργα πριν τη λήψη των αποφάσεων αναφέρονται σε έργα 

που έχουν αποφασιστεί για την περίοδο 2009-2016. Μεταξύ του 2009 και του 2016 έχουν 

συναφθεί συμφωνίες για 15bcm και αναφέρονται ως μελλοντικά έργα  (ΙΕΑ 2016).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΩΝ LNG 

3.1 Ορισμός αλυσίδας αξιών 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια το φυσικό αέριο μπορεί να 

μεταφερθεί από τις δεξαμενές παραγωγής με δύο βασικούς τρόπους:  

 Μέσω αγωγών χωρίς να μεταβάλλεται η αέρια φάση  

  Μέσω της αλυσίδας αξίας LNG με αποτέλεσμα να μετατρέπεται η αέρια φάση 

σε μια άλλη π.χ υγρή.  

Η αλυσίδα αξιών LNG αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων που τη διαφοροποιούν 

πλήρως από την μεταφορά του φυσικού αερίου με αγωγούς. Τα κύρια στοιχεία της 

αλυσίδας αξίας του LNG είναι (DOE, 2013): 

1) Πηγές αερίου και αποθέματα 

2) Υγροποίηση 

3) Μεταφορά 

4) Αποθήκευση και επαναεροποίηση 

 

 

Σχήμα 3.1: Τα βασικά στάδια της αλυσίδας αξιών του LNG 

 

Η εξασφάλιση ότι τα έργα που σχετίζονται με το LNG δημιουργούν αξία για όλους τους 

εμπλεκόμενους απαιτούν κάθε επιμέρους στάδιο της αλυσίδας αξιών να καλύπτει πλήρως 

τις ετήσιες υποχρεώσεις του στη βάση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και δέσμευσης 

(Power Africa, 2016).  

H αποτυχία ενός σταδίου στην αλυσίδα αξιών επηρεάζει αρνητικά όλους τους 

υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας. Οι συμφωνίες πρέπει να γίνονται με βάση τον 

καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και πρέπει να θέτουν 
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μακροπρόθεσμες σχέσεις που απαιτούν το σχεδιασμό των συσχετίσεων, τη συνεργασία 

και την ευελιξία. Η επιτυχής διαχείριση της αλυσίδας αξιών πρέπει να διασφαλίζει την 

ολοκλήρωση του έργου κάτω από συγκεκριμένο προϋπολογισμό και χρονικό ορίζοντα, 

με ασφαλείς και αξιόπιστες λειτουργίες μέσα από τις συνδέσεις και παράλληλα να 

διασφαλίζεται η ικανότητα να πραγματοποιούνται μεταβολές στην αγορά και στις 

συνθήκες λειτουργίας. 

3.2 Πηγές αερίου και αποθέματα 

 

Οι μετρήσεις του φυσικού αερίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της 

μελλοντικής παραγωγής του χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισμό των πηγών και των 

αποθεμάτων του. Με τον όρο αποθέματα εννοείται το φυσικό αέριο που προορίζεται για 

την εμπορική ανάκτηση από γνωστά κοιτάσματα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με 

τον όρο πηγές αερίου εννοούνται όλα τα γνωστά αέρια που υπάρχουν ή που υποτίθεται 

πως υπάρχουν για παράδειγμα στο φλοιό της γης και τα οποία περιέχουν 

υδρογονάνθρακες από τους οποίους μπορεί να ανακτηθεί το φυσικό αέριο (World 

Petroleum Council, 2011).  

Tα αποθέματα αερίου συνήθως εκφράζονται σε όρους πιθανοτήτων όπως για παράδειγμα 

ως ποσοστό αέριου όγκου που υπάρχει ή όχι σε μια αριθμητική κλίμακα από το μηδέν 

έως το 100 %. Σε αυτό το σύστημα τα αποθέματα που υπάρχουν περιορίζονται στο 

φυσικό αέριο με πιθανότητα 90% ή μεγαλύτερη (p90 ή p100) και για αυτά υπάρχουν οι 

καταλληλες υποδομές αγωγών ή έχει εγκριθεί η κατασκευή τους. Άλλοι όγκοι αερίων 

χαρακτηρίζονται ως πιθανοί (p50) ή κερδοσκοπικοί (p10)  (World Petroleum Council, 

2011). 

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες αερίων έχει ιδιαίτερη σημασία στη βιομηχανία των 

αερίων. Για τον καθορισμό των άμεσων παραγωγικών αέριων πεδίων τα αποθέματα των 

αερίων p90 και p100 έχουν ιδιαίτερη σημασία. Για τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις των 

παροχών φυσικού αερίου το αέριο p50 είναι το πιο σημαντικό δεδομένου ότι είναι το 

πρώτο είδος αποθέματος που ανακαλύφθηκε πριν από τα p90 και p10 (World Petroleum 

Council, 2011). 
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Το συνολικό επίπεδο των αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου σε παγκόσμιο 

επίπεδο το 2010 ανέρχονταν στα 186,6 Tcm και συγκριτικά με την παγκόσμια 

κατανάλωση που είναι 3,54Tcm προβλέπεται ότι υπάρχουν αρκετά αποθέματα για τα 

επόμενα 53 χρόνια ακόμα και αν ληφθεί υπόψη πως δεν θα ανακαλυφθούν επιπλέον 

αποθέματα (ΒΡ, 2017). 

Γενικά πιστεύεται πως τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων αποθεμάτων βρίσκονται στην 

Μέση Ανατολή στην Ευρώπη και στη Ρωσία. Σημαντικό μέρος των αποθεμάτων 

θεωρείται πως είναι το μη συμβατικό φυσικό αέριο το οποίο εντοπίζεται κυρίως στις 

ΗΠΑ, την Κίνα και την Αυστραλία και αποτελείται από το φυσικό αέριο που εξάγεται με 

συμβατικά μέσα (Kuushkraa, 2010).  

Γενικά, ως συμβατικό φυσικό αέριο θεωρείται το αέριο που εξάγεται με οικονομικό 

τρόπο από περιστροφικές γεωτρήσεις. Από ιστορική σκοπιά το συμβατικό φυσικό αέριο 

αποτελεί την πιο εύκολη πρακτική και απλή εναπόθεση που είναι ανεπηρέαστη από την 

πρόοδο της τεχνολογίας και παρατηρείται πως είναι αυξανόμενη από τις δεξαμενές ενώ 

θεωρείται οικονομικά και τεχνολογικά ασύμφορη να αναπτυχθεί (Kuushkraa, 2010). 

Το μη συμβατικό φυσικό αέριο που πρέπει να εξαχθεί από το έδαφος με όρους 

διαφορετικούς από τα συμβατικούς περιστροφικούς δακτυλίους. Τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν το μη συμβατικό αέριο (Kuushkraa, 2010): 

 Οι σχηματισμοί του μη φυσικού αερίου είναι συνεχείς και εναποτίθενται σε 

μεγάλες περιοχές και όχι σε περιορισμένες 

 Οι γεωλογικές θέσεις του μη συμβατικού αερίου είναι πολλές τάξεις πιο σύνθετες 

από το συμβατικό αέριο. 

 Για τα ανθρακούχα πετρώματα φυσικού αερίου η παγίδα η πηγή αερίου και η 

δεξαμενή ταυτίζονται και δεν είναι τρία ξεχωριστά μέρη όπως συμβαίνει στο 

συμβατικό αέριο. 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά γίνεται φανερό πως το μη συμβατικό φυσικό 

αέριο εισέρχεται στο υπέδαφος όπου η διαπερατότητα των περιβάλλοντων πετρωμάτων 

είναι πολύ μικρή και δεν επιτρέπει την χρήση των πρότυπων τεχνικών διάτρησης. Οι 

εταιρείες που παράγουν το μη συμβατικό φυσικό αέριο επεκτείνουν αυτά τα αποθέματα 

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες εξαγωγής που μοιάζουν με τις εξορυκτικές. Οι μέθοδοι 
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που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του μη συμβατικού αερίου περιλαμβάνουν την 

άμεση γεώτρηση με ραφές μαζί με έγχυση νερού υπό πίεση και μίγματα άμμου που 

στοχεύουν στη διάσπαση ή στη θραύση των περιβαλλοντικών ραφών και την 

απελευθέρωση του φυσικού αερίου (Kuushkraa, 2010).  

Υπάρχουν τέσσερα βασικά είδη πηγών μη συμβατικού φυσικού αερίου (Kuushkraa, 

2010): το φυσικό αέριο, το μεθάνιο από ανθρακούχα πετρώματα, το φυσικό αέριο 

σχιστολίθου και το φυσικό αέριο από υδρογονάνθρακες. 

 

Σχήμα 3.2: Πηγές συμβατικού και μη συμβατικού φυσικού αερίου (Kuushkraa, 

2010) 

 

Στις πηγές του φυσικού αερίου από σχιστόλιθο περιλαμβάνονται οι γεωτρήσεις ενός 

μεγάλου αριθμού οριζόντιων πηγαδιών από μια απλή τοποθεσία στην επιφάνεια που 

ακολουθειται από το σπάσιμο των πετρωμάτων σε πολλαπλά διαστήματα διαδικασία που 

απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού. Οι εναποθέσεις του φυσικού αερίου από σχιστόλιθο 

αυξάνουν σημαντικά τις ποσότητες προμηθειών φυσικών αερίου ενώ οι πηγές του μη 

συμβατικού φυσικού αερίου μειώνουν το κόστος παραγωγής του (Kuushkraa, 2010). 

