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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια , η εξέλιξη της βιομηχανίας φυσικού αερίου είναι ραγδαία, όχι μόνο στην 

Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να συμβαίνουν σοβαρά 

ατυχήματα τόσο κατά την λειτουργία όσο και τη συντήρηση των αγωγών αυτών. Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία, πέρα από την παρουσίαση των αγωγών φυσικού αερίου που υπάρχουν στην 

Ευρώπη, παρουσιάζονται οι κύριες αιτίες αστοχίας των αγωγών καθώς και τα ατυχήματα που 

έχουν προκαλέσει ανά τον κόσμο. Οι παρεμβολές από τρίτους καθώς και η εξωτερική και 

εσωτερική διάβρωση των υλικών του αγωγού αποτελούν τις κύριες αιτίες των περιστατικών 

αυτών και ευθύνονται για το 75% των συνολικών ατυχημάτων μεταξύ 2002 και 2013. Επιπλέον, 

γίνεται μια προσπάθεια κωδικοποίησης-ανάλυσης νέων μεθόδων για την ανάλυση των δεδομένων 

των ατυχημάτων αυτών. Πραγματοποιείται επίσης ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου ενός 

υποθετικού χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου, με χρήση στατιστικών αποτυχίας αγωγών, του 

μοντέλου πιθανότητας ανάφλεξης ΡΟΙ και του μοντέλου C-FER . 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the evolution of the gas industry has been rapid, not only in Europe but also 

globally. However, serious accidents continue to occur both in the operation and maintenance of 

these pipelines. In this thesis, besides the presentation of the natural gas pipelines that pass 

through European ground, the main causes of pipeline failure as well as the accidents caused 

throughout the world are explored. The third-party interference, external corrosion, material 

failure and internal corrosion are the main causes for the pipe-related incidents responsible for 

over 75% of the total incidents between 2002 and 2013. Furthermore, an attempt is made to codify 

and analyze new methods for analyzing the data of these accidents. A quantitative risk assessment 

of a hypothetical natural gas pipeline is also carried out, using pipeline failure statistics, the POI 

ignition probability model and the C-FER model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ............................................................................................................................................... i 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .................................................................................................................................................. ii 

ABSTRACT .................................................................................................................................................. iii 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................................................... 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Αγωγοί φυσικού αερίου στην Ευρώπη ............................................................................. 5 

1.1 Δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη......................................................................................5 

1.1.1. Αγωγοί φυσικού αερίου από Ρωσία ...............................................................................................6 

1.1.1.1. Αγωγός φυσικού αερίου Yamal-Europe .................................................................................9 

1.1.1.2. Αγωγός φυσικού αερίου Soyuz ............................................................................................ 10 

1.1.1.3. Αγωγός φυσικού αερίου Northern Lights ............................................................................ 11 

1.1.1.4. Αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream ................................................................................. 13 

1.1.1.5. Αγωγός φυσικού αερίου Brotherhood.................................................................................. 14 

1.1.1.6 Αγωγός φυσικού αερίου Blue Stream ................................................................................... 15 

1.1.1.7 Αγωγός φυσικού αερίου Turkstream .................................................................................... 16 

1.1.2. Αγωγοί φυσικού αερίου από χώρες της μέσης ανατολής ........................................................... 18 

1.1.2.1 Αγωγός φυσικού αερίου South Caucasus ............................................................................. 19 

1.1.2.2 Αγωγός φυσικού αερίου Tabriz Ankara................................................................................ 20 

1.1.2.3 Αγωγός φυσικού αερίου TANAP ......................................................................................... 21 

1.1.2.4 Αγωγός φυσικού αερίου Trans Adriatic (TAP) .................................................................... 22 

1.1.3. Αγωγοί φυσικού αερίου από τη βόρεια θάλασσα ....................................................................... 23 

1.1.3.1 Αγωγός φυσικού αερίου Fulmar ........................................................................................... 25 

1.1.3.2 Αγωγός φυσικού αερίου Cats................................................................................................ 26 

1.1.3.3 Αγωγός φυσικού αερίου Vesterled ....................................................................................... 27 

1.1.3.4 Αγωγός φυσικού αερίου Langeled ........................................................................................ 28 

1.1.3.5 Αγωγός φυσικού αερίου Zeepipe .......................................................................................... 30 

1.1.3.6 Αγωγός φυσικού αερίου Franpipe ........................................................................................ 31 

1.1.3.7 Αγωγός φυσικού αερίου Norpipe .......................................................................................... 32 

1.1.3.8 Αγωγός φυσικού αερίου Europipe Ι ...................................................................................... 33 

1.1.3.9 Αγωγός φυσικού αερίου Europipe ΙΙ .................................................................................... 34 

1.1.4 Αγωγοί φυσικού αερίου από την Αφρική .................................................................................... 34 

1.1.4.1 Αγωγός φυσικού αερίου Maghreb-Europe ........................................................................... 35 

1.1.4.2 Αγωγός φυσικού αερίου Medgaz .......................................................................................... 36 



v 
 

1.1.4.3 Αγωγός Trans-Mediterranean ............................................................................................... 37 

1.1.4.4 Αγωγός φυσικού αερίου Greenstream .................................................................................. 37 

1.1.4.5  Αγωγός φυσικού αερίου Galsi ............................................................................................. 38 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα-Αγωγοί Μεταφοράς .......................................................... 39 

2.1- Σύνθεση Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα............................................................................................ 39 

2.2- Διανομή Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα ............................................................................................ 40 

2.3- Κατανάλωση Φυσικού Αερίου .......................................................................................................... 42 

2.4- Μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ......................................................................................................... 44 

2.4.1. To αναπτυσσόμενο δίκτυο αγωγών μεταφοράς ΦΑ ................................................................... 44 

2.4.1.1. TAP (Trans Adriatic Pipeline) ............................................................................................. 44 

2.4.1.2 IGB (Ελληνοβουλγαρικός) ................................................................................................... 52 

2.4.1.3. Eastern Mediterranean Pipeline (Ισραήλ- Κύπρος- Ελλάδα) ............................................... 53 

2.4.1.4. IGI Poseidon (Ελλάδα- Ιταλία) ............................................................................................ 54 

2.4.1.5. Ο αγωγός South European Pipeline ..................................................................................... 55 

2.4.1.6. Αγωγός διασύνδεσης  Ελλάδας- ΠΓΔΜ .............................................................................. 56 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-Ατυχήματα Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ........................................................ 57 

3.1. Αίτια ατυχημάτων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου .................................................................... 57 

3.2. Ατυχήματα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου στον κόσμο ........................................................... 59 

3.2.1. Βέλγιο ......................................................................................................................................... 59 

3.2.2. Καναδάς ...................................................................................................................................... 59 

3.2.3. Ινδία ............................................................................................................................................ 63 

3.2.4. Ινδονησία .................................................................................................................................... 63 

3.2.5. Μαλαισία .................................................................................................................................... 64 

3.2.6. Μεξικό ........................................................................................................................................ 64 

3.2.7. Ρωσία .......................................................................................................................................... 65 

3.2.8. Ταιβάν ......................................................................................................................................... 65 

3.2.9. Ηνωμένες Πολιτείες .................................................................................................................... 66 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-Ποσοτική Αξιολόγηση Κινδύνου Υποθετικού Χερσαίου Αγωγού μεταφοράς φυσικού 

αερίου ............................................................................................................................................................ 70 

4.1. Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 70 

4.2 Μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων ................................................................................................ 70 

4.2.1 Επίδραση θερμικής ακτινοβολίας μιας αναφλεγόμενης ρήξης .................................................... 70 

4.2.2 Κοινωνικός κίνδυνος.................................................................................................................... 73 

4.2.3 Ατομικός κίνδυνος ....................................................................................................................... 75 



vi 
 

4.3 Υποθετικό παράδειγμα ....................................................................................................................... 77 

4.3.1 Γενικά........................................................................................................................................... 77 

4.3.2 Αποτελέσματα αναλύσεων κινδύνου ........................................................................................... 79 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-Συμπεράσματα-Προτάσεις ............................................................................................... 82 

Βιβλιογραφία ................................................................................................................................................ 86 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό αέριο καύσιμο κορεσμένων υδρογονανθράκων το οποίο είτε 

συναντάται μόνο του είτε συνυπάρχει με κοιτάσματα πετρελαίου. Χρησιμοποιούμε την έννοια 

‘ορυκτό’ διότι εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς  στους οποίους εκατομμύρια χρόνια πριν 

εναποτέθηκαν στον πυθμένα της θάλασσας τα υπολείμματα εκατομμυρίων μικροσκοπικών ζώων  

και φυτών  όπου στη συνέχεια και έπειτα από υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες δημιουργήθηκε το 

φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Είναι μια «φυσική μορφή ενέργειας» που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες συσκευές. 

Το φυσικό αέριο αποτελεί το λιγότερο επιβλαβείς συμβατικό καύσιμο στο περιβάλλον και στον 

άνθρωπο. [1] [2] [3]  

Είναι καθαρό, άχρωμο και άοσμο. Η σύσταση του φυσικού αερίου αποτελείται κυρίως από 

μεθάνιο (CH4) 70 – 90 % και από  άλλα μικρά ποσά αερίων όπως : αιθάνιο (C2H6)  5-15% , 

προπάνιο (C3H8) και βουτάνιο (C4H10)  < 5%. 

