
GEO_GASS.

OLIE OG GASS forekommer ofte sammen i naturcn, men i mange er har
gass€n fra oljeutvinnemes side vart betraktet som et nodvendig onde. Tilsvar'
inde foreko-rnmer gass ofte i storc lommer i kull'leier, og i kullgruber har
den vzert nermest fryktet, da den har fod$aket mange eksplosjoner og ulyk'
ker. Det eneste godi man tidligere fant ved gassen i oljebronnene var at den
skapte det mesta av det trykket som fikk oljen til A flyte opP til overflaten.
I over 100 Ar har derfor natthimmelen over verdens oljekilder ved oPPlyst
av llarnmer fra eftedrvert millarder av kubikkmeter med gass som man sorget
for A bli kvitt pA denne mete.
Fremdeles forlgAr slik brenning, kanskje mest oYer de store oljefelter rundt
om i den peniske gulf, langt bofu fra potensielle brukere og enne uten
bkonomiske forutsetninger t e b[ tatt vare pe og transportert til de store
markedene. Men forholdene er i ferd med e endre s€8. Strenge restdksjoner
pA brenning er innfort blandt annet i USA. Der fores ne gass€n &iennom
inorme rorlstemer fram til bedrifter ogmillioner av husholdninger og spiller
en okende rolle i energifonyningen.
Hittil har man beveget seg ned til dybder av 3000 - 4000 meter for A finne
olien 08 gassen. Det kommer imidlertid nAjevnlig interessante meldinger om
b6ringer ned ril hele l0 000 - 12 0O0 mete$ dyp, efter anvisninger fra geo'
loger som har gAtt "utndisjonelle veier" i sin forskning. PA slike dyp har man
en rekke steder pi kloden sekalte "geopressede sonel", hvot det n€sten
ufattelige trykk av 1l 000 pund pr.kvadrattomme og temperatuer pe ca.
20O grader Celsius eksisteEr. I porose steinsorter og ofte i saltvann Pa disse
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dyp eksisteEr "ukonvensjonelle" gas$essurser i mengder som man ne vet
me v&re nermest astronomiske! Man har begynt i kalle gassen der nede for
geo€ass. Det er i hovedsaken ren metan,langt renere, s€r det ut til, enn den
gassen man kjenner forovrig,
Frem til nA har denne gassen og disse sonene vErt Ute fo$tAtt og kjent utover
en engere krets av fagfolk, og undersokelser og boringer har i stor gad vart
omgitt av hemrnelighetskernmeri og fort til feilaktige detninger og uttalelser
fra en rekke hold. Siledes hevder noen at vi enne ikte har god nok teknologi
til e komme ned pA disse dybdene og fA geogassen opp. Andre mener at salt-
vannet der nede fra, som gassen har vcrt komprimert i, kan bli vanskelig 6
bli kvitt i naturen. Atter andrc heyder at de okonomiske forutsetninger idag
ikke er tilstede for a beglmne A utnytte forekomstene, og man kan sogar hore
sterk tvil om at forekomstene er se enome som visse fagfolk vil ha det til
(anrlagene varierer fra 3000 til 30000 Ars forbruk pA dagens grunnlag). Siden
gassen der nede forekommer i sA komprimert form:
Hyis man tenker seg et fat med geo-gass-saltvann brakt opp til overflaten, vil
opptil 1000 kubikkfot med gass frigjores! Gassen vil selvsagt frigiores gradvis
undeweis oppover fra vannet, efterhvert som trykket gir seg. Denne sterke
kompdmeringen har tildels vart oversett av mange som skulle ha forutsetn-
inger for e bedomme forckomstene.
Det som ma sies e v,erc "Nytt fra fremtiden" for svert mange denne gang,
er at ingen av de negative anforslene jeg ramset opp fra "tvilernes leir" oven-
for, ser ut til 6 holde stikk, Geogassen kan om fA Ar komme t a spille en
hovedrolle i den videre energiutviklingen ogsA fordi den blandt annet befln-
ner seg "rett utenfor stuedorene" til mange vestlige land, sAsom sydlige del
av USA og Nord-Europa, inkludert Norge. Av mange grunner vil geogass

b[ epent samtaleenne og gitt behorig oppmerksornhet senest innen utgangen
av 1981, da spesielle informasjoner er bebudet qiort alment kjent fra ame-
rikansk hold.

Av Per Benterud
A-Magasinet nr. 7 i80

MOSSITT REYURDERT OG DISKREDITTERT

Mositt ble beskrevet i 1897 av W.C. Brogger fia Be4 i RAde, nar Moss. Hittil
har mossitt vert antatt . A yere niobanalogen (FeM2O6) av den t€tragonale
tapiolitt (FeTa2O6). Opp giennom tidene [ar det flere ganger vert reist spors"
mel om eksistensen av et naturlig forekommende tetragonaft jemniobat og om
mossitt er et eget mineral. Ved en undersskelse av Broggers originalmateria-le har
man kommet til at de krystaller som ble milt av Brogger, men ikke analysert,
yar tapiolitt. Matedalet som dengang ble analysert derimot, var en blanding av
tapiolitt og tantalitt euer columbitt.

Man ml derfor gA ut fra at mossitt ikke er kjent A eksistere og at mineraleb er
derfor diskredittert og ikke lenger et verdig minemlspecies.

Dunn, P.J., Gaines, R.V. & Kristiansen, R. 1979: Mossite discredited. Min.
Mag.43,553-554.
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