Οι ραφές του σχιστόλιθου εκτίνονται σε οριζόντια επίπεδα μήκους 2-4km κάτω από την 

επιφάνεια της γης με αποτέλεσμα η οριζόντια διάτρηση του εδάφους να δίνει την 

κατεύθυνση και η κάθετη να καθορίζει το σωστό βάθος της ραφής (Gregory et al. 2011). 
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Σχήμα 3.3: Απεικόνιση της οριζόντιας διάτρησης και υδραυλικής διάτρησης 

(Gregory et al. 2011).  

Στις βασικές τεχνολογίες εξαγωγής για τις πηγές μη συμβατικού φυσικού αερίου 

περιλαμβάνεται η υδραυλική θραύση στην οποία εγχύεται σε υψηλή πίεση και σε μεγάλο 

όγκο ένα μίγμα νερού και λάσπης στα διατρώμενα πηγάδια από το υπέδαφος ως τα 

πετρώματα σχιστόλιθου ή τις ραφές άνθρακα. Το νερό είναι απαραίτητο σε αυτήν τη 

διαδικασία προκειμένου να απομακρυνθούν τα σωματίδια λάσπης από τη ραφή του 

σχιστόλιθου και να ευνοηθεί η δημιουργία πόρων στο σχιστόλιθο που θα διευκολύνουν 

την μετακίνηση του αέριου φυσικού αερίου μέσα στο πηγάδι (Gregory, et al. 2011). 

Εκτός από τις ΗΠΑ και τον Καναδά κύριες περιοχές στις οποίες υπάρχουν πηγές μη 

συμβατικού αερίου υπάρχουν στην Κίνα, την Ινδία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική 

ενώ κατανομή της έκτασης και δοκιμές δραστηριότητας πραγματοποιούνται στην 

Αλγερία, την Αργεντινή, τη Γαλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, το Ομάν, το Πακιστάν 

την Πολωνία και τη Ρουμανία (ΙΕΑ, 2011).   
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Σχήμα 3.4: Πηγές μη συμβατικού φυσικού αερίου σε Tcm (ΙΕΑ, 2011).  

 

Το φυσικό αέριο από σχιστόλιθο στην Ευρώπη βρίσκεται συγκεντρωμένο σε τρεις 

μακροσκοπικές λεκάνες (Chew, 2010):  

 Τις λεκάνες στην Πολωνία και τις σκανδιναβικές πόλεις  

 Στην Αγγλία και στη Βόρεια Ευρώπη και στη  

 Δυτική Ευρώπη  

3.3 Υγροποίηση 

Η υγροποίηση είναι το πιο ισχυρό ενεργειακό και από άποψη κεφαλαίου στοιχείο της 

αλυσίδας αξιών του LNG. Η υγροποίηση αποτελείται από διάφορες διαδικασίες που 

φέρνουν το φυσικό αέριο στο σημείο αυτό που μπορεί να μετατραπεί σε υγρό (σε 

θερμοκρασία 161ο C). Για να επιτευχθεί η χαμηλή θερμοκρασία το αέριο μεταφέρει 

θερμότητα σε ένα ψυκτικό ρευστό που προηγουμένως έχει εισαχθεί σε έναν ψυκτικό 

κύκλο με αποτέλεσμα το ψυκτικό να απορροφά θερμότητα από το φυσικό αέριο μέχρι να 

γίνει αυτό υγρό. 
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Σχήμα 3.5: Τυπικό διάγραμμα ροής σε μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου  

Πριν τη διαδικασία υγροποίησης το αέριο που τροφοδοτείται στη μονάδα ρέει 

ανεμπόδιστο από τη δεξαμενή στην διεργασία υγροποίησης μέσω αγωγού και περνάει 

από διάφορα στάδια διεργασίας όπως το φιλτράρισμα και την απομάκρυνση στερεών, το 

διαχωρισμό των υγρών, την απομάκρυνση των όξινων αερίων στο νερό και τη μεταφορά 

τους στο αέριο ρεύμα του φυσικού αερίου με τη μορφή διοξειδίου του άνθρακα και 

υδρόθειου, την αφυδάτωση και την απομάκρυνση του υδραργύρου (Mokhatab and Poe, 

2012).  

H υγροποίηση του μεθανίου γίνεται στους -162ο C ενώ σε διαφορετική θερμοκρασία το 

αέριο θα υπάρχει σε μίγμα φάσεων υγρού και αερίου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

μεταφερθεί ούτε ως LNG ούτε με τη χρήση αγωγών (Mokhatab and Poe, 2012).. 



 

- 35 - 

 

 

Σχήμα 3.6: Διάγραμμα φάσεων φυσικού αερίου (Morin, 2014) 

 

 

Για να επιτευχθεί μεγάλης απόδοσης ψύξης είναι απαραίτητη η υγροποίηση του φυσικού 

αερίου με συμπύκνωση γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί τυπικά με δύο μεθόδους 

διαφορετικές. Η μία μέθοδος αφορά στην ώθηση του αερίου για την ανάπτυξη ενός 

αντίστροφου θερμοδυναμικού κύκλου  και η δεύτερη επιτρέπει την ανταλαγή θερμότητας 

ανάμεσα στο αέριο και το ψυκτικό ρευστό που προηγούμενως έχει εξέλθει από έναν 

αντίστροφο θερμοδυναμικό κύκλο. Αυτές οι μέθοδοι υγροποίησης εφαρμόζονται με 

διαφορετικές τεχνολογίες που ταξινομούνται είτε ανάλογα με τη φύση του ψυκτικού είτε 

ανάλογα με τον θερμοδυναμικό κύκλο (Mokhatab and Poe, 2012)..  

Οι συνηθέστερες τεχνολογίες για την υγροποίηση του LNG μπορούν να διαχωριστούν σε 

τρεις κατηγορίες (Mokhatab and Poe, 2012): τις τεχνολογίες που βασίζονται σε 

ψυκτικούς κύκλους εκτόνωσης, τις τεχνολογίες που βασίζονται στους μικτούς κύκλους 

ψύξης και σε αυτές που βασίζονται σε πολλαπλούς ψυκτικούς κύκλους. 

Οι τεχνολογίες που βασίζονται στην εκτόνωση των ψυκτικών κύκλων δεν 

περιλαμβάνουν την μεταβολή φάσης του ψυκτικού ρευστού. Το ψυκτικό είναι αέριο που 

ακολουθεί τον αντίστροφο κύκλο Bryton του οποίου τα βήματα είναι (Roberts et al. 

2015): συμπίεση – ψύξη σε υψηλή θερμοκρασία και εκτόνωση – θέρμανση σε χαμηλή 

θερμοκρασία. Κατά την διεργασία δεν λαμβάνεται υπόψη καμία αλλαγή φάσης με 
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αποτέλεσμα το ψυκτικό να είναι αέριο σε όλη τη διάρκεια της διεργασίας. Η θέρμανση 

του ψυκτικού χρησιμοποιείται για την ψύξη και τη συμπύκνωση του φυσικού αερίου.  

 

Σχήμα 3.7: Ο ιδανικός κύκλος Bryton, (Roberts et al. 2015) 

 

H συγκεκριμένη τεχνολογία έχει το πλεονέκτημα της γρήγορης έναρξης, της απλής 

λειτουργίας και του σταματήματος της διεργασίας ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις το 

χρησιμοποιούμενο ψυκτικό δεν είναι έφλεκτο και επιπλέον δίνει την δυνατότητα της 

άμεσης δημιουργίας του ψυκτικού και της συμπαγούς και ελαφριάς υποδομής σε σχέση 

με τις ισοδύναμου μεγέθους μονάδες (Roberts et al. 2015). 

Aπό την άλλη μεριά τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας επικεντρώνονται 

στην μικρότερη απόδοση της, στις μεγάλες απαιτήσεις αντιψυκτικού ρευστού και στον 

μεγάλο αριθμό περιστρεφόμενων τμημάτων.  

Οι τεχνολογίες που βασίζονται στα μικτά ψυκτικά διακρίνονται σε αυτές οι οποίες δεν 

έχουν στάδιο προ ψύξης και σε αυτές που έχουν στάδιο προ ψύξης. Στην περίπτωση που 

δεν υπάρχει στάδιο πριν την ψύξη το μικτό ψυκτικό δέχεται μια μεταβολή διπλής φάσης 

από υγρό σε αέριο και από αέριο σε υγρό. Η διαδικασία αυτή ψύξης αποτελεί στην ουσία 

έναν αντίστροφο κύκλο Rankine στον οποίο το αέριο ελευθερώνεται και υγροποιείται σε 

έναν απλό εναλλάκτη θερμότητας (Castillo et al. 2013).  

H σύνθεση του μικτού ψυκτικού εξαρτάται από τις ειδικές απαιτήσεις και σχηματίζεται 

από τα υγρά που περιέχονται στο φυσικό αέριο και την ανάμιξη τους με άζωτο σε 

διάφορες αναλογίες για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης της 

διεργασίας. Η απόδοση της διεργασίας είναι βέλτιστη όταν η καμπύλη εξάτμισης του 
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ψυκτικού είναι καθορισμένη στην καμπύλη ψύξης και υγροποίησης του φυσικού αερίου 

(Castillo et al. 2013).  