Η διαδικασία εύρεσης του φυσικού αερίου είναι αρκετά δύσκολη, χρονοβόρα και απαιτείται η 

διάθεση εξαιρετικά μεγάλων κεφαλαίων. Η μεγάλη δυσκολία εύρεσης του οφείλεται στο γεγονός 

ότι το αέριο βρίσκεται παγιδευμένο σε ποικίλους υπόγειους σχηματισμούς, ανάμεσα σε αργιλικά 

σχιστολιθικά πετρώματα ,ψαμμίτες και χονδρόκοκκους ασβεστόλιθους . Ο ψαμμίτης ή ο 

ασβεστόλιθος είναι γεμάτοι οπές, οι οποίες μπορεί να περιέχουν νερό ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο 

και ο βράχος θα είναι κορεσμένος με ένα από τα τρία. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θα είναι 

παγιδευμένο σ αυτές τις οπές για εκατομμύρια χρόνια μέχρι να γίνει η εξαγωγή του με γεωτρήσεις 

σε μεγάλο βάθος όπου ειδικά γεωτρύπανα τρυπούν οριζόντια διοχετεύοντας χημικές ουσίες και 

νερό με άμμο, έτσι προκαλούνται εκρήξεις και το πέτρωμα διαρρηγνύεται απελευθερώνοντας το 

αέριο. [1][2][3] [4]  

 

Το φυσικό αέριο ανακαλύφθηκε τυχαία στην αρχαία Κίνα ενώ γινόταν διάτρηση για την εξαγωγή 

αλατιού. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Κινέζους  περίπου στα 500 π.Χ.  Η πρώτη 

βιομηχανική εξαγωγή φυσικού αερίου στον κόσμο ξεκίνησε στη Fredonia, στη Νέα Υόρκη των 

Ηνωμένων  Πολιτειών, το 1825.  Μέχρι το 2009, χρησιμοποιήθηκαν 66.000 km³ (ή 8%) από τα 

συνολικά 850.000 km³ εκτιμώμενων εναπομεινάντων αποθεμάτων φυσικού αερίου.  Με βάση τον 

εκτιμώμενο παγκόσμιο ρυθμό κατανάλωσης 3.400 km³ ετησίως το έτος 2015, τα συνολικά 

εναπομείναντα αποθέματα φυσικού αερίου θα διαρκέσουν 250 έτη με τα τρέχοντα ποσοστά 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fredonia,_New_York
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κατανάλωσης. Μια ετήσια αύξηση της χρήσης 2-3% θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποθέματα που 

διαρκούν πολύ λιγότερο, ίσως τόσο λίγα όσο 80 έως 100 χρόνια.   

Οι σημαντικότεροι καταναλωτές φυσικού αερίου είναι η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη. 

Χρήσεις  

Παραγωγή ενέργειας  

Το φυσικό αέριο αποτελεί σημαντική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της 

χρήσης συμπαραγωγής , αεριοστροβίλων και ατμοστρόβιλων . Είναι επίσης κατάλληλο για 

συνδυασμένη χρήση σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ή 

η ηλιακή και η τροφοδοσία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής  που λειτουργούν σε συνδυασμό με 

τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Το φυσικό αέριο καίγεται καθαρότερα από άλλα καύσιμα, όπως το 

πετρέλαιο και ο άνθρακας. Το καύσιμο φυσικό αέριο παράγει μόνο το ήμισυ περίπου του 

διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα (kWh) που καταναλώνει ο άνθρακας.   

 Η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των ΗΠΑ αναφέρει τις ακόλουθες 

εκπομπές σε εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο για το 2012:   

Φυσικό αέριο: 6.799 

Πετρέλαιο: 11.695 

Άνθρακας: 13.787 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα εκπέμπει περίπου 900 κιλά διοξειδίου του 

άνθρακα για κάθε μεγαβάτ-ώρα (MWh) που είναι σχεδόν διπλάσιο από το διοξείδιο του άνθρακα 

που απελευθερώνεται από την παραγωγή φυσικού αερίου. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο είναι σήμερα η 

καθαρότερη διαθέσιμη πηγή ενέργειας με καύσιμα υδρογονανθράκων και η τεχνολογία αυτή 

χρησιμοποιείται ευρέως και όλο και περισσότερο καθώς το φυσικό αέριο μπορεί να αποκτηθεί με 

όλο και πιο λογικές δαπάνες. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με τη χρήση μονάδας συνδυασμένης 

παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (συμπαραγωγής ) με φυσικό αέριο θεωρείται ενεργειακά 

αποδοτική και είναι ένας γρήγορος τρόπος μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.   

Η ισχύς που παράγεται από το φυσικό αέριο αυξήθηκε από 740 TWh το 1973 σε 5140 TWh το 

2014, παράγοντας το 22% της παγκόσμιας συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Περίπου το ήμισυ 

που παράγεται από τον άνθρακα. Οι προσπάθειες σε όλο τον κόσμο για τη μείωση της χρήσης του 

άνθρακα έχει οδηγήσει ορισμένες περιφέρειες να στραφούν στο φυσικό αέριο . 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_generation
https://en.wikipedia.org/wiki/Cogeneration
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine
https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_turbine
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroelectric
https://en.wikipedia.org/wiki/Kilowatt-hour
https://en.wikipedia.org/wiki/Coal
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Information_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Tonne
https://en.wikipedia.org/wiki/Megawatt-hour
https://en.wikipedia.org/wiki/Cogeneration
https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel_phase-out#Switch_to_natural_gas
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Οικιακή χρήση  

Σε μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου τροφοδοτείται μέσω αγωγών σε σπίτια, όπου 

χρησιμοποιείται για πολλούς σκοπούς, όπως στα μάτια και στους φούρνους της κουζίνας καθώς 

και στη θέρμανση/ψύξη των χώρων. 

 

Μεταφορές  

Το CNG είναι ένα καθαρότερο και επίσης φθηνότερο εναλλακτικό από  

άλλα  καύσιμα αυτοκινήτων όπως η βενζίνη και το ντίζελ . Μέχρι το τέλος του 2014 υπήρχαν 

πάνω από 20 εκατομμύρια οχήματα φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο. Η ενεργειακή απόδοση 

είναι γενικά ίση με εκείνη των βενζινοκινητήρων, αλλά χαμηλότερη σε σύγκριση με τους 

σύγχρονους κινητήρες ντίζελ.   

Εκτός από τη χρήση σε οδικά οχήματα, το CNG μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αεροσκάφη.  

 

Λιπάσματα  

Το φυσικό αέριο αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή αμμωνίας , μέσω της διαδικασίας 

Haber , για χρήση στην παραγωγή λιπασμάτων .   

Υδρογόνο  

Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υδρογόνου, με μια κοινή μέθοδο να 

είναι ο αναμορφωτής υδρογόνου . Το υδρογόνο έχει πολλές εφαρμογές: είναι μια κύρια πρώτη 

ύλη για τη χημική βιομηχανία , ένας παράγοντας υδρογόνωσης, ένα σημαντικό εμπόρευμα για τα 

διυλιστήρια πετρελαίου και η πηγή καυσίμων σε οχήματα υδρογόνου . 

Ζωοτροφές και ψάρια  

Πλούσιες σε πρωτεΐνες ζωοτροφές και ιχθυοτροφές παράγονται με τροφοδοσία φυσικού αερίου 

σε βακτήρια Methylococcus capsulatus.   

Άλλο  

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται επίσης στην κατασκευή υφασμάτων, γυαλιού, χάλυβα, 

πλαστικών, βαφών και άλλων προϊόντων. [5]  

 

Η ανατίμηση του αργού πετρελαίου, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς 

και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναδείξει το φυσικό αέριο ως 

μια σημαντική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης. Η ιδιαιτερότητα 

μεταφοράς, όμως, του φυσικού αερίου, μέσω χερσαίων αγωγών κυρίως, καθιστά περιορισμένες 

τις πηγές προμήθειας για την Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η εγγύτητα της  Ένωσης με τη Ρωσία, και το 

https://en.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_fuel
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas_vehicles
https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Haber_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Haber_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Fertilizer
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_reformer
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_industry
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Methylococcus_capsulatus
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ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο αγωγών της τελευταίας, την μετατρέπει  σε βασικό προμηθευτή της Ε.Ε.. 

Από την πρώτη στιγμή, η εξάρτηση αυτή δημιουργούσε μεγάλη ανησυχία για την ενεργειακή 

ασφάλεια της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Μετά το επεισόδιο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2006, η 

διακοπή παροχής φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, η οποία επηρέασε και τις χώρες της 

Ευρώπης, ανέδειξε ως επιτακτική την ανάγκη για αναζήτηση και άλλων πηγών για τον εφοδιασμό 

τους. 

Σ’ αυτό το σημείο διαφαίνεται και ο τεράστιος ρόλος που μπορεί να παίξει η Ελλάδα σ’ αυτή την 

προσπάθεια, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Η γειτνίαση της χώρας μας με την Τουρκία, η 

οποία έχει ήδη ανεπτυγμένα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου τόσο με χώρες της Κασπίας όσο 

και με το Ιράν, αλλά και η εγγύτητά της με χώρες της Μέσης Ανατολής και της  Βόρειας 

Αφρικής, την καθιστούν κομβικό σημείο περάσματος για διάφορα σχέδια αγωγών ενώ, 

ταυτόχρονα, ενισχύουν το γεωπολιτικό και οικονομικό ρόλο της. [6]  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Αγωγοί φυσικού αερίου στην Ευρώπη 

 

1.1 Δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη 

 

Υπάρχουν στο διαδίκτυο πολλοί χάρτες που αναπαριστούν το δίκτυο των αγωγών φυσικού αερίου 

στην Ευρώπη. Άλλοι είναι πολύ αναλυτικοί και άλλοι πολύ απλοποιημένοι. Παρακάτω 

παρατίθεται ένας από αυτούς τους χάρτες. 

 

Σχήμα 1. Λεπτομερής χάρτης αγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη.  [7] 

Ο παραπάνω χάρτης είναι εξαιρετικά αναλυτικός και μας δίνει μια γενική εικόνα της προέλευσης 

και των βασικών ροών του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. 
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Η Ευρώπη, όπως φαίνεται και στον παραπάνω χάρτη τροφοδοτείται με ροές που προέρχονται 

κυρίως από τις παρακάτω χώρες: 

 Ρωσία 

 Αζερμπαϊτζάν και Μέση Ανατολή 

 Βόρεια θάλασσα και 

 Αφρική 

 

Όσον αφορά το εσωτερικό δίκτυο της Ευρώπης αυτό είναι πολύ πυκνό και συνδέει πολλές χώρες 

μεταξύ τους. 

 

1.1.1. Αγωγοί φυσικού αερίου από Ρωσία 

 

Η Ρωσία, ως κάτοχος των μεγαλύτερων αποθεμάτων φυσικού αερίου παγκοσμίως είναι 

σημαντικός εξαγωγέας φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος των κοιτασμάτων της 

συγκεντρώνονται στην περιοχή γύρω από την Σιβηρία [8], όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα:  

 

Σχήμα 2. Κύριες λεκάνες παραγωγής φυσικού αερίου στη Ρωσία [8] 
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Οι αγωγοί με αφετηρία τη Ρωσία και προορισμό την Ευρώπη είναι τόσο χερσαίοι όσο και 

υποθαλάσσιοι.  

Οι αγωγοί που ακολουθούν χερσαία διαδρομή μπορούν να κατανεμηθούν σε δυο κατηγορίες 

ανάλογα με την κατεύθυνση τους. 

Ως πρώτη κατεύθυνση από τον Βορρά μπορεί να θεωρηθεί η Λευκορωσία και ως δεύτερη από τον 

Νότο η Ουκρανία (Σχήμα 3). Από εκεί συνεχίζουν μέχρις ότου συνδεθούν με Ευρωπαϊκούς 

αγωγούς. 

Η διαδρομή μέσω θαλάσσης καταλήγει στη Γερμανία. 

 

Σχήμα 3. Κύριοι αγωγοί που τροφοδοτούν την Ευρώπη με ρωσικό φυσικό αέριο [9] 

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα ο βορειότερος άξονας του δικτύου αποτελείται από δύο 

παράλληλους αγωγούς, τον Yamal-Europe και τον Northern Lights. 
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Ο πρώτος αγωγός μετά τη Λευκορωσία συνεχίζει μέσω Πολωνίας και καταλήγει στη Γερμανία 

όπου ενώνεται με το γερμανικό δίκτυο με το οποίο και συνδέεται μέσω του αγωγού Jagal. 

 

Ο δεύτερος αγωγός μετά τη Λευκορωσία διακλαδώνεται σε τμήματα αγωγών που διασχίζουν την 

Πολωνία, την Ουκρανία και τη Λιθουανία. Από αυτές τις χώρες το φυσικό αέριο συνεχίζει προς 

τη δυτική Ευρώπη μέσω συνδέσεων με άλλους αγωγούς. Ένα τμήμα αυτού του αγωγού πριν 

καταλήξει στην Λευκορωσία τροφοδοτεί την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης και τη 

Φινλανδία, ενώ ένα άλλο τμήμα του αγωγού αυτού τροφοδοτεί τον αγωγό NordStream ο οποίος 

καταλήγει στη Γερμανία και εν συνεχεία τροφοδοτεί την Ευρώπη μέσω του αγωγού Opal. 

Η δυναμικότητα του βόρειου τμήματος υπολογίζεται σε 78bcm. 

 

Ο νοτιότερος άξονας του δικτύου αποτελείται από δυο κυρίους αγωγούς, τον Brotherhood και τον 

Soyuz.  

 

Ο πρώτος αγωγός αποτελεί τον μεγαλύτερο ρωσικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου και κάθε 

χρόνο μεταφέρει πάνω από 100 bcm. Διέρχεται μέσω Ουκρανίας και εν συνεχεία στη Σλοβακία 

διακλαδώνεται σε δυο παρακλάδια, το ένα με κατεύθυνση την Αυστρία και μετά την Ιταλία, τη 

Σλοβενία και την Ουγγαρία και το άλλο με κατεύθυνση την Τσεχία.  

 

Ο δεύτερος αγωγός μεταφέρει τόσο ρωσικό φυσικό αέριο όσο και φυσικό αέριο που προέρχεται 

από την κεντρική Ασία μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη. 

 

Συνολικά οι δυο παραπάνω αγωγοί έχουν συνολική ετήσια δυναμικότητα 150 bcm. 

 

Η Ρωσία τροφοδοτεί εκτός από την Ευρώπη και την Τουρκία μέσω του αγωγού BlueStream, ο 

οποίος ήταν ο πρώτος αγωγός που κατασκευάστηκε προκειμένου να μεταφερθεί το ρωσικό 

φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, παρακάμπτοντας την Ουκρανία. 

 

Υπό κατασκευή βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένας νέος αγωγός που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από 

τη Ρωσία, ο αγωγός Turkish Stream. 

 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους παραπάνω αγωγούς αναφέρονται παρακάτω. 
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1.1.1.1. Αγωγός φυσικού αερίου Yamal-Europe 

 

Ο αγωγός αυτός είναι ένας αγωγός ο ποίος διέρχεται μέσα από 4 χώρες. Πιο συγκεκριμένα οι 

χώρες από τις οποίες διέρχεται είναι οι παρακάτω: 

 Ρωσία 

 Λευκορωσία 

 Πολωνία και 

 Γερμανία 

 

Έχει μήκος 4.107 χιλιόμετρα, διάμετρο 1.420 χιλιοστών και μεταφορική ικανότητα 33 bcm 

ετησίως. Μεταφέρει φυσικό αέριο από τη χερσόνησο Yamal προς την Ευρώπη. Η κατασκευή του 

αγωγού ξεκίνησε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 2006. Το συνολικό κόστος του αγωγού 

υπολογίζεται σε 36 δις δολάρια.  

 

 
 

Σχήμα 4. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Υamal-Europe [10] 

 

Η κατασκευή του παραπάνω αγωγού έγινε διαχωρίζοντας το συνολικό μήκος του αγωγού σε 

τμήματα.  
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Το πρώτο τμήμα του αγωγού, μήκους 402 χιλιομέτρων ξεκινάει από τον κεντρικό σταθμό 

Torzhok, στην περιοχή Tver, Oblast. Το τμήμα αυτό διαθέτει σταθμούς συμπίεσης στις παρακάτω 

περιοχές. 

  Rzhevskaya, 

  Kholm-Zhirkovskaya και 

  Smolenskaya 

 

Το δεύτερο τμήμα του αγωγού, το τμήμα 575 χιλιομέτρων διασχίζει τη Λευκορωσία και 

περιλαμβάνει πέντε σταθμούς συμπίεσης στις παρακάτω περιοχές 

 Nesvizhskaya,  

 Krupskaya,  

 Slonimskaya,  

 Minskaya και 

  Orshanskaya 

Το τρίτο τμήμα μήκους 683 χιλιομέτρων διασχίζει την Πολωνία και περιλαμβάνει και αυτό πέντε 

σταθμούς συμπίεσης στις παρακάτω περιοχές 

 Ciechanow,  

 Szamotuly,  

 Zambrow,  

 Wloclawek και 

 Kondratki 

Το γερμανικό τμήμα του αγωγού συνδέεται με τον αγωγό Jagal ο οποίος συνδέεται στη συνέχεια 

με το STEGAL–MIDAL–Rehden UGS σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου. [11] 

 

1.1.1.2. Αγωγός φυσικού αερίου Soyuz 

 

Ο αγωγός αυτός συνδέει τη Ρωσία με τη Δυτική Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα μεταφέρει φυσικό 

αέριο προερχόμενο από τη Ρωσία και την κεντρική Ασία, μέσω της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Το 

μήκος του είναι 2.675 χιλιόμετρα και η διάμετρός του 1420 χιλιοστά. Η μέγιστη χωρητικότητα 

του  υπολογίζεται σε 32 bcm ετησίως. Ο αγωγός αυτός έχει αποτελέσει αιτία χρόνιας διαμάχης 
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μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Έχει προγραμματιστεί ο εκσυγχρονισμός των μονάδων 

άντλησης φυσικού αερίου στους σταθμούς συμπίεσης. Το κόστος εκτιμάται σε 227,8 

εκατομμύρια δολάρια. Με τον παραπάνω εκσυγχρονισμό θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στις 

τεχνικές και οικονομικές επιδόσεις του αγωγού. Η περίοδος αποπληρωμής υπολογίζεται σε 6 

χρόνια. Τέλος, η δυναμικότητα του αγωγού μετά τον εκσυγχρονισμό θα ανέρχεται σε 32 bcm 

ετησίως.  [12] 

 

Σχήμα 5. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Soyuz [13] 

 

1.1.1.3. Αγωγός φυσικού αερίου Northern Lights 

 

Ο Northern Lights  αποτελεί ένα σύστημα αγωγών το οποίο μεταφέρει φυσικό αέριο διασχίζοντας 

δύο χώρες , την Ρωσία και την Λευκορωσία και αποτελεί έναν από τους βασικούς αγωγούς στη 

βορειοδυτική Ρωσία που τροφοδοτεί την Ευρώπη. 

Η κατασκευή του υπολογίζεται από το 1960 έως το 1980 και ξεκίνα στην Σοβιετική Ένωση. 

Αποτελείται από τρεις κύριες γραμμές εκ των οποίων η πρώτη αποτελεί το τμήμα Vuktyl-Ukhta-

Gryazovets-Torzhok, οποίο ξεκίνησε το 1967 και τελείωσε το 1969 και μέχρι το 1974 επεκτάθηκε 

έως το Minsk, η δεύτερη κύρια γραμμή του αγωγού η οποίο προστέθηκε κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1970 και η τρίτη κύρια γραμμή η οποία ολοκληρώθηκε έως  1985. Αρχικά, το 

φυσικό αέριο προερχόταν από το κοίτασμα Vukhtyl, αλλά αργότερα ο αγωγός επεκτάθηκε και 

συνδέθηκε με το κοίτασμα φυσικού αερίου Urengoy.  
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Η έκταση του υπολογίζεται στα 7.377 χιλιόμετρα μήκος , αλλά μόνο τα 2.500 χιλιόμετρα περίπου 

χρησιμοποιούνται για να  μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ξεκινώντας από το 

Urengoy διασχίζοντας το Vuktyl, Ukhta, Gryazovets, Torzhok και Σμολένσκ, φτάνει Μινσκ ,στη 

Λευκορωσία και από εκεί στην Πολωνία, την Ουκρανία και τη Λιθουανία. Ένα μέρος του αγωγού 

Yamal-Europe τρέχει ταυτόχρονα με τον αγωγό Northern Lights. Επιπλέον μία διακλάδωση από 

το Gryazovets προμηθεύει την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης και της Φινλανδίας. Στο Torzhok, 

ο Northern Lights συμπίπτει με τον αγωγό Μόσχα - Αγία Πετρούπολη δίνοντας έτσι φυσικό αέριο 

στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, της Λετονίας και της Εσθονίας ενώ αντίστοιχα το τμήμα 

από Minsk–Vilnius–Kaliningrad δίνει στη Λιθουανία και την περιφέρεια του Kaliningrad, το 

τμήμα αγωγού  από Ivatsevichy-Dolyna  δίνει στην Ουκρανία και τέλος το τμήμα αγωγού από 

Kobrin-Brest-Warsaw προμηθεύει την Πολωνία. 