Η πιο γνωστή τεχνολογία υγροποίησης του φυσικού αερίου χωρίς στάδιο πριν τη ψύξη 

είναι είναι η διαδικασία πολλαπλών σταδίων με μικτό ψυκτικό (LiMuM Process, Linde 

Multi-Stage Mixed Refrigerant) που δημιουργήθηκε από τη Linde (Linde, 2017). Στη 

διαδικασία αυτή βασικό ρόλο έχουν διαφορετικά στοιχεία όπως οι συμπιεστές ψυκτικού 

και ο κύριος κρυογενικός εναλλάκτης θερμότητας στον οποίο διοχετεύεται και 

συμπυκνώνεται το φυσικό αέριο.  Το μικτό ψυκτικό συνήθως λειτουργεί σε 

διαφορετικούς λόγους πίεσης προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα του απαιτούμενου 

αερίου και να βελτιωθεί η απόδοση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία οδηγεί στην 

απομάκρυνση των βαρύτερων υδρογονανθράκων από το ρεύμα του φυσικού αερίου οι 

οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά μικτού ψυκτικού ρευστού.  

 

Σχήμα 3.8: Η διαδικασία LiMuM της Linde (Linde, 2017). 
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Tις τελευταίες δεκαετίες η πιο γνωστή τεχνολογία ανάμεσα στις μονάδες υγροποίησης 

είναι ο κύκλος με χρήση πρώιμου σταδίου ψύξης που συνδυάζεται με μικτά ψυκτικά. Η 

πιο γνωστή τεχνολογία αυτής της κατηγορίας είναι η διαδικασία C3-MR που 

δημιουργήθηκε από την APCI και η οποία χρησιμοποιείται από τις μονάδες υγροποίησης 

με δυνατότητα μεγαλύτερη των 5mtpa (Pereira and Lequisiga, 2014).  

Στην τεχνολογία αυτή προστίθεται ένα στάδιο αρχικής ψύξης στον αντίστροφο κύκλο 

Rankine του μικτού ψυκτικού που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στη συνολική 

διεργασία. Η προσθήκη του πρόσθετου κύκλου οδηγεί στην αρχική ψύξη του φυσικού 

αερίου και στη συμπύκνωση του ψυκτικού. Το στάδιο αρχικής ψύξης προστίθεται 

προκειμένου να  ψυκτεί το αέριο τροφοδοσίας που πρόκειται να υγροποιηθεί και στη 

συμπύκνωση του χρησιμοποιούμενου μικτού ψυκτικού στον βασικό κύκλο ψύξης. Ο 

πρόσθετος κύκλος μπορεί να πραγματοποιεί την ψύξη με προπάνιο ή με αμμωνία 

ακολουθώντας έναν αντίστροφο κύκλο Rankine, ή την ψύξη με αμμωνία ακολουθώντας 

έναν κύκλο απορρόφησης ενώ μπορεί να χρησιμοποιεί και έναν κύριο κρυογγεννικό 

εναλλάκτη θερμότητας (Pereira and Lequisiga, 2014). 

 

Σχήμα 3.9 Ο κύκλος C3-MR της ΑΡΙ (Pereira and Lequisiga, 2014). 

Εκτός από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν έναν απλό κύκλο ψύξης υπάρχουν και πιο 

σύνθετες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν σε σειρά πολλαπλούς κύκλους ψύξης. Η ψύξη 

παρέχεται σε κάθε στάδιο από έναν αντίστροφο κύκλο Rankine ή Bryton με διαφορετικά 

ψυκτικά καθαρά ή μικτά. 
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3.4 Μεταφορά LNG 

 

Στο τέλος του 2016 υπήρχαν τουλάχιστον 439 δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG σε 

παγκόσμιο επίπεδο που ήταν μεταφέραν LNG είτε ήταν έτοιμα για μεταφορά. Από αυτά 

τα 23 είναι ναυλωμένα ως μεταφορείς και τα 3 ως πλωτές μονάδες αποθήκευσης. Μέσα 

στο 2016 συνολικά 31 καινούρια δεξαμενόπλοια εισήχθησαν στον στόλο μεταφοράς 

του LNG με τα 29 να έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου σε σχέση με τα 

παλιότερα (IGU 2017).  

 

Σχήμα 3.10: Παγκόσμιος στόλος μεταφοράς LNG ανά έτος μεταφοράς συναρτήσει 

του μέσου μεγέθους της δεξαμενής (ΙGU 2017). 

Η αύξηση στη χωρητικότητα των πλοίων που εισήλθαν στην αγορά ξεκίνησε το 2013 

και συνεχίστηκε μέχρι το 2016. Η αύξηση αυτή υπερβήκε την αύξηση του παγκόσμιου 

εμπορίου LNG και αντανακλάται στην μείωση των ναύλων χάρτου. Σε αντίθεση με ότι 

συνέβαινε τα τελευταία χρόνια ο υπάρχων στόλος των πλοίων μεταφοράς του LNG 

περιέχει ένα σημαντικό αριθμό δεξαμενόπλοιων που λειτουργούν κερδοσκοπικά χωρίς 

να εντάσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο έργο (IGU 2017). 

Στο τέλος του  2016 ο υπάρχων στόλος απαριθμούσε 121 δεξαμενόπλοια που 

αναμένονταν να αυξηθούν μέχρι το 2022 και από τα οποία τα 6 προστέθηκαν το 2016 

σημαντικά μειωμένος αριθμός σε σχέση με τα 28 δεξαμενόπλοια που ζητήθηκαν τον 

προηγούμενο χρόνο.  
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Σχήμα 3.11: Εκτιμώμενες μελλοντικές μεταφορές με δεξαμενόπλοια (IGU 2017). 

3.4.1 Χαρακτηριστικά δεξαμενόπλοιων μεταφοράς LNG 

 

3.4.1.1 Συστήματα συγκράτησης 

 

Για τα συστήματα συγκράτησης των δεξαμενών μεταφοράς LNG υπάρχουν δύο 

βασικές κατηγορίες: ο σχεδιασμός του Rosenberg Moss και τα συστήματα δεξαμενών 

μεμβράνης που χρησιμοποιούν λεπτές εύκαμπτες μεμβράνες που υποστηρίζονται από 

την μονωμένη δομή της ατράκτου (IGU 2017). 

O σχεδιασμός Moss χρονολογείται από το 1971 και χαρακτηρίζεται από τις 

ανεξάρτητες σφαιρικές δεξαμενές που συχνά είναι κατά το ήμισυ εκτεθειμένες ως 

μεταφορείς LNG. O τύπος σχεδιασμού με μεμβράνη έχει διάφορες παραλλαγές 

ανάλογα με την εταιρεία σχεδιασμού με πιο συνηθισμένη αυτή που σχεδιάστηκε από 

τους Gaztransport καιTechnigaz (GTT) (IGU 2017). 
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Σχήμα 3.12: Υπάρχοντας στόλος μεταφοράς LNG ανάλογα με το σύστημα 

συγκράτησης (IGU, 2017). 

Τα συστήματα συγκράτησης με μεμβράνη αποτελούν τη βασική προτίμηση για τη 

μεταφορά του LNG. Και τα δύο συστήματα δεξαμενών χαρακτηρίζονται από την 

ακριβή μόνωση που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του LNG σε ψυχρή κατάσταση 

κατά τη μεταφορά του και την ελαχιστοποίηση της εξάτμισης. Παρόλα αυτά κατά τη 

μεταφορά εξατμίζεται το 0,15% του φορτίου ενώ ο ρυθμός του αερίου καύσης 

καθορίζεται από τη μόνωση της δεξαμενής που εξαρτάται με τη σειρά της από το 

χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκράτησης. 

3.4.1.2 Συστήματα προώθησης 

 

Για τη διατήρηση της πίεσης της δεξαμενής κοντά στην ατμοσφαιρική το αέριο καύσης 

πρέπει να απελευθερωθεί από τις δεξαμενές και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο στα 

συστήματα προώθησης του δεξαμενόπλοιου που λειτουργούν με ατμοστρόβιλους οι 

οποίοι θεωρούνται αξιόπιστοι αλλά δεν είναι η βέλτιστη λύση. Παρόλα αυτά από το 2000 

και ύστερα τα συστήματα αυτά βελτιώθηκαν σημαντικά προκειμένου να μειωθεί το 

κόστος καυσίμου κατά τη μεταφορά του LNG (IGU, 2017). 

Με την αύξηση των καυσίμων μετά το 2000 το ζήτημα του κόστους απέκτησε 

μεγαλύτερη σημασία για τη μεταφορά του LNG. Προσπαθώντας να μειωθεί η 

κατανάλωση του καυσίμου και κατά συνέπεια το κόστος μεταφοράς του LNG 
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αναπτύχθηκαν καινοτόμα συστήματα που βασίζονται στις συνθήκες μεταφοράς όπως την 

δυνατότητα μεταφοράς, την ταχύτητα της δεξαμενής και τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα 

συστήματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά 

του LNG είναι οι ατμοστρόβιλοι, οι ηλεκτρικοί ντηζελοκινητήρες διπλού καυσίμου 

(Dual-Fuel Diesel Electric DFDE), οι ηλεκτρικοί ντηζελοκινητήρες τριπλού καυσίμου 

(Tri-Fuel Diesel Electric TFDE), οι ντηζελοκινητήρες μικρής ταχύτητας (Slow Speed 

Diesel, SSD) με μονάδα επαναυγροποίησης, οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι Μ- είδους με 

έγχυση αερίου (ME –GI) οι κινητήρες Wartsila χαμηλής πίεσης διπλού κτυπήματος και 

άλλοι (IGU, 2017). 