Τέλος, η  μέγιστη χωρητικότητα του πρέπει να είναι 51 δισ. Κυβικά μέτρα (bcm) 

ετησίως. Παρόλα αυτά, λόγω της χρονολογίας κατασκευής του, ο Northern Lights υπολογίζεται 

ότι έχει μέγιστη χωρητικότητα 46-48 δις κυβικά μέτρα ετησίως. Βλέπουμε ότι κατά το 2007, 

μετέφερε 39 bcm φυσικού αερίου, από τα οποία τα 20,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

προορίζονταν για τη Λευκορωσία για εγχώρια προμήθεια και τα 18,4 δις κυβικά μέτρα για την 

Ευρώπη.  [14] 

 

Σχήμα 6. Αγωγός Northern Lights  [15] 



13 
 

1.1.1.4. Αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 

 

Ο Nord Stream είναι ένας υπεράκτιος αγωγός φυσικού αερίου ο οποίος ξεκινά από 

το Βίμποργκ της Δυτικής Ρωσίας φτάνοντας προς το Γκράιφσβαλντ της Γερμανίας μέσω της 

Βαλτικής Θάλασσας και ανήκει στην Nord Stream AG, η οποία αποτελείται από την Gazprom  

(51 %), την Wintershall και Uniper (E.ON μέχρι το 2016) με 15,5 % συμμετοχή η κάθε μια και τις 

Gasunie και ENGIE με 9 % η κάθε μια εταιρεία. Αποτελείται από δίδυμους αγωγούς μήκους 

1.222 χιλιομέτρων, ο καθένας από τους οποίους έχει την ικανότητα να μεταφέρει 27,5 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Η κατασκευή της πρώτης γραμμής είχε 

ολοκληρωθεί το Μάιο του 2011 και εγκαινιάστηκε στις 8 Νοεμβρίου 2011 ενώ η δεύτερη γραμμή 

ολοκληρώθηκε το 2011-2012 και εγκαινιάστηκε στις 8 Οκτωβρίου 2012. Είναι ο μακρύτερος 

υποθαλάσσιος αγωγός στον κόσμο, ξεπερνώντας τον αγωγό Λάντζελντ κατά 54 χιλιόμετρα.. Η 

ετήσια χωρητικότητα του των 55 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων,  υπολογίζεται να 

διπλασιαστεί σε 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέχρι το 2019, με την τοποθέτηση δύο 

επιπλέον γραμμών. Ωστόσο, λόγω των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Gazprom, 

χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα μόνο 22,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα της 

χωρητικότητάς του. [16] 

 

 
 

 Σχήμα 7. Αγωγός  Nord Stream [17] 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%B9%CF%86%CF%83%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Nord_Stream_AG&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Gazprom
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1.1.1.5. Αγωγός φυσικού αερίου Brotherhood 

 

Ο αγωγός Brotherhood ονομάζεται Urengoy–Pomary–Uzhgorod αλλά είναι επίσης γνωστός ως 

Δυτικός Σιβηρικός ή Δια-Σιβηρικός αγωγός. 

Είναι ο μεγαλύτερος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου καθώς μπορεί να μεταφέρει πάνω από 

100 bcm φυσικού αερίου ετησίως από την Ρωσία στις χώρες της Ουκρανίας και Σλοβακίας και 

από εκεί στην Τσεχία και Σλοβακία. 

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1982 από το Urengoy και ολοκληρώθηκε το 1984 φτάνοντας στις 

χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. 

Ο αγωγός έχει μήκος 4.500 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 1.160 χιλιόμετρα είναι στην Ουκρανία. 

Η διάμετρός του είναι 56 ίντσες (1.420 χιλιοστά). Η αρχική ετήσια δυναμικότητα του αγωγού 

ήταν 32 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Μέχρι το 2009, η πραγματική 

ετήσια δυναμικότητα ήταν 27.9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Έχει 42 σταθμούς συμπίεσης, εκ 

των οποίων εννέα στην Ουκρανία.  

Αρκετά ατυχήματα έχουν λάβει χώρα στον αγωγό, τα πιο σοβαρά από αυτά σχετίζονται με 

εκρήξεις βομβών που είχαν σαν στόχο τμήματα του αγωγού σε περιοχές της Ουκρανίας κατά το 

2007 και 2014.  

Από το 2014 και μετά αποτελεί ένα από τα θέματα τριβής μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας 

και πλέον αποτελεί στόχο από πλευράς της Ρωσίας να μειώσει την εξάρτηση της από την 

Ουκρανία σαν χώρα διακομιστή στη ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, με την κατασκευή 

νέων αγωγών και με άλλες χώρες - διακομιστές της ΝΑ Ευρώπης. [18]

Σχήμα 8. Αγωγός Brotherhood [19] 
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1.1.1.6 Αγωγός φυσικού αερίου Blue Stream 

 

Ο Blue Stream είναι ένας  αγωγός φυσικού αερίου πολύ σημαντικός για τον Τουρκικό κράτος 

καθώς προμηθεύεται μέσω της Μαύρης Θάλασσας  αέριο από την Ρωσία  . Το συνολικό μήκος 

του αγωγού είναι 1.213 χιλιόμετρα. Ξεκινά από Ρωσικό έδαφος  και συγκεκριμένα από το 

εργοστάσιο αερίου Izobilnoye στο Stavropol Krai περνώντας από τον σταθμό Beregovaya με 

αποτέλεσμα να καταλήξει μετά από 373 χιλιόμετρα στην Μαύρη Θάλασσα. Το υπεράκτιο τμήμα 

του αγωγού έχει  μήκος 396 χιλιόμετρα  και φτάνει  στο σταθμό Durusu που βρίσκεται 60 

χιλιόμετρα από το Samsun της Τουρκίας. Τέλος, διασχίζοντας  444 χιλιόμετρα, καταλήγει 

στην Άγκυρα . Η μέγιστη χωρητικότητα του αγωγού είναι 16 δις. Κυβικά μέτρα ετησίως. 

Ο αγωγός κατασκευάστηκε από την Blue Stream Pipeline BV, μια κοινοπραξία 

της ρωσικής Gazprom και της Ιταλικής Eni . Για την κατασκευή του λήφθησαν ειδικές τεχνικές 

λύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία του, καθώς το ρωσικό ορεινό τμήμα είχε μήκος 

πάνω από 60 χιλιόμετρα και το υπεράκτιο τμήμα εκτείνοταν σε βάθη μέχρι 2.150 μέτρων σε 

επιθετικό περιβάλλον υδρόθειου. Για παράδειγμα, οι λύσεις αυτές περιλάμβαναν χαλύβδινους 

σωλήνες υψηλής αντοχής στη διάβρωση με εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις πολυμερών, 

δοκιμές καταπόνησης αγωγών, διανοητικές ενέργειες στα ορεινά και υπεράκτια τμήματα κλπ 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε αρχικά από το ρωσικό έδαφος  το 2001-2002 και το υπεράκτιο 

τμήμα το 2001-2002.  Οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία ξεκίνησαν τον 

Φεβρουάριο του 2003 άλλα τα εγκαίνια στο σταθμό αερίου Durusu έγιναν στις 17 Νοεμβρίου 

2005. 

Σχήμα 9. Αγωγός Blue Stream  [20] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pipeline_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Pipeline_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Pipeline_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Stream#cite_note-upstream1-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Izobilnoye
https://en.wikipedia.org/wiki/Izobilnoye
https://en.wikipedia.org/wiki/Stavropol_Krai
https://en.wikipedia.org/wiki/Durusu_terminal
https://en.wikipedia.org/wiki/Samsun
https://en.wikipedia.org/wiki/Ankara
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
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Ο αγωγός χρησιμοποιεί σωλήνες με διαφορετικές διαμέτρους: ηπειρωτικό τμήμα 1400 χιλιοστά 

(55 ίντσες), ορεινό τμήμα 1,200 χιλιοστά (47 ίντσες) και υποβρύχιο τμήμα 610 χιλιοστά (24 

ίντσες). Η πίεση αερίου στην υποβρύχια τομή είναι 25 MPa (250 atm) και βρίσκεται σε βάθος 

μόλις 2,2 χιλιόμετρα αποτελώντας έναν από τους βαθύτερους υποθαλάσσιους αγωγούς αυτής της 

διαμέτρου. 

Το συνολικό κόστος του αγωγού Blue Stream ανήλθε σε 3,2 δισ. Δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 

1,7 δισ. Δολαρίων για το υποβρύχιο του τμήμα. 

Το 2002 προτάθηκε η κατασκευή ενός νέου αγωγού , του Blue Stream 2. Στα τέλη Αυγούστου 

2005, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν για την οικοδόμηση μιας 

δεύτερης γραμμής και την επέκταση του Blue Stream από το σύνδεσμο Samsun- Ceyhan και από 

το υποκατάστημα στη νοτιοανατολική Ευρώπη .  Ωστόσο, αυτή η επέκταση αντικαταστάθηκε από 

το South Stream το οποίο με την  σειρά του εγκαταλείφθηκε αργότερα. 

Ένας από τους πολιτικούς στόχους του σχεδίου Blue Stream ήταν να εμποδίσει την πορεία των 

αντίπαλων χωρών που στοχεύουν στη χρήση του εδάφους της Τουρκίας για να μεταφέρει φυσικό 

αέριο από την περιοχή της Κασπίας στην Ευρώπη .   