Oι ατμοστρόβιλοι αποτελούν το παραδοσιακό σύστημα προώθησης των μεταφορέων 

LNG. Συνήθως αποτελούνται από δύο βραστήρες που παράγουν ικανοποιητική 

ποσότητα ατμού που χρησιμοποιείται στον κύριο στρόβιλο και στις βοηθητικές μηχανές. 

Οι βραστήρες τροφοδοτούνται μερικώς ή πλήρως με βαρέα κλάσματα πετρελαίου ενώ 

δεν είναι απαραίτητη η καύση, γεγονός που αποτελεί το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Με 

τα συστήματα αυτά μειώνεται σημαντικά το κόστος συντήρησης και τα λειτουργικά 

κόστη του δεξαμενόπλοιου. Τα βασικά τους μειονεκτήματα είναι η χαμηλή τους απόδοση 

και το μεγάλο κόστος μεταφοράς φορτίου. Τα μεγάλα δεξαμενόπλοια LNG απαιτούν 

περισσότερη ισχύ από την δυνατή παρεχόμενη (IGU 2017). 

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο με ηλεκτρικό ντηζελοκινητήρα διπλού καυσίμου εισήχθη στο 

στόλο μεταφοράς LNG το 2001 από την GDF Suez. Τα συστήματα αυτά μπορούν να 

καίνε ταυτόχρονα ντήζελ και πετρέλαιο και παρουσιάζουν βελτιωμένη απόδοση 25-30% 

σε σχέση με τους ατμοστροβίλους. Αποτελούνται από ένα ηλεκτρικό σύστημα 

προώθησης που τροφοδοτείται από διπλό καύσιμο και έχει μέσης ταχύτητας 

ντηζελοκινητήρα. Στην αέρια κατάσταση οι κινητήρες διπλού καυσίμου 

χρησιμοποιούνται ως υγρός σπινθήρας. 

Τα δεξαμενόπλοια τριπλού καυσίμου μπορούν να καίνε ταυτόχρονα βαρέα καύσιμα 

ντήζελ και αέριο και προσφέρουν περαιτέρω ευελιξία στην βελτίωση της απόδοσης σε 

διάφορους κινητήρες. Το 25% του υπάρχοντος στόλου μεταφοράς LNG χρησιμοποιεί το 

συγκεκριμένο σύστημα προώθησης. 

Ένα άλλο σύστημα προώθησης που χρησιμοποιείται είναι ο κινητήρας μικρής ταχύτητας 

με μονάδα επαναυγροποίησης το οποίο εισήχθη στα μέσα του 2000 και το οποίο 
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χρησιμοποιεί αέριο καύσης για την παραγωγή πρόωσης και ηλεκτρική ενέργεια ενώ οι 

δεξαμενές ωθούνται μέσω συμβατικών ντηζελοκινητήρων χαμηλής ταχύτητας 

καταναλώνοντας ως καύσιμο είτε βαρέα κλάσματα πετρελαίου είτε ντήζελ πλοίων. Το 

αέριο καύσης επαναυγροποιείται στο εσωτερικό και τροφοδοτείται πίσω στη δεξαμενή 

του φορτίου επιτρέποντας στο πλοίο να κινείται χωρίς να υπάρχει καθόλου απώλεια 

φορτίου (IGU 2017).  

To 37% του υπάρχοντος στόλου έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με κινητήρες 

ΜΕ-GI οι οποίοι χρησιμοποιούν κινητήρες με συστήματα έγχυσης αερίου χαμηλής 

ταχύτητας σε υψηλή πίεση. Οι συγκεκριμένοι κινητήρες βελτιώνουν την ικανότητα τους 

σε χαμηλή ταχύτητα με την άμεση  χρήση αερίου καύσης ή πετρελαίου αν είναι 

απαραίτητο. Τα συγκεκριμένα συστήματα καταναλώνουν έως και 20% λιγότερο 

καύσιμο.  

Το 2014 η Wartsila εισήγαγε έναν νέο κινητήρα χαμηλής ταχύτητας διπλού κτυπήματος 

διπλού καυσίμου που εκτιμάται πως προσφέρει κατά 20% μικρότερο κόστος μεταφοράς 

και διαχείρισης του LNG.  

3.5 Επαναεριοποίηση 

 

Η επαναεριοποίηση είναι το αντίθετο της υγροποίησης και περιλαμβάνει τη θέρμανση 

του LNG στο σημείο όπου γίνεται αέριο. Αυτή είναι μια διεργασία που πραγματοποιείται 

με φυσικό τρόπο σε ατμοσφαιρική θερμοκρασία και την προώθηση του LNG σε 

θερμότερα μέσα (Anderson et al. 2010). 

Οι σταθμοί επαναεριοποίησης είναι δραστηριότητες που βρίσκονται σε διάφορα σημεία 

της αγοράς που λαμβάνουν το φορτίο από τα δεξαμενόπλοια αποθηκεύουν το LNG 

αντλούν και εξατμίζουν το LNG μετατρέποντας το σε φυσικό αέριο και στη συνέχεια το 

μεταφέρουν στο τοπικό δίκτυο αγωγών ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Για την 

επαναεριοποίηση του LNG χρησιμοποιείται μια απλή διαδικασία με σημαντικά 

μικρότερο κόστος από τις τεχνολογίες υγροποίησης. Τα κύρια στοιχεία που λαμβάνουν 

χώρα κατά την επαναεροποίηση είναι οι δεξαμενές και βραχίονες εκφόρτωσης, οι 

δεξαμενές αποθήκευσης LNG, o εξοπλισμός άντλησης LNG το σύστημα 
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επαναεριοποίησης, τα συστήματα βρασμού και επιστροφής του αερίου και τα συστήματα 

μέτρησης και οσμών. 

Το LNG αδειάζεται μέσω συστημάτων άντλησης και μεταφέρεται στο σύστημα αγωγών 

μέσω βραχιόνων εκφόρτωσης που συνδέονται με την αποθήκη του πλοίου. Ένα 

επιπρόσθετοο σύστημα βραχιόνων ανόρθωσης χρησιμοποιείται για την ανάκτηση του 

βρασμένου αερίου και την επιστροφή του στη δεξαμενή.  

Η ικανότητα αποθήκευσης του LNG στους τερματικούς σταθμούς πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε τα πλοία να εκφορτώνονται χωρίς καθυστέρηση και θα πρέπει να υπάρχει εφεδρικό 

φορτίο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τροφοδοσία της αγοράς σε περίπτωση αργοπορίας 

του φορτίου. Υπάρχουν τρία είδη δεξαμενών αποθήκευσης LNG (Rath and Kohl, 2013): 

 Οι υπέργειες δεξαμενές με απλά συστήματα συγκράτησης: το εσωτερικό της 

δεξαμενής είναι συνήθως από νικέλιο και περιέχει υγρό και ατμό ενώ το 

εξωτερικό της είναι από χάλυβα και μόνωση αλλά δεν μπορεί να συγκρατεί το 

υγρό στο εσωτερικό αν αυτό διαρρεύσει. 

 Οι υπέργειες δεξαμενές με διπλό σύστημα συγκράτησης; Το εξωτερικό της 

δεξαμενής είναι συνήθως από σκυρόδεμα και περιέχει υγρό στην περίπτωση 

διαρροής του εσωτερικού αλλά ο ατμός δεν συγκρατείται. Στην περίπτωση που 

συγκρατείται και ο ατμός στην περίπτωση διαρροής του εσωτερικού τότε η 

δεξαμενή είναι πλήρους συγκράτησης. 

 Οι υπόγειες ή μη υπόγειες δεξαμενες που είναι πιο ακριβές από τις υπέργειες και 

χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν αισθητικοί ή περιβαλλοντικοί περιορισμοί. 
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Σχήμα 3.13: Τυπική μορφής δεξαμενής LNG πλήρους συγκράτησης  

Οι δεξαμενές γεμίζονται από τα πάνω προς τα κάτω έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

ανάμιξη διαφορετικών ποσοτήτων LNG και να αποφεύγεται η ανάπτυξη μεγάλων 

πιέσεων στο εσωτερικό τους. Η μεταφορά θερμότητας στο εσωτερικό των δεξαμενών 

φέρνει σε ισορροπία τα διάφορα στρώματα του LNG. Τα ανώτερα στρώματα τείνουν να 

είναι πιο πυκνά ως αποτέλεσμα της εξάτμισης των ελαφρών αερίων ενώ τα χαμηλότερα 

στρώματα είναι θερμότερα και λιγότερο πυκνά καθώς το υγρό δεν εξατμίζεται αλλά 

υπερθερμαίνεται εξαιτίας της πίεσης του ανώτερου στρώματος. Η διεπιφάνεια μεταξύ 

των δύο επιπέδων είναι ασταθής και αναμιγνύεται γρήγορα ελευθερώνοντας την 

παγιδευμένη θερμότητα και παράγοντας μεγάλη ποσότητα ατμού που εξέρχεται από τη 

δεξαμενή.  

Oι εξατμιστές στο σύστημα επαναεριοποίησης αποτελούνται από τους εναλλάκτες 

θερμότητας στους οποίους το LNG επιστρέφει στην αρχική του φάση στους 5ο C. 

Υπάρχουν τέσσερεις τύποι εξατμιστών (Patel, et al.): 

 Οι ανοικτοί εξατμιστήρες που λαμβάνουν το θαλάσσιο νερό και το 

μεταφέρουν στους κάθετους σωλήνες του εξατμιστήρα προκειμένου να 

θερμανθεί το LNG. Γενικά είναι η προτιμότερη επιλογή όταν είναι διαθέσιμο 

το θαλασσινό νερό. 
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 Οι ημιβυθισμένοι εξατμιστήρες καύσης στους οποίους το θερμό ρευστό είναι 

το νερό που θερμαίνεται από την καύση του φυσικού αερίου. Το LNG ρέει 

μέσω σωλήνων και θερμαίνεται. Οι συγκεκριμένοι εξατμιστήρες 

χρησιμοποιούν μεγαλύτερα ποσά ενέργειας και δημιουργούν απώλειες αλλά 

δεν αποβάλλουν νερό. Έχουν μικρότερο κεφαλαιακό κόστος αλλά 

μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος από τους ανοικτού τύπου.  

 Οι εξατμιστήρες σωλήνα αυλού που είναι μικρότεροι και πιο δημοφιλείς όταν 

ο σταθμός επαναεριοποίησης συνδέεται με άλλες δραστηριότητες όπως για 

παράδειγμα μια μονάδα παραγωγής ισχύος. 

 Αέριοι εξατμιστήρες στους οποίους ο αέρας χρησιμοποιείται ως πηγή 

θερμότητας σε ορισμένες δραστηριότητες επαναεριοποίησης σε περιοχές 

θερμού κλίματος. Οι συγκεκριμένοι εξατμιστήρες έχουν μικρότερο κόστος 

από τους υπόλοιπους.  

3.6 Εκτίμηση κόστους αλυσίδας αξίας LNG 

Σε μια αλυσίδα αξίας του LNG το μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους το παρουσιάζει το 

στάδιο της υγροποίησης. Σύμφωνα με την ΕΙΑ, (2003) η τυπική δομή της αλυσίδας αξιών 

είναι η εξερεύνηση και ο υπολογισμός παραγωγής για 15-20% των συνολικών κόστων 

της αλυσίδας αξιών του LNG η υγροποίηση αποτελεί το 35-40% η μεταφορά το 10-30%  

και επαναεριοποίηση και τελική κατανομή για 15-25%. Οι συγκεκριμένες αξίες 

εξαρτώνται από διαφορετικούς καθοριστικούς παράγοντες όπως η απόσταση ανάμεσα 

στις περιοχές εξαγωγών και εισαγωγών ή τους όγκους εμπορίων. Το κόστος της δομής 

μιας υποθετικής δομής μιας υποθετικής αλυσίδας αξιών LNG από τη δυτική Αφρική 

υπολογίστηκε από τον Jensen (2004):  

Πίνακας 3.1: Η δομή κατασκευής μιας αλυσίδας αξιών LNG (Jensen, 2004) 
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H σύγκριση των κόστων υποδομής για διάφορες εξαγωγικές αγορές και εισαγωγείς 

δείχνουν τη μεταβολή του κόστους μεταφοράς ανάλογα με την απόσταση μεταφοράς και 

ανάλογα με την τιμή του LNG (Jensen, 2004). 

 

Σχήμα 3.14. Κεφαλαιακά κόστη για διάφορες αλυσίδες αξίας LNG 

 

Το μεγαλύτερο στοιχείο κόστους για την αλυσίδα αξίας LNG είναι το κόστος 

υγροποίησης που αποτελείται από μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής. Τα κόστη της 

μονάδας LNG είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα ενεργειακά κόστη εξαιτίας των 

χρησιμοποιούμενων απομακρυσμένων περιοχών του αυστηρού σχεδιασμού και των 

προτύπων ασφαλείας που απαιτούνται (ΙΕΑ 2003). 

Η κατασκευή μιας μονάδας υγροποίησης με ετήσια παραγωγή 8,2 εκατομμυρίων τόνων 

LNG μπορεί να κοστίζει από $1,5 έως $2 δισεκατομμύρια. Το μισό από αυτό το κόστος 

είναι το κόστος κατασκευής το 30% αποδίδεται στον εξοπλισμό και το 20% για τα 

απαιτούμενα υλικά. Το κόστος υγροποίησης μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την μείωση 

των περιθωρίων κέρδους, με τη χρήση μεγαλύτερων και λιγότερων δεξαμενών τη χρήση 

βελτιωμένης τεχνολογίας και την ανταγωνιστική υποβολή κατά αποκοπή ποσού (ΙΕΑ, 

2003). 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 4 

TO LNG ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ 

H Κύπρος θεωρείται πως έχει σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου τα οποία τις 

τελευταίες δεκαετίες αποτελούν αντικείμενο μελέτης για την ανεύρεση και 

αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησης τους (USGS, 2010). 

 Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου είναι ένα μικρό αυτόνομο σύστημα χωρίς 

διασύνδεση με άλλες χώρες και είναι ισχυρά εξαρτώμενο από τα ορυκτά καύσιμα για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2011 πιστοποιήθηκε η ύπαρξη αποθεμάτων φυσικού 

αερίου στην Κύπρο που έφταναν στο ύψος των επτά τρισσεκατομμυρίων κυβικών 

ποδιών. Τα αποθέματα αυτά της έδωσαν την δυνατότητα ανάπτυξης μιας ελπιδοφόρας 

ενεργειακής στρατηγικής ενώ επιπλέον έδωσαν την ωθηση για την εισαγωγή LNG στην 

Κύπρο μέσω ειδικής μονάδας στην περιοχή Βασιλικό. Μία από τις μελλοντικές 

προοπτικές της Κύπρου είναι να εξάγει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω ενός 

υποθαλάσσιου αγωγού που θα διέρχεται από την Κρήτη στην υπόλοιπη Ελλάδα και θα 

συνδέει το φυσικό αέριο της Κύπρου με τους υφιστάμενους αγωγούς (Prountzos & 

Prountzos LLC, 2013) 

4.1 Αποθέματα φυσικού αερίου  στην Κύπρο 

 

Η Κύπρος σήμερα επεκτείνεται με την ενεργειακή πολιτική της στην ευρύτερη 

εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. H πρώτη προσπάθεια εκμετάλλευσης του φυσικού 

αερίου έγινε το 2000 όπου η Κύπρος προσέλαβε την Νορβηγική επιχείρηση PGS 

προκειμένου να κάνει μια αρχική εκτίμηση για την ύπαρξη υδρογονανθράκων στις 

σεισμογενείς περιοχές. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν ιδιαίτερα 

θετικά με αποτέλεσμα οι Κυπριακές αρχές το 2007 να απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση 

για την έκδοση αδειών προς έρευνα και παραγωγή για 11 υπεράκτιες περιοχές. Επειδή οι 

μεγάλες πετρελαϊκές επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές δεν 

συμμετείχαν στην συγκεκριμένη φάση ενώ συμμετείχαν τρεις μικρές προς μεσαίες 

επιχειρήσεις. Για αυτό το 2008 η Κύπρος έδωσε μόνο μία άδεια σε μια μεσαία επιχείρηση 

έρευνας και παραγωγής την Noble Energy από τις ΗΠΑ που ήδη είχε ενδιαφέροντα στην 

περιοχή και ειδικότερα στο Ισραήλ (Giamouridis, 2013). 
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Σχήμα 4.1: Περιοχές αδειοδότησης για διερεύνηση στην Κύπρο  

Η Noble Energy αδειοδοτήθηκε για την υπεράκτια περιοχή που βρίσκεται νότια της 

Κύπρου και καλύπτει μια περιοχή 100km2. Ακολουθώντας μια προπαρασκευαστική 

εργασία που καλύπτονταν από αυτήν την άδεια η εταιρεία προχώρησε στην εκτέλεση της 

πρώτης γεώτρησης στη συγκεκριμένη περιοχή το Σεπτέμβριο του 2011. Η συγκεκριμένη 

εταιρεία εξασφάλισε μια επιπλέον ανανέωση της άδειας εξερεύνησης της περιοχής όπου 

περιλάμβανε την υποχρεωτική παραχώρηση του 25%  των ανευρεθέντων αποθεμάτων 

(Tomich, 2012).  

To Δεκέμβριο του 2011 η Noble Energy έλαβε την έγκριση για τη μεταφορά του 30% 

των δικαιωμάτων της στην Ισραηλική Delec Group. Η μεταφορά αυτή περιλάμβανε τη 

μεταφορά κατά 15% στις θυγατρικές της Delec Group που ήταν η Delec Drilling και η 

Anver Oil & Gas (Kassimis, 2011).  

Την ίδια περίοδο η εταιρεία ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη κοιτασμάτων 

φυσικού αερίου στην εξεταζόμενη περιοχή (Τομέας 12- Αφροδίτη) με το ερευνητικό της 

τμήμα να εντοπίζει 94.5 μέτρα καθαρής λήψης αερίου με μεγάλα διαστήματα άμμου 

Miocene που εντοπίστηκαν μετά από γεώτρηση στα 5850 μέτρα με ύψος νερού 1700 

μέτρα. Τα αποτελέσματα από τη γεώτρηση, τα αρχεία καταγραφής και αξιολόγησης 

απέδειξαν ένα ακαθάριστο εύρος αποθεμάτων της τάξης των 5 τρισεκατομμυρίων 

κυβικών ποδιών (tcf)  με 75% πιθανότητα ύπαρξης τους και 8tcf με 25% πιθανότητα 

ύπαρξης τους με μια ενδιάμεση εκτίμηση της τάξης των 7tcf με 60% πιθανότητα 
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ύπαρξης. Ένα χρόνο αργότερα το 2012 η ανεξάρτητη εταιρεία αναφοράς αποθεμάτων 

Netherland Sewell & Associates, (NSAI) έδωσε ως καλύτερη εκτίμηση τα 5.1tcf με 

πιθανότητα ύπαρξης 50% χρησιμοποιώντας ένα ντετερμινιστικό μοντέλο εκτίμησης. Η 

συγκεκριμένη ανακοίνωση της NSAI προκάλεσε ταραχή στους επενδυτικούς κύκλους 

και υποκίνησε την πτώση των μετοχών της Delec στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ 

(Noble Energy, 2011).  