Τέλος, η κατασκευή του Blue Stream συνοδεύτηκε από περιβαλλοντολογικές διαμαρτυρίες αλλά 

αυτές δεν είχαν σημαντική επίδραση, καθώς ελήφθησαν περιβαλλοντικά μέτρα  όπως η 

αποκατάσταση της γης κατά μήκος ολόκληρης της διαδρομής του αγωγού και η διατήρηση 

περισσότερων από 4 εκτάρια ξυλόγλυπτων ξυλείας κατά τη διέλευση των σηράγγων Kobyla και 

Bezymyanny που για πρώτη φορά στον ρωσικό τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου,  χτίστηκαν 

στο ορεινό τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου κάτω από τις προαναφερόμενες κορυφογραμμές. 

Το μήκος των σηράγγων ανήλθε σε 3.260 μέτρα. με τις σήραγγες. [21][22] 

 

1.1.1.7 Αγωγός φυσικού αερίου Turkstream  

 

Ο TurkStream αποτελεί έναν υπό κατασκευή διπλό υπεράκτιο αγωγό φυσικού αερίου ο οποίος  θα 

ξεκινά από την  Ρωσία και θα καταλήγει στην Τουρκία με σκοπό να προμηθεύσει τόσο την ίδια , 

όσο και την νότια και την νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Ξεκινώντας από τον σταθμό Russkaya κοντά στην Anapa, διασχίζοντας κατά μήκος την Μαύρη 

Θάλασσα, ο διπλός υπεράκτιος αυτός αγωγός θα φτάνει μέχρι το Kiyikoy, ένα χωριό που 

βρίσκεται 100 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Αργότερα θα συνδεθεί υπόγεια με το 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ceyhan
https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Stream
https://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism
http://www.gazprom.com/nature/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anapa
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υφιστάμενο δίκτυο στο Luleburgaz με σκοπό να καταλήξει στα όρια της Τουρκίας με την 

Ευρώπη.   

Στο σύνολο του το μήκος του αγωγού θα φτάνει τα 1.090 χιλιόμετρα εκ των οποίων περίπου τα 

910 χιλιόμετρα είναι υπεράκτια (τα 660 είναι στον υπάρχοντα διάδρομο του South Stream ο 

οποίος ακυρώθηκε και τα 250 χιλιόμετρα σε νέο διάδρομο προς το ευρωπαϊκό τμήμα της 

Τουρκίας)  και τα υπόλοιπα 180 χιλιόμετρα υπόγεια καταλήγοντας στο Lüleburgaz.  

Η συνολική χωρητικότητα των δύο γραμμών του θα είναι 31,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

ετησίως φυσικού αερίου. Η εξωτερική διάμετρος των σωληνών είναι 32 ίντσες (810 mm). Ο 

αγωγός θα εγκατασταθεί σε βάθος έως 7.220 πόδια (2.200 μ.) και το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 

του υπολογίζεται στα € 11,4 δισ.  

Αρχικά η κατασκευή του Τurkstream ανακοινώθηκε το 2014 από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ 

Πούτιν. Toν Νοέμβριο του 2015 όμως, μεσολάβησε η κατάρρευση ενός ρωσικού αεροσκάφους 

από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να παγώσουν οι σχέσεις των δύο χωρών. Ωστόσο, το καλοκαίρι 

του 2016 αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις τους με αποτέλεσμα την υπογραφή της σύμβασης του 

Turkstream τον Οκτώβριο του 2016 και την έναρξη των εργασιών τον Μάιο του 2017. 

Τον Μάρτιο του 2018 η κατασκευάστρια εταιρεία ανακοίνωσε  ότι έχει εγκαταστήσει πάνω από 

το ήμισυ του υπεράκτιου αγωγού ενώ μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου είχε ολοκληρωθεί περίπου το 81% 

του έργου. 

Περίπου 15,75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως αναμένεται να καταναλώνονται από το 

Τουρκικό κράτος και το υπόλοιπο να διανεμηθεί στην Ευρώπη, αν και υπάρχουν ανησυχίες μη 

επάρκειας φυσικού αερίου για την τις Ευρωπαϊκές χώρες. [23][24] 

Σχήμα 10.  Αγωγός Turkstream  [25] 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCleburgaz
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1.1.2. Αγωγοί φυσικού αερίου από χώρες της μέσης ανατολής 

 

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής διαθέτει μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου. Οι κύριες χώρες 

που διαθέτουν τα αποθέματα είναι το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Σε μια 

προσπάθεια μεταφοράς του φυσικού αερίου των παραπάνω χωρών στην Τουρκία αλλά και στην 

Ευρώπη δημιουργήθηκε πληθώρα αγωγών οι οποίοι και φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

Σχήμα 11. Αγωγοί φυσικού αερίου προερχόμενοι από τη Μέση Ανατολή  [26] 

Η διαδρομή που αποτελείται από τους αγωγούς South-Caucasus, Tanap, Tap ονομάζεται 

Νότιος Διάδρομος φυσικού αερίου και θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη πορεία φυσικού αερίου 

από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη (Σχήμα 12).

Σχήμα 12. Νότιος διάδρομος φυσικού αερίου [27] 
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1.1.2.1 Αγωγός φυσικού αερίου South Caucasus 

 

Ο αγωγός South Caucasus pipeline (SCP) είναι ένας αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου, που 

μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Shah Deniz της Κασπίας θάλασσας προς το 

Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και την Τουρκία. Έχει μήκος 692 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 442 

χιλιόμετρα στο Αζερμπαϊτζάν και τα 248 στη Γεωργία. Η  λειτουργία του άρχισε τον Σεπτέμβριο 

του 2006 όπου φυσικό αέριο παραδίδονταν στο Αζερμπαϊτζάν και στη Γεωργία. Αργότερα, το 

2007, αέριο άρχισε να παραδίδεται και στην Τουρκία. 

Σχήμα 13. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου South Caucasus [28] 

Ο συγκεκριμένος αγωγός βρίσκεται κάτω από το έδαφος  σε όλη τη διαδρομή του  και έχει 

σχεδιαστεί για μια διάρκεια ζωής 30 ετών. Η διάμετρός του είναι 42 ίντσες και η δυναμικότητα 

του ήταν 8.8 bcm αερίου ετησίως, η οποία αυξήθηκε το 2016 σε 20 bcm.  

Προκειμένου να προστατευτεί από τη διάβρωση έγινε εφαρμογή ενός συνδυασμού από 

πολυαιθυλένιο με επικάλυψη τριών στρωμάτων και ενός συστήματος καθοδικής προστασίας.  

Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται πέρα από τον αγωγό και μια σειρά από επίγειες 

εγκαταστάσεις, όπως δύο σταθμοί συμπίεσης (ένας στο Αζερμπαϊτζάν και ένας στη Γεωργία), ένα 

ενδιάμεσο σταθμό για καθαρισμό και επιθεώρηση και 11 μπλοκ βαλβίδων.  
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Ο αγωγός τώρα επεκτείνεται για να μεταφέρει επιπλέον φυσικό αέριο από τη δεύτερη φάση του 

έργου ανάπτυξης του κοιτάσματος Shah Deniz. Μετά την ολοκλήρωση του έργου το 2017, η 

ικανότητα του αγωγού θα αυξηθεί σε 25 bcm ετησίως. Για να συμβεί αυτό ένας νέος αγωγός με 56 

ίντσες διάμετρο θα τοποθετηθεί δίπλα στον υπάρχοντα αγωγό. Ο νέος αγωγός θα ξεκινά από τα 

σύνορα της Γεωργίας και θα επανασυνδέεται με τον υπάρχοντα αγωγό μετά από 56 χιλιόμετρα. [29] 

Ο αγωγός ανήκει στην εταιρία South Caucasus Pipeline που είναι μια κοινοπραξία από εθνικές 

και διεθνείς εταιρείες ενέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν  

 BP (28,8%),  

 την Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR, 16,7%),  

 Petronas (15,5%),  

 η Lukoil (10%),  

 Naftiran Intertrade Company (NICO, 10%), και  

 η Εθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Τουρκίας (TPAO, 19%) [30] 

 

1.1.2.2 Αγωγός φυσικού αερίου Tabriz Ankara 

 

Ο συγκεκριμένος αγωγός έχει μήκος 2.577 χιλιόμετρα, ξεκινάει από την πόλη Ταμπρίζ του Ιράν 

και καταλήγει στην πόλη Άγκυρα της Τουρκίας. Η λειτουργία του άρχισε τον Ιούλιο του 2001. 

Έκτοτε έχει ανατιναχθεί πολλές φορές από αντάρτες του PKK. 

Σχήμα 14. Αγωγός φυσικού αερίου Tabriz Ankara [31] 

Την 1η Ιανουαρίου 2008, το Ιράν μείωσε τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την Τουρκία, και 

στις 7ης Ιανουαρίου 2008 οι προμήθειες φυσικού αερίου σταμάτησαν λόγω της διακοπής 

προμήθειας φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν. Οι προμήθειες αποκαταστάθηκαν στις 27 
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Ιανουαρίου 2008. Η παροχή διακόπηκε και πάλι τον Φεβρουάριο του 2008, λόγω των κακών 

καιρικών συνθηκών.  

Ο αγωγός ανήκει στην Εθνική Εταιρεία πετρελαίου του Ιράν και στην BOTAS. Το τουρκικό 

τμήμα κόστισε 600 εκατομμύρια US $ και λειτουργεί από την BOTAS. Η ετήσια εισαγωγή 

φυσικού αερίου στην Τουρκία είναι της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού 

αερίου. [32] 

1.1.2.3 Αγωγός φυσικού αερίου TANAP 

 

Ο αγωγός φυσικού αερίου TANAP (Τrans Anatolian Natural Gas Pipeline Project -TANAP) 

είναι αγωγός ο οποίος έχει αφετηρία το Αζερμπαϊτζάν. Ο αγωγός αυτός φτάνει στα ελληνικά 

σύνορα μέσω Γεωργίας και Τουρκίας, όπου θα συνδέεται με τον αγωγό φυσικού αερίου Trans 

Adriatic Pipe (TAP). Αποτελεί κεντρικό τμήμα του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου, ο οποίος 

συνδέσει το Σαχ Ντενίζ στο Αζερμπαϊτζάν με την Ευρώπη μέσω του αγωγού του Νότιου 

Καυκάσου (SCP), του TANAP και του TAP. Οι δύο αγωγοί, TANAP και TAP, θα μεταφέρουν το 

φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω Γεωργίας και Τουρκίας στην Ελλάδα και την Ιταλία. 

Το κόστος του έργου εκτιμάται στα 10-11 δισεκατομμύρια δολάρια.  

 

Σχήμα 15. Αγωγός φυσικού αερίου TANAP [33] 

Στις 21 Νοεμβρίου του 2018 ο αγωγός TANAP συνδέθηκε με τον αγωγό TAP κατά μήκος των 

ακτών του ποταμού Μαρίτσα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. [34] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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1.1.2.4 Αγωγός φυσικού αερίου Trans Adriatic (TAP) 

 

Ο Διαδριατικός ή Αδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου  (Trans Adriatic Pipeline, TAP) είναι ένας 

υπό κατασκευή αγωγός (η κατασκευή του ξεκίνησε το 2016 στον Ελλαδικό χώρο) με σκοπό την 

μεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία Θάλασσα. Θα περνά από τον 

Ελλαδικό χώρο στη Θράκη (από τους Κήπους στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία όπου θα 

διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP)) και διασχίζοντας την Βόρεια 

Ελλάδα  –η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού – θα περνά στην 

Αλβανία  ξεκινώντας από την πόλη Fier και στην συνέχεια υποθαλάσσια της Αδριατικής 

Θάλασσας στην Νότια Ιταλία. Από την Ιταλία, θα μπορεί να τροφοδοτεί και τις αγορές 

της Δυτικής Ευρώπης. Το κύριο κοίτασμα από το οποίο θα τροφοδοτείται ο αγωγός, θα είναι το 

πεδίο του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ ΙΙ στα ανοιχτά της Κασπίας Θάλασσας. Η λειτουργία του 

αγωγού υπολογίζεται το 2020. Το συνολικό κόστος του θα ανέλθει στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 

  

 

Σχήμα 16. Αγωγός φυσικού αερίου TAP [35] 

 

Ο συγκεκριμένος αγωγός περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα 2.4.1.1. 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%AF%CE%B1_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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1.1.3. Αγωγοί φυσικού αερίου από τη βόρεια θάλασσα  

 

Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο, μετά την Ρωσία, είναι η ευρύτερη 

περιοχή κοιτασμάτων της Βόρειας Θάλασσας. Τα κοιτάσματα αυτά ανήκουν στην Νορβηγία, την 

Αγγλία, την Ολλανδία, την Γερμανία και την Δανία. 

 

Σχήμα 17. Κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα [36] 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το σύστημα αγωγών με το οποίο τροφοδοτεί με φυσικό αέριο 

η Νορβηγία την Ευρώπη. 
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Σχήμα 18. Το Νορβηγικό δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. [37] 



 H Αγγλία συνδέεται με 3 βασικούς υποθαλάσσιους αγωγούς με τα κοιτάσματα της 

Βόρειας Θάλασσας και με 1 άμεσα με την Νορβηγία. Οι βασικοί αυτοί αγωγοί έχουν 

συνολική ετήσια δυναμικότητα έως και 45 bcm Οι αγωγοί είναι ο Fulmar, ο Cats, ο 

Vesterled και ο Langeled. Η Αγγλία τροφοδοτεί την Ιρλανδία και τη κεντρική Ευρώπη 

μέσω του Βελγίου.  

 H Γερμανία με συνδέεται με 3 βασικούς υποθαλάσσιους αγωγούς με τα κοιτάσματα της 

Βόρειας Θάλασσας, ένας από τους οποίους ξεκινάει με χερσαίο τμήμα από τη Νορβηγία. 

Οι αγωγοί είναι ο Norpipe και οι Europipe I, Europipe II με συνολική ετήσια 
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δυναμικότητα 48 bcm. Το φυσικό αέριο στην συνέχεια μπορεί να κινηθεί κεντρικότερα 

στην Ευρώπη μέσα από πολλές συνδέσεις του Γερμανικού δικτύου με τις άλλες χώρες.  

 Η Γαλλία συνδέεται με τον αγωγό Franpipe με ετήσια δυναμικότητα 19.6 bcm.  

 Το Βέλγιο συνδέεται με τον αγωγό Zeepipe με ετήσια δυναμικότητα 15 bcm .  

 Η Ολλανδία η οποία τροφοδοτείται από θαλάσσια κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας που 

βρίσκονται κοντά στα παράλια της μέσω του συστήματος αγωγών Nogat. Το σύστημα 

αυτό συνδέεται και με τα υποθαλάσσια κοιτάσματα που βρίσκονται στα παράλια της 

Δανίας και Γερμανίας τα οποία συνδέονται και με τα εθνικά δίκτυα των χωρών αυτών.  

 

1.1.3.1 Αγωγός φυσικού αερίου Fulmar 

 

O αγωγός Fulmar μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κεντρική Βόρεια Θάλασσα στο Saint Fergus 

στη Σκωτία Η τροφοδοσία φυσικού αερίου αρχικά διενεργείτο από τα πεδία Fulmar και Clyde. Σε 

δεύτερη φάση, ο αγωγός ενώθηκε και με άλλα κοιτάσματα στο κεντρικό τμήμα της Βόρειας 

Θάλασσας, όπως τα Kittiwake, Gannet, Nelson, Anasuria, Curlew και Triton .  [38] 

 

Σχήμα 19. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Fulmar [39] 

Έχει μήκος 290 χιλιόμετρα και διάμετρο 20 ίντσών (510 mm). Η δυναμικότητά μεταφοράς του είναι 

4,4 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Ο αγωγός ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 1986. 

Ανήκει και λειτουργεί από την Shell και την Esso Ηνωμένου Βασιλείου. [40] 
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1.1.3.2 Αγωγός φυσικού αερίου Cats 

 

O αγωγός φυσικού αερίου CATS (Central Area Transmission System) είναι ένα σύστημα 

μεταφοράς και επεξεργασίας φυσικού αερίου που μεταφέρει αέριο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 

διαμέτρου 404 χιλιομέτρων  με διάμετρο 36 ιντσών, από την Κεντρική Βόρεια Θάλασσα σε 

τερματικό υποδοχής και επεξεργασίας στο Teesside στην βορειοανατολική Αγγλία. 

 

Σχήμα 20. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Cats (Central Area Transmission System) [41] 

 

Έχει την ικανότητα να χειρίζεται έως και 48 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (1,7 δισεκατομμύρια 

κυβικά πόδια) φυσικού αερίου ανά ημέρα.  

Η ανάπτυξη του CATS υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της βιομηχανίας 

φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1993. Το έργο που 

περιλάμβανε την κατασκευή ενός υπεράκτιου αγωγού, πλατφόρμας ανοικτής θαλάσσης και τον 

αγωγό, ήταν μαζί με την ανάπτυξη των πεδίων Everest και Lomond, ένα από τα μεγαλύτερα 

κατασκευαστικά έργα που πραγματοποιήθηκαν ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την σήραγγα 

της Μάγχης εκείνη την εποχή. 
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Λόγω της αυξημένης ζήτησης στην Κεντρική Βόρεια Θάλασσα, ελήφθη η απόφαση να 

παρασχεθεί υπηρεσία επεξεργασίας στους μελλοντικούς χρήστες του αγωγού CATS, 

επιτρέποντας την παράδοση του φυσικού αερίου τους στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς. Αυτό 

απαιτούσε την κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας αγωγών και επεξεργασίας αερίου και την 

μονάδα επεξεργασίας αερίων και υγρών CATS, η οποία περιλαμβάνει δύο αμαξοστοιχίες 

επεξεργασίας, καθένα από τα οποία έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται περίπου 17 εκατομμύρια 

κυβικά μέτρα αερίου ημερησίως. Η πρώτη από τις δύο αμαξοστοιχίες τέθηκε σε λειτουργία 

τέσσερις μήνες πριν από το πρόγραμμα το Μάιο του 1997 και η δεύτερη το 1998. 

Τα σχέδια για την περιοχή ξεκίνησαν από την ανακάλυψη του πεδίου Lomond της BP τον Μάιο 

του 1972. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και άλλα πεδία στην περιοχή Central Graben της Βόρειας 

Θάλασσας. 

Τον Ιούλιο του 2007, ο αγωγός CATS υπέστη βλάβη από την άγκυρα του σκάφους «Young 

Lady». Ο αγωγός ήταν κλειστός για δύο μήνες. 

Ο αγωγός  σήμερα μεταφέρει φυσικό αέριο πάνω από 30 πεδία παραγωγής, όπως το J-block, το 

MONARB, το ETAP και το Everest. Όποιος θέλει μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το CATS σε 

οποιοδήποτε από τα έξι σημεία σύνδεσης κατά μήκος του αγωγού (γνωστά ως «tees»), στην 

πλατφόρμα ανύψωσης ή μέσω ενός από τους 11 κόμβους. [41] 

 

1.1.3.3 Αγωγός φυσικού αερίου Vesterled 

 

Το Vesterled είναι ένα σύστημα αγωγών φυσικού αερίου, το οποίο εκτείνεται από την 

πλατφόρμα Heimdal Riser  στη Βόρεια Θάλασσα έως το σταθμό φυσικού αερίου  St Fergus Gaw 

Plant κοντά στο Peterhead στη Σκωτία . Το όνομα Vesterled είναι ένας όρος που 

χρησιμοποιούσαν οι Βίκινγκς για τα δυτικά τους ταξίδια (δηλαδή vesterled = "ο δρόμος προς τα 

δυτικά"). 