Η κοινή άποψη που είχε η κυβέρνηση της Κύπρου είναι πως τα αποθέματα 

υδρογονανθράκων στην Κύπρο περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται στους 13 τομείς 

που αναφέρονται στο Σχήμα 4.1 και ανέρχονται στα 80-100tcf ενώ μπορεί να περιέχουν 

και εναποθέσεις πετρελαίου. (Κασινης, 2012).  

Το 2012 η Κυπριακή Δημοκρατία δημοσίευσε μια πρόσκληση προς τις χώρες και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για αιτήσεις νέων αδειών διερεύνησης συμπεριλαμβάνοντας την 

πιθανότητα να τις αναβαθμίσει σε άδειες διερεύνησης υδρογονανθράκων στους τομείς 1-

11 και στον τομέα 13. Με αυτόν τον δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων η Κύπρος αποσκοπεί 

στην αδειοδότηση παράκτιων τομέων που συνορεύουν με το Λίβανο, το Ισραήλ και την 

Αίγυπτο και στην σύναψη συμφωνιών με μεγάλες προσδοκίες αξιοποίησης των 

αποθεμάτων τους (Natural Gas Europe, 2012).  

Mε δεδομένα τα αισιόδοξα αποτελέσματα της Noble για τον τομέα 12 η Κυπριακή 

κυβέρνηση είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει πως ο νέος κύκλος αδειοδοτήσεων θα έχει 

μεγαλύτερη επιτυχία από τον πρώτο. Στην πραγματικότητα στον δεύτερο κύκλο 

αδειοδοτήσεων έδειξαν ενδιαφέρον 15 εταιρείες κυρίως από την Ευρώπη και το Ισραήλ 

αλλά και σημαντικές επιχειρήσεις από τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία και 

τη Ρωσία. Οι περισσότερες προσφορές σε αυτόν τον κύκλο αδειοδοτήσεων έγιναν για 

τον τομέα 2 και 9 ενώ για τους τομείς 1, 4 και 13 δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Αυτή 

η προτίμηση σε συγκεκριμένους τομείς αποδίδεται στη γεωγραφική τους θέση και στον 

κίνδυνο της περιοχής. 

4.3 Η ενεργειακή χρήση της Κύπρου 

 

Η ηλεκτρική αρχή της Κύπρου έχει μια γενική χωρητικότητα της τάξης των 1410MW  

από τα οποία τα 830ΜW αφορούν στη λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας παραγωγής 
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ισχύος στο ενεργειακό κέντρο που βρίσκεται στην περιοχή Βασιλικός στα Νότια της 

Κύπρου και στο οποίο λειτουργούν τρεις ατμοστρόβιλοι ισχύος 130MW που 

χρησιμοποιούν ως καύσιμο βαρέα κλάσματα πετρελαίου και δύο μονάδες των 220MV 

που χρησιμοποιούν ως καύσιμο ντήζελ αλλά μπορεί να αντικατασταθεί από φυσικό αέριο 

που είτε θα εισάγεται είτε θα μεταφέρεται μέσω σωληνώσεων από τον τομέα 12. Ο 

Βασιλικός αποτελεί την περιοχή στην οποία στοχεύεται η εγκατάσταση μιας μονάδας 

LNG που έχει προγραμματιστεί από το 2013.  Η διαθεσιμότητα των εγχώριων 

αποθεμάτων φυσικού αερίου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το ισοζύγιο της χώρας 

σε ενέργεια και να μειώσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο που είναι από 

τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Επιπλέον η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών 

αναμένεται να μειώσει την ανεργία μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασιών ενώ οι 

χαμηλές τιμές ενέργειας θα δώσουν ώθηση στην οικονομία (Giamouridis, 2013).  

4.3 Eξαγωγές φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών  

 

Η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει τα αποθέματα της σε φυσικό αέριο μέσω ενός 

συνολικού δικτύου αγωγών στις χώρες της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας ή της Τουρκίας. 

Η εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός αγωγού 

200km που θα περνάει από την Κρήτη υπόγεια για να αεριοποιηθεί στις τοπικές μονάδες 

παραγωγής ισχύος και για λόγους οικονομίας επιστρέφοντας υποθαλάσσια για άλλα 200 

km από την Κρήτη στην Πελοπόνησο με στόχο τη σύνδεση του στο Ελληνικό δίκτυο.  

Με βάση μελέτες της ΔΕΠΑ αυτή η σύνδεση με δυνατότητα μεταφοράς 8 bcma είναι 

τεχνικά και οικονομικά εφικτή (Karayannakos, K., 2012).  
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Σχήμα 4.2: Πιθανή διαδρομή εξαγωγής φυσικού αερίου από την Κύπρο στην 

Ελλάδα.  

Η εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω αγωγών από την Κύπρο στην Ελλάδα δίνει την 

δυνατότητα να εισχωρήσει η Κύπρος σε μια αγορά με αρκετά υψηλές τιμές εισαγόμενου 

αερίου παρά τις δεδομένες οικονομικές δυσκολίες καθώς και της παραχωρεί μερίδιο στη 

σύναψη συμφωνιών με τις υπάρχουσες και σχεδιασμένες υποδομές φυσικού αερίου στην 

Ελλάδα και σε ευρύτερες περιοχές όπως την Ιταλία, τη διασύνδεση Τουρκίας-Ελλάδας- 

Ιταλίας και στη διασύνδεση Ελλάδας- Βουλγαρίας. Κατά συνέπεια τα αποθέματα της 

Κύπρου όπως και της ευρύτερης περιοχής μπορεί να φτάσουν μέσω της Ελλάδας σε 

μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Ιταλία αλλά ακόμα και στην Κεντρική Ευρώπη 

(Giamouridis, 2013).  

Άλλος λόγος που η Κύπρος επιθυμεί και επιδιώκει  την κατασκευή ενός αγωγού μέσω 

της Ελλάδας είναι οι πολιτικές της βλέψεις. Η κατασκευή ενός τέτοιου αγωγού θα 

ευνοήσει σημαντικά την πολιτική επιρροή της και θα εξυπηρετούσε την επίτευξη των 

στόχων της στην εξωτερική πολιτική της (Giamouridis, 2013).  

Παρά τα πιθανά πλεονεκτήματα της κατασκευής ενός τέτοιου αγωγού υπάρχει σχετική 

ανησυχία για την επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος. Αρχικά υπάρχουν 

ενστάσεις σχετικά με την πολυπλοκότητα του που προέρχεται κατά κύριο λόγο από το 
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βάθος στο οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί. Αφετέρου ακόμα και αν το συγκεκριμένο 

έργο είναι βιώσιμο εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση άλλων δομικών κατασκευών 

που σχετίζονται με την αναβάθμιση του Ελληνικού δικτύου και του δικτύου διασύνδεσης 

με άλλες περιοχές διασύνδεσης. Επιπλέον ακόμα και αν ξεπεραστούν τα τεχνικά εμπόδια 

το έργο μπορεί ακόμα να εγκλωβίσει τους προμηθευτές σε περιορισμένο αριθμό αγορών 

σε σχέση με την επιλογή μεταφοράς του με το LNG (Giamouridis, 2013). 

Η δεύτερη εναλλακτική για την Κύπρο δημιουργία αγωγών είναι η δημιουργία αγωγού 

μέσω της Τουρκίας. Η Άγκυρα μέσω της κρατικής εταιρείας ΤΡΟ συμφώνησε πως η 

υγροποίηση των πράσινων αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποτελεί μια 

προσιτή λύση για εμπορική επιλογή ως αποτέλεσμα του κορεσμού που παρατηρείται στις 

μεταφερόμενες ποσότητες LNG στην ευρύτερη περιοχή. Από αυτή την άποψη η απόδοση 

αξίας στα Κυπριακά αποθέματα φυσικού αερίου μπορεί να είναι επιτυχής μόνο μέσω της 

δημιουργίας αγωγών που θα μεταφέρουν τα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Αγορά μέσω 

της Τουρκίας (Giamouridis, 2013). 

Σε εμπορικό επίπεδο η θέση της Τουρκίας για την υγροποίηση αποθεμάτων φυσικού 

αερίου φαίνεται πως δεν λαμβάνει υπόψη τα βασικά στοιχεία της αγοράς του LNG. 

Επιπλέον, ανάλογα με το είδος των συμφωνημένων τιμών τιμολόγησης οι πωλήσεις της 

Κύπρου σε φυσικό αέριο στην Τουρκία μέσω αγωγού μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την 

αγορά της εξαιτίας της μικρής απόστασης μεταφοράς και τα σχετικά μικρά κόστη 

επένδυσης και μεταφοράς που απαιτούνται για τη διασύνδεση των συγκεκριμένων 

αγορών συγκριτικά με τις ελκυστικές τιμές εισαγωγής και την αναμενόμενη 

απελευθέρωση των τιμών στην Τουρκία (Giamouridis, 2013). 