Αρχικά ο αγωγός Vesterled ήταν γνωστός ως Frigg Norwegian Pipeline, ο οποίος 

κατασκευάστηκε το 1974-1978 για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το πεδίο Frigg στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Τοποθετήθηκε παράλληλα με τον Frigg UK Pipeline δημιουργώντας έτσι το σύστημα 

μεταφοράς Frigg.  Άρχισε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 1978. Δεδομένου ότι ο τομέας Frigg 

λειτουργούσε για να σταματήσει την παραγωγή, η γραμμή ώθησης από τον τομέα Heimdal τέθηκε 

σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου 2001. 

https://en.wikipedia.org/wiki/BP
https://en.wikipedia.org/wiki/Heimdal_Riser
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/St_Fergus_Gas_Plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Peterhead
https://en.wikipedia.org/wiki/Scotland
https://en.wikipedia.org/wiki/Frigg_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Frigg_UK_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Frigg_UK_System
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Ο αγωγός έχει μήκος 360 χιλιόμετρα (220 μίλια) και έχει διάμετρο 32 ίντσες (810 mm). Ο αγωγός 

Vesterled αποτελείται από δύο τμήματα: έναν αγωγό μήκους 38 χιλιομέτρων (24 μίλια) συνδέει το 

Heimdal Riser με τον πρώην Frigg Norwegian Pipeline.  Η χωρητικότητα της Vesterled ανέρχεται 

περίπου στα 12 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.  [42] 

 

 

Σχήμα 21.  Vesterled από Heimdal στο St Fergus  [43] 

 

1.1.3.4 Αγωγός φυσικού αερίου Langeled 

 

Ο αγωγός Langeled (αρχικά γνωστός ως Britpipe ) είναι ένας υποβρύχιος αγωγός που 

μεταφέρει νορβηγικό φυσικό αέριο στο Ηνωμένο Βασίλειο . Πριν από την ολοκλήρωση 

του αγωγού Nord Stream , ήταν ο μακρύτερος υπόγειος αγωγός στον κόσμο 

Το έργο ξεκίνησε με το αρχικό όνομα Britpipe. Τον Οκτώβριο του 2003, η Royal Dutch Shell , 

η ExxonMobil και η Statoil υπέγραψαν συμφωνίες για την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω της 

Britpipe.  Η κατασκευή του αγωγού άρχισε το 2004.  Το μεγαλύτερο μέρος του αγωγού 

εγκαταστάθηκε από το Acergy Piper, ένα πλοίο που τοποθετούσε σωλήνες της Acergy .  Άλλα 

πλοία τοποθέτησης αγωγών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, είναι το Solitaire της Allseas , και το 

Saipem 7000 της Saipem .   

https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://en.wikipedia.org/wiki/Statoil
https://en.wikipedia.org/wiki/Acergy
https://en.wikipedia.org/wiki/Acergy
https://en.wikipedia.org/wiki/Allseas
https://en.wikipedia.org/wiki/Saipem_7000
https://en.wikipedia.org/wiki/Saipem
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Ο αγωγός ανοίχθηκε σε δύο στάδια. Το νότιο τμήμα ( πλατφόρμα Sleipner Riser στην Easington ) 

άρχισε να διοχετεύει αέριο στις 1 Οκτωβρίου 2006, το βόρειο τμήμα ( Nyhamna to Sleipner Riser) 

άνοιξε τον Οκτώβριο του 2007. Το επίσημο άνοιγμα του έργου πραγματοποιήθηκε 

στο Λονδίνο στις 16 Οκτωβρίου 2006 από τον τότε πρωθυπουργό  Tony Blair και τον νορβηγό 

ομόλογό του, τον Jens Stoltenberg. 

Ο αγωγός έχει μήκος 1.166 χιλιόμετρα (725 μίλια) και ξεκινάει από την Βόρεια Θάλασσα από 

το τερματικό σταθμό Nyhamna της Νορβηγίας, περνάει από την πλατφόρμα  Sleipner Riser και 

καταλήγει  στο σταθμό αερίου Easington Gas στην Αγγλία .  Ο αγωγός προορίζεται για τη 

μεταφορά φυσικού αερίου από το τερματικό σταθμό επεξεργασίας αερίου Ormen Lange στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μέσω της σύνδεσης στο Sleipner Riser παρέχει επίσης την ευκαιρία να 

στείλει αέριο μέσω του υπάρχοντος δικτύου της Gassco στην ηπειρωτική Ευρώπη. 

Η ετήσια δυναμικότητα του αγωγού Langeled είναι 25,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (900 

δισεκατομμύρια κυβικά πόδια). Αυτό ισοδυναμεί με το 20% περίπου της αιχμής της ζήτησης 

φυσικού αερίου στη Βρετανία.  Με την ενεργειακή περιεκτικότητα σε φυσικό αέριο στα 39 MJ 

(megajoules) ανά κυβικό μέτρο , η ροή ενέργειας χωρητικότητας είναι 31,5 GW (gigawatts). 

Ο αγωγός Langeled προμηθεύει το σύστημα Vesterled με ετήσια χωρητικότητα περίπου 12 bcm, 

διαμέσου της πλατφόρμας  Heimdal Riser στη Βόρεια Θάλασσα μέχρι το St. Fergus στη Σκωτία. 

[44] 

 

Σχήμα 22. Aγωγος φυσικού αερίου Langeled [44] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sleipner_gas_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Easington,_East_Riding_of_Yorkshire
https://en.wikipedia.org/wiki/Nyhamna
https://en.wikipedia.org/wiki/London
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair
https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Nyhamna
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Easington_Gas_Terminal
https://en.wikipedia.org/wiki/England
https://en.wikipedia.org/wiki/Ormen_Lange_(gas_field)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gassco
https://en.wikipedia.org/wiki/Continental_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas#Energy_content.2C_statistics_and_pricing
https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_cubic_meter
https://en.wikipedia.org/wiki/Vesterled
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Heimdal_Riser_platform&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Fergus
https://en.wikipedia.org/wiki/Scotland
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1.1.3.5 Αγωγός φυσικού αερίου Zeepipe 

Το Zeepipe είναι ένα σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου το οποίο μεταφέρει φυσικό αέριο από 

τη Βόρεια Θάλασσα στο τερματικό σταθμό του Zeebrugge στο Βέλγιο και αποτελείται από: 

 Zeepipe I 

Ο αγωγός Zeepipe I, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου 1993, έχει μήκος 814 

χιλιομέτρα (506 μίλια) και εκτείνεται από το πεδίο Sleipner έως το Zeebrugge. Έχει διάμετρο 40 

ίντσες (1.000 mm) και η χωρητικότητά του είναι 15 δισ. Κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 

ετησίως. Κατά το χρόνο κατασκευής του, ήταν ο μακρύτερος και μεγαλύτερος υπεράκτιος αγωγός 

στον κόσμο.  Για την ακρίβεια το μήκος του ήταν πάνω  από διπλάσιο από το μήκος του αμέσως 

μεγαλύτερου υπεράκτιου αγωγού ενιαίου τμήματος στον κόσμο.   

Αρχικά, υπήρχε ένα σχέδιο για την κατασκευή μιας ενδιάμεσης πλατφόρμας εξυπηρέτησης στον 

αγωγό ώστε να συνδέεται με τις μελλοντικές εγκαταστάσεις συμπίεσης και να επιτρέπεται η 

χύτευση του αγωγού σε δύο τμήματα. Ωστόσο, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης ήταν δυνατόν να 

εξυπηρετηθεί ο αγωγός ως ένα τμήμα οπότε η ανάγκη για την κατασκευή της πλατφόρμας 

εξυπηρέτησης εξαλείφθηκε.   

Το δεύτερο τμήμα του Zeepipe I αποτελείται από αγωγό 30-ιντσών (760 mm) και εκτείνεται από 

την Draupner S έως τη Sleipner. Συνδέει τη Zeepipe με την Statpipe .   

 

 Zeepipe II A 

Ο Zeepipe II A, που λειτουργεί από το 1996, είναι αγωγός μήκους 403 χιλιομέτρων μήκους , 

διαμέτρου 40 ιντσών (1.000 mm) και εκτείνεται από το εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου 

της Kollsnes στη Νορβηγία μέχρι την Sleipner Riser . Η δυναμικότητα του Zeepipe II A είναι 26,3 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. 

 Zeepipe II B 

Τέλος, ο αγωγός Zeepipe II B, ο οποίος λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου 1997, εκτείνεται από το 

Kollsnes έως το Draupner E. Το μήκος του είναι 299 χιλιόμετρα, η διάμετρος του είναι 40 ιντσών 

(1.000 mm)  και η χωρητικότητα είναι περίπου 25,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. [45] 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Zeebrugge
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleipner_oilfield
https://en.wikipedia.org/wiki/Draupner_Field
https://en.wikipedia.org/wiki/Statpipe
https://en.wikipedia.org/wiki/Kollsnes
https://en.wikipedia.org/wiki/Kollsnes
https://en.wikipedia.org/wiki/Kollsnes
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleipner_Riser
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Σχήμα 23 . Σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου Zeepipe [46] 

1.1.3.6 Αγωγός φυσικού αερίου Franpipe 

 

Ο Franpipe είναι ένας αγωγός φυσικού αερίου μήκους 840 χιλιομέτρων (520 μίλια) ο οποίος 

ξεκινάει από το Draupner E στην Βόρεια Θάλασσα και φτάνει έως το σταθμό λήψης στο Port 

Ouest στην Dunkirk της Γαλλίας . Το αέριο που μεταφέρεται στη Γαλλία προέρχεται κυρίως από 

τους τομείς φυσικού αερίου Sleipner East και Troll Vest . Ο αγωγός εγκαινιάστηκε επισήμως στις 

9 Οκτωβρίου 1998. 

Η διάμετρος του αγωγού είναι 42 ίντσες (1.100 mm) και η χωρητικότητα είναι 19.6 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. [47] 

 

Σχήμα 24. Αγωγός φυσικού αερίου Franpipe [48] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Draupner_platform
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Dunkirk
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleipner_gas_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Troll_gas_field
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1.1.3.7 Αγωγός φυσικού αερίου Norpipe 

 

Το Norpipe είναι το υποθαλάσσιο σύστημα αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια 

Θάλασσα . Προμηθεύει πετρέλαιο από το Νορβηγικό Ecofisk και από συναφή πεδία στη Βόρεια 

Θάλασσα προς το Ηνωμένο Βασίλειο και φυσικό αέριο στη Γερμανία . 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Norpipe, μήκους 440 χιλιομέτρων (270 μίλια), εκτείνεται από το 

Ekofisk σε σταθμό λήψης στο Emden της Γερμανίας . Η διάμετρος του αγωγού είναι 36 ίντσες 

(910 mm) και έχει χωρητικότητα 16 δισ. Κυβικών μέτρων (570 δισ. Κυβικά πόδια) φυσικού 

αερίου ετησίως.  Ο αγωγός φυσικού αερίου τέθηκε σε λειτουργία το 1977 και θα λειτουργεί μέχρι 

το 2028.  Η επένδυση εκκίνησης ήταν 26,4 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορόνες. Ο αγωγός 

ανήκει στην Gassled και λειτουργεί από την Gassco.  