Από τεχνικής άποψης οι δυσκολίες ολοκλήρωσης ενός τέτοιου έργου είναι οι ίδιες που 

αναφέρθηκαν και στην περίπτωση της διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου με αγωγό. 

Ειδικότερα η διασύνδεση με αγωγό της Τουρκίας μπορεί να απαιτεί την αναβάθμιση του 

Τουρκικού συστήματος και να αυξήσει το κόστος μεταφοράς και τελικής χρήσης του 

φυσικού αερίου. Επιπλέον με ένα τέτοιο έργο ο όγκος φυσικού αερίου της  Κύπρου 

μπορεί να εγκλωβιστεί στην τουρκική αγορά δημιουργώντας αβεβαιότητα στην 

Κυπριακή αγορά (Giamouridis, 2013). 

Από πολιτική άποψη η δημιουργία αγωγού που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από την 

Κύπρο στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη θεωρείται απίθανη αν πρώτα δεν 
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επιλυθεί το Κυπριακό δεδομένου ότι επί του παρόντος η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει την 

ανεξαρτησία της Κύπρου (Henderson 2013). 

4.4 Eξαγωγές LNG στην Κύπρο 

 

Η εξαγωγή του φυσικού αερίου με την μορφή LNG αποτελεί για την Κύπρο μια ιδανική 

επιλογή η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη μια υπέργειας μονάδας LNG χωρητικότητας 

6mmtpa. Το 2013 η Κυπριακή κυβέρνηση υπέγραψε ένα σύμφωνο κατανόησης με το 

οποίο επέτρεψε την κατασκευή μονάδας υγροποίησης στην περιοχή του Βασιλικού με τις 

εταιρείες που ενεπλάκησαν στην ανεύρεση αποθεμάτων στον Τομέα 12 όπως την Noble 

Energy την Delek Drilling και την Avner Oil Exploration (Cyprus Gas News, 2013). 

H περιοχή του Βασιλικού έχει την κατάλληλη έκταση για τριπλή ανάπτυξη ενώ επιπλέον 

θεωρείται πως υπάρχουν ελπίδες για την Κύπρο να συνεισφέρει σε οκτώ αλυσίδες 

υγροποίησης για να καλύψει τις δικές της ανάγκες αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κάτι 

τέτοιο θα επέτρεπε στην Κύπρο να αναδειχθεί σε σημαντικό περιφερειακό κόμβο 

προμήθειας LNG  καλύπτοντας έτσι έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της 

χώρας  

Η υγροποίηση προσφέρει μερικά σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την 

εξαγωγή του φυσικού αερίου με αγωγούς. Ένα από αυτά είναι πως το LNG αποτελεί μια 

σημαντική αγορά για τους πωλητές αερίου ενώ η παγκόσμια ζήτηση LNG είναι 

τριπλάσια από την αντίστοιχη ζήτηση αερίου. Αυτή η τάση αναδεικνύεται κατά κύριο 

λόγο από την αυξανόμενη χρήση του LNG από τους υπάρχοντες εισαγωγείς καθώς και 

από την αύξηση των εισαγωγέων σε παγκόσμιο επίπεδο (Henderson, 2013).  

Ένα άλλο πλεονέκτημα του LNG είναι πως δημιουργεί νέες ευκαιρίες στην αγορά του 

φυσικού αερίου. Το LNG προσελκύει το ενδιαφέρον στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες 

και χρησιμοποιείται ευρέως ως καύσιμο πλοίων. Αυτό αποτελεί και βασικό 

χαρακτηριστικό της Κύπρου καθώς μπορεί να δώσει κίνητρα σε σημαντικό βαθμό την 

δική της παραγωγή LNG την κατάσταση του νησιού και τη γεωγραφική της θέση 

προσφέροντας αποθέματα LNG στη δεκαετία του 2020. Επιπλέον, άλλες εφαρμογές του 

LNG που μπορούν να αυξήσουν την παγκόσμια ζήτηση είναι οι μεταφορές και οι μικρές 

μονάδες LNG που θα μεταφέρουν το LNG σε απομακρυσμένες περιοχές (Poyry, 2013).  



 

- 55 - 

 

H ευέλικτη φύση του LNG του επιτρέπει να φτάνει σε αγορές ανεξάρτητα από την 

τοποθεσία τους. Στις αγορές αυτές περιλαμβάνονται η Ασία, η Λατινική Αμερική όπου 

οι πωλήσεις του βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο και υπογράφουν μακροπρόθεσμες 

συμβάσεις για το δείκτη πετρελαίου σε τιμές κοντά στην ισοτιμία του πετρελαίου. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με την τάση των Ευρωπαίων αγοραστών που προσπαθούν να 

ξεφύγουν από την αναπροσαρμογή των τιμών του πετρελαίου (Heather, 2012).  

Στην αγορά του LNG είναι βέβαιο πως θα υπάρχουν ανταγωνιστικές πιέσεις όπως για 

παράδειγμα οι πιέσεις από την Αυστραλιακή αγορά που παράγει μεθάνιο από 

ανθρακοπετρώματα, το αμερικάνικο αέριο από σχιστόλιθο και το υπόγειο αέριο της 

Ανατολικής Αφρικής. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος για την αγορά της Λατινικής Αμερικής 

και της Ασίας εξαιτίας των τιμών του αερίου, των μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών 

και τα επίπεδα ζήτησης του αερίου (Henderson, 2013). 

Εάν η Κύπρος καταφέρει να γίνει μια σημαντική δύναμη παραγωγής φυσικού αερίου 

μέσω του Τομέα 12 η γεωγραφική της θέση μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα 

κινδύνου και να δώσει νέες ευκαιρίες στην αγορά του LNG σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μια άλλη επιλογή που έχει προταθεί από την ΔΕΠΑ είναι ο συνδυασμός του LNG με 

την μεταφορά με αγωγούς δεδομένου ότι θεωρείται πως τα κυπριακά αποθέματα φυσικού 

αερίου μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια επιλογή. Η απόφαση όμως αυτή απαιτεί 

επένδυση στην Κύπρο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ασφαλής δεδομένου πως υπάρχουν μικρές εκτιμήσεις σχετικά με τα υπόγεια αποθέματα 

υδρογονανθράκων. Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής πολλαπλών εξαγωγών θα αποβεί 

αρνητική για τις οικονομίες κλίμακας και είναι αβέβαιη η αποτελεσματικότητα της. 

Τα έργα που αφορούν στην μεταφορά LNG μπορούν να βελτιώσουν την ανάπτυξη και 

κερδοφορία τους μέσω της επέκτασης τους μέσω συμφωνιών διαφόρων χωρών και της 

συνεπακόλουθης βελτίωσης του κόστους τους. Για παράδειγμα η επέκταση των 

αλυσίδων μεταφοράς κοστίζουν  65-70% του κόστους της αρχικής αλυσίδας ενώ η κοινή 

χρήση δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν για την πρώτη αλυσίδα μειώνει σημαντικά το 

κόστος εγκατάστασης κατά 23% της αρχικής εκτίμησης (Giamouridis, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΓKΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ LNG 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι δυνατότητες μεταφοράς 

του φυσικού αερίου μέσω της υγροποιημένης τους κατάστασης (LNG) και αγωγών. Η 

σύγκριση των δύο αυτών μεθόδων μεταφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί κυρίως 

αναλύοντας το κόστος των δύο συστημάτων και εξετάζοντας τους ευρύτερους 

παράγοντες περιβαλλοντικούς πολιτικούς και κοινωνικούς.  

Γενικότερα τα έργα LNG χαρακτηρίζονται ως μεγάλου κεφαλαίου. Το κόστος της 

εσωτερικής αλυσίδας από την παραγωγή έως τον τελικό αποδέκτη μπορεί να φτάσει στα 

τέσσερα δισεκατομμύρια δολλάρια με μεγάλη αξία να δίνεται στην οικονομία κλίμακας.  

Οι μονάδες υγροποίησης αποτελούνται από μία, δύο ή περισσότερες μονάδες. Το 

οικονομικό μέγεθος κάθε μονάδας το 2003 έφτανε τα 3 με 3,5 εκατομμύρια τόνους ανά 

έτος. Με αυτό το μέγεθος το κόστος κεφαλαίου για μια μονάδα παραγωγής LNG έφτανε 

τα 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσθέτοντας μια δεύτερη μονάδα η μείωση στο κόστος 

υγροποίησης ανέρχεται στο 20-30% του αρχικού κόστους. Το κόστος κεφαλαίου 

επηρεάζεται σημαντικά από τη γεωγραφική θέση της εγκατάστασης, τους 

περιβαλλοντικούς περιορισμούς που πρέπει να καλύψει το εργατικό κόστος και τις 

συνθήκες της τοπικής αγοράς (Gandolfe et al. 2003). 

H τεχνολογική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε σε 

απότομη μείωση στο κόστος επένδυσης και λειτουργίας των μονάδων υγροποίησης. Η 

μέση μονάδα επένδυσης για μια μονάδα υγροποίησης μειώθηκε από τα $550 ανά τόνο 

ανά έτος στα  $250 ο τόνος ανά έτος στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Σήμερα τα έργα 

που γίνονται έχουν κόστος επένδυσης και λειτουργίας ανά τόνο ανά έτος μικρότερο από 

τα $200.  

Τα κόστη μεταφοράς αποτελούν συνάρτηση της απόστασης μεταφοράς ανάμεσα στην 

υγροποίηση και στον τελικό αποδέκτη και του μεγέθους των δεξαμενών. Η χρήση ενός 

μεγαλύτερου αριθμού μικρότερων μεταφορέων προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία αλλά 

αυξάνει το μοναδιαίο κόστος μεταφοράς. Το μέγεθος των δεξαμενόπλοιων που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του LNG φτάνει τα 138000 m3 και το κόστος 

κατασκευής τους ανέρχεται στα $170 εκατομμύρια (Gandolfe et al. 2003). 
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Η κατασκευή της μονάδας επαναεριοποίησης εξαρτάται από την δυνατότητα παραγωγής, 

την ανάπτυξη του εδάφους και τα εργατικά κόστη καθώς και από την ικανότητα 

αποθήκευσης. Για τον τομέα αποθήκευσης σημαντική είναι η οικονομία κλίμακας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική μείωση στα κόστη προμήθειας του 

LNG που προέρχονται κυρίως από την αύξηση στο μέγεθος της αλυσίδας, την βελτίωση 

της απόδοσης του καυσίμου κατά την υγροποίηση και την επαναεριοποίηση, τον 

βελτιωμένο σχεδιασμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, και την καλύτερη 

αξιοποίηση των αποθεμάτων. Τα κόστη υγροποίησης μειώνονται κατά 35% ενώ το 

κόστος επαναεριοποίησης κατά 30% (Gandolfe et al. 2003)..  

Από την άλλη μεριά η χρήση αγωγών για την μεταφορά του φυσικού αερίου αποτελεί 

μια επένδυση επίσης υψηλού κόστους και απαιτεί μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων για να 

είναι οικονομικά βιώσιμη. Τα κεφαλαιακά κόστη ανέρχονται στο 90% του κόστους 

μεταφοράς των αγωγών. Τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το κόστος 

κατασκευής των αγωγών είναι η διάμετρος τους, η απόσταση που πρέπει να καλύψουν, 

οι πιέσεις λειτουργίας τους και ο τόπος τοποθέτησης τους. Άλλοι παράγοντες που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τα εργατικά κόστη, το κλίμα στην περιοχή 

εγκατάστασης, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες, οι περιορισμοί ασφάλειας, η 

πυκνότητα του πληθυσμού. Οι παράγοντες αυτοί μεταβάλλουν σε ορισμένες περιπτώσεις 

σημαντικά το κόστος από περιοχή σε περιοχή. 

Τα λειτουργικά κόστη των αγωγών διαφέρουν ανάλογα από τον αριθμό των σταθμών 

συμπίεσης που απαιτούν σημαντικές ποσότητες καυσίμου για την λειτουργία τους καθώς 

και από τις συνθήκες της αγοράς στην περιοχή εγκατάστασης και κυρίως από το εργατικό 

κόστος. Σχεδιάζοντας έναν αγωγό ο αναμενόμενος συντελεστής φορτίου καθορίζει το 

βέλτιστο συνδυασμό διαμέτρου και βαθμού συμπίεσης. Από τη στιγμή που ένας αγωγός 

κατασκευαστεί η βιωσιμότητα του εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το βαθμό αξιοποίησης 

και το συντελεστή φορτίου όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος αυτών των δύο 

χαρακτηριστικών τόσο μεγαλύτερη είναι και η βιωσιμότητα του αγωγού (Gandolfe et al. 

2003).. 

Η μεταφορά του φυσικού αερίου με αγωγούς είναι λιγότερο πολύπλοκη σε σχέση με το 

LNG και οι δυνατότητες μείωσης του κόστους τους είναι λιγότερο εντυπωσιακές. Οι 

κυριότερες παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν για τη βελτίωση του κόστους αφορούν 
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στην συντήρηση τους, στην επιθεώρηση των αγωγών ως προς τις συγκολλήσεις, την 

βελτίωση της ποιότητας του χρησιμοποιούμενου χάλυβα και του βάρους του έτσι ώστε 

να μειωθεί το κόστος των χρησιμοποιούμενων υλικών και η αύξηση του ανταγωνισμού 

που μπορεί να οδηγήσει σε συνολική μείωση του κόστους. 

Η ανάπτυξη των υπόγειων αγωγών συνεισφέρει στην μείωση του μοναδιαίου κόστους 

και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης τους σε βαθειά ύδατα που δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τους υπέργειους αγωγούς. 

Τα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς χρησιμοποιούνται ευρέως στις 

μεταφορές μεταξύ χωρών και χαρακτηρίζονται από μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς που 

μπορεί να φτάσουν στα 30 x 109 m3/έτος, στην μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις και 

στην αξιοποίηση γεωλογικά σύνθετων περιβάλλοντων. Η μείωση του κόστους τους 

μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση αγωγών μεγάλης πίεσης, τη χρήση χάλυβα 

μεγαλύτερης βαθμίδας που μειώνει το βάρος του αγωγού και τον κάνει ευκολότερο στην 

εγκατάσταση, με τη βελτίωση των κατασκευαστικών διαδικασιών που μπορεί να 

βελτιώσουν τα σχεδιαστικά κριτήρια των αγωγών και επιτρέπουν την εξοικονόμηση 

πόρων, και την βελτίωση της μόνωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα με 

το νερό (Gandolfe et al. 2003).. 

Οι μεταβολές στο κόστος επηρεάζουν την επιλογή ανάμεσα στο σύστημα μεταφοράς με 

αγωγούς ή με LNG. Η απόσταση μεταφοράς, ο όγκος του αερίου που πρόκειται να 

μεταφερθεί και οι εναλλακτικές διαδρομές αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής της 

κατάλληλης μεθόδου. Για μικρές αποστάσεις η χρήση των αγωγών είναι συνήθως πιο 

οικονομική από το LNG, ενώ, αντίστοιχα το LNG είναι προτιμότερο όταν η απόσταση 

μεταξύ της περιοχής του αποθέματος και του τελικού δέκτη είναι μεγάλη. Η συνήθως 

κρίσιμη διαδρομή για ένα έργο LNG σε σχέση με έναν αγωγό 42’’ είναι 4500km με 

κόστος $ 1,60/ εκατομμύρια BTU. Παρά το γεγονός ότι το κόστος μεταφοράς LNG είναι 

σημαντικά μικρότερο από το κόστος αγωγού, η πρόοδος της τεχνολογίας έφερε την 

δυνατότητα για κοντινές αποστάσεις τη χρήση υπόγειων αγωγών σε περιπώσεις που πριν 

ήταν βιώσιμη μόνο η λύση του LNG (Gandolfe et al. 2003). 

Eκτός από την οικονομική πλευρά της χρήσης αγωγών μεταφοράς του φυσικού αερίου ή 

του LNG σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή είναι η χρήση και το 
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μέγεθος της αγοράς, οι οικονομικές συνθήκες της κάθε περιοχής και η ανάπτυξη του 

επιπέδου και του μεγέθους της επένδυσης.  

Στην περίπτωση της χρήσης των αγωγών τα σύνορα κάθε χώρας διασυνδέονται με 

ασφάλιστρα κινδύνου γεγονός που αυξάνει το κόστος. Eπιπλέον, η εξέλιξη του 

επενδυτικού κόστους μειώνεται με πιο ευνοϊκό τρόπο για το LNG σε σχέση με τους 

αγωγούς στους οποίους οι μειώσεις του κόστους συνδέονται κυρίως με την αύξηση της 

ικανότητας παραγωγής που δεν μπορεί να απορροφηθεί από την αγορά. 

Παρόλα αυτά δεν έχουν όλες οι χώρες την επιλογή να επιλέξουν τη σύνδεση τους με 

LNG ή με αγωγούς. Η Ρωσία και οι περισσότερες ηπειρωτικές χώρες δεσμεύονται από 

την περιοχή και απαιτείται η χρήση αγωγών για να αναπτύξουν την εξαγωγική τους 

δραστηριότητα. Σε πολλές περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική χρησιμοποιούνται και τα δύο 

συστήματα μεταφοράς και συγκεκριμένα ένα σύστημα αγωγών για τις εξαγωγές στην 

Ευρώπη και ένα σύστημα LNG για τις εξαγωγές στην Αμερική.  

Στην Κύπρο που εξετάστηκε στην συγκεκριμένη εργασία υπάρχει το σχέδιο ανάπτυξης 

μιας μονάδας LNG στην περιοχή του Βασιλικού ενώ εξετάζεται και η επέκταση της 

εξαγωγικής της δραστηριότητας μέσω αγωγών στην Ευρώπη διαμέσω της Ελλάδας ή της 

Τουρκίας. Παρά τις καλές προοπτικές που παρουσιάζει η διασύνδεση της Κύπρου με την 

Τουρκία πολιτικοί παράγοντες που αφορούν κυρίως την επίλυση του Κυπριακού 

αναστέλλουν την ολοκλήρωση του έργου αυτού επ΄ άπειρον.  

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί τελικά με την 

εξέταση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη δημιουργία του έργου. Η συνολική 

θεώρηση οικονομικών κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων σε σχέση με την 

προοπτική και το στόχο κάθε χώρας μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμες λύσεις και να 

καταστήσει το φυσικό αέριο πολύ ισχυρότερο καύσιμο από το πετρέλαιο.  
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