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1995, ένα γερμανικό φορτηγό πλοίο Reint συγκρούστηκε με την πλατφόρμα 

Norpipe H7 στη γερμανική υφαλοκρηπίδα . Παρόλα αυτά υπήρξαν μόνο ελάχιστες ζημιές στην 

πλατφόρμα, και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί σε άτομα.  Η πλατφόρμα H7 είναι εκτός 

λειτουργίας από το 1999 καθώς και ένας σωλήνας παράκαμψης ο οποίος βρίσκεται γύρω από την 

πλατφόρμα από το 2007. [49] 

 

 

Σχήμα 25. Αγωγός πετρελαίου-φυσικού αερίου Norpipe  [50] 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Emden
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Gassled
https://en.wikipedia.org/wiki/Gassco
https://en.wikipedia.org/wiki/Continental_shelf
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1.1.3.8 Αγωγός φυσικού αερίου Europipe Ι 

 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Europipe I εκτείνεται από την πλατφόρμα Draupner E riser στη Βόρεια 

Θάλασσα έως το σταθμό παραλαβής στο Dornum στις γερμανικές ακτές. Με εσωτερική διάμετρο 

40 ιντσών, έχει μήκος 620 χιλιόμετρα και έχει χωρητικότητα 18 δισ. Κυβικών μέτρων  φυσικού 

αερίου ετησίως. 

Το τελικό τμήμα του αγωγού αυτού τοποθετήθηκε μέσω σήραγγας κάτω από τους 

προστατευόμενους παράκτιους υγροτόπους του Wattenmeer. Ένα ειδικό μηχάνημα 

κατασκευάστηκε για να οδηγήσει τη σήραγγα από σκυρόδεμα σε απόσταση 2.531 μέτρων 

ακριβώς κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας στη ζώνη της ακτής. 

Ένα παράλληλο τμήμα του αγωγού τοποθετήθηκε μέσω της σήραγγας κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του το 1994 και αυτό θα μπορούσε αργότερα να χρησιμοποιηθεί για να φέρει τη 

γραμμή Europipe II στην ξηρά. Ο ακροδέκτης στο Dornum συνδέεται με τον σταθμό μέτρησης 

στο Emden μέσω αγωγού μήκους 48 χιλιομέτρων με διάμετρο 42 ίντσες. Ο Europipe I άρχισε να 

λειτουργεί το 1995.  [51] 

 

 

Σχήμα 26 . Αγωγός φυσικού αερίου Europipe I,II [52] 
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1.1.3.9 Αγωγός φυσικού αερίου Europipe ΙΙ 

 

Ο Europipe ΙΙ είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου που εκτείνεται από το σταθμό 

επεξεργασίας στην περιοχή Karsto, βόρεια του Stavanger της Νορβηγίας  έως τον τερματικό 

σταθμό στο Dornum της Γερμανίας (Σχήμα 26). Έχει διάμετρο 42 ίντσες (1.100 mm) και 

χωρητικότητα 24 bcm ετησίως. Το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου προέρχεται από τα 

πεδία  Statoil Åsgard, Sleipner East / West , Gullfaks και Statfjord . 

Η λειτουργία του αγωγού ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 1999. Τα πρώτα 13 χιλιόμετρα του αγωγού 

είναι επίγεια από το Kårstø στο Vestre Bokn. Στη συνέχεια αρχίζει το υποθαλάσσιο τμήμα του 

αγωγού που έχει μήκος 642 χιλιόμετρα και διασχίζει το νορβηγικό, δανέζικο και γερμανικό τομέα 

στη Βόρεια Θάλασσα. Στο γερμανικό χερσαίο τμήμα ο αγωγός έχει 15 χιλιόμετρα μήκος. Στο 

Dornum το αέριο τροφοδοτεί τον αγωγό φυσικού αερίου Netra ο οποίος καταλήγει στο Salzwedel 

στην Ανατολική Γερμανία. 

Ο αγωγός κόστισε λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και λειτουργεί από την Gassco, ενώ 

ο πάροχος τεχνικών υπηρεσιών είναι η Statoil. [53] 

1.1.4 Αγωγοί φυσικού αερίου από την Αφρική 

 

Δύο κυρίως χώρες της Αφρικής τροφοδοτούν την Ευρώπη με φυσικό αέριο. Αυτές είναι η 

Αλγερία και η Λιβύη. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το δίκτυο των αγωγών που προέρχονται από την Αφρική και 

τροφοδοτούν την Ευρώπη. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statoil
https://en.wikipedia.org/wiki/Statoil
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleipner_gas_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Gullfaks_oil_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Statfjord_oil_field
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Σχήμα 27. Δίκτυο αγωγών προερχόμενων από Αφρική που τροφοδοτούν την Ευρώπη [54] 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα το κύριο κοίτασμα από το οποίο ξεκινούν οι 

περισσότεροι αγωγοί είναι το Hassi R’ Mel. 

1.1.4.1 Αγωγός φυσικού αερίου Maghreb-Europe 

 

Ο αγωγός Maghreb - Europe Gas (MEG) ο οποίος φαίνεται στο Σχήμα 27, είναι γνωστός με το 

όνομα PedroDuran Farrel, είναι ένας αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει το κοίτασμα Hassi 

R'mel, με την περιοχή της Κόρντομπα στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, μέσω του Μαρόκου και 

στη συνέχεια συνδέεται με τα δίκτυα φυσικού αερίου της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 

Ο αγωγός ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο 1996, έχει μήκος 1620 χλμ. και η ετήσια 

δυναμικότητά του είναι 12 bcm φυσικού αερίου ετησίως. Το κόστος κατασκευής του ξεπέρασε τα  

2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.  

Ο αγωγός αποτελείται από πέντε τμήματα:  

 της Αλγερίας,  

 του Μαρόκου,  

 της Ανδαλουσίας,  

 η σύνδεση με τη Πορτογαλία και  

 το υποθαλάσσιο τμήμα αποτελείται από δύο αγωγούς με διάμετρο 22 ιντσών (560 mm) 
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Το τμήμα του αγωγού εντός της Αλγερίας που ανήκει στην εταιρία Sonatrach έχει μήκος 515 

χιλιόμετρα, έχει ως αφετηρία το κοίτασμα Hassi R'mel και ως σημείο τερματισμού τα σύνορα με 

το Μαρόκο. 

Το τμήμα του αγωγού που διασχίζει το Μαρόκο έχει μήκος 522 χιλιόμετρα, ανήκει στο κράτος 

και λειτουργεί με ευθύνη της Metragaz.  

Το εντός της Ανδαλουσίας τμήμα έχει μήκος 269 χιλιόμετρα και διάμετρο 48 ίντσες. 

Το τμήμα που συνδέει την Πορτογαλία έχει συνολικό μήκος 269 χιλιομέτρων και διάμετρο 

28/32ίντσες.270 χλμ αγωγού βρίσκονται στην περιοχή Extremadura της δυτικής Ισπανίας. 

Τέλος, το υποθαλάσσιο τμήμα που συνδέει τις δύο ακτές του Γιβλαλτάρ αποτελείται από δυο 

αγωγούς με διάμετρο 22 ιντσών και μήκους 45 χιλιομέτρων. Ανήκει από κοινού στις Enagas 

(Ισπανία) και Transgas, και το μαροκινό δημόσιο. [55] 

 

1.1.4.2 Αγωγός φυσικού αερίου Medgaz 

 

Ο αγωγός Medgaz (Σχήμα 27) είναι ένας αγωγός ο οποίος σχεδιάστηκε για να τροφοδοτεί την 

Ευρώπη με αλγέρικο φυσικό αέριο. Πιο συγκεκριμένα ο αγωγός μήκους 757 χιλιομέτρων, ο 

οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011, συνδέει το κοίτασμα Hassi R'mel με τη 

νοτιοανατολική Ισπανία. 

Χωρίζεται σε δυο τμήματα: 

 Το χερσαίο τμήμα το οποίο έχει ως αφετηρία το κοίτασμα Hassi R'mel και ως σημείο 

τερματισμού το λιμάνι Beni Saf. Το τμήμα αυτό έχει μήκος 547 χιλιόμετρα και διάμετρο 

48 ίντσες. 

 Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού, μήκους 210 χιλιομέτρων και διαμέτρου 24 ιντσών, 

συνδέει το λιμάνι Beni Saf με την απέναντι όχθη της Ισπανίας, την Perdigal Beach. 

 

Ο αγωγός έχει αρχική δυναμικότητα 8 bcm ετησίως και το κόστος του ανέρχεται σε 900 εκατ. 

Ευρώ, εκ των οποίων 630 εκατ. Ευρώ για το υπεράκτιο τμήμα.  [56] 
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1.1.4.3 Αγωγός Trans-Mediterranean 

 

Ο αγωγός Trans-Med (Σχήμα 27) είναι ένας αγωγός φυσικού αερίου που έχει μήκος 2.475 

χιλιόμετρα. Κατασκευάστηκε για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Αλγερία στην Ευρώπη 

και συγκεκριμένα στην Ιταλία, μέσω της Τυνησίας και της Σικελίας. 

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1983 και έχει την ικανότητα μεταφοράς 30,2 bcm ετησίως. 

Το φθινόπωρο του 1997, μια τρομοκρατική επίθεση διέκοψε τη ροή του αερίου για πέντε ημέρες. 

Το συνολικό του μήκος είναι 2.475 χιλιόμετρα και αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 

 Το τμήμα της Αλγερίας, μήκους 550 χιλιομέτρων, το οποίο έχει ως αφετηρία το κοίτασμα 

Hassi R'mel και σημείο τερματισμού τα σύνορα με την Τυνησία έχει διάμετρο 48 ίντσες 

(1220 mm).  

 Το τμήμα της Τυνησίας, έχει μήκος 370 χιλιόμετρα και διάμετρο 48 ιντσών (1220mm). 

 Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού έχει μήκος 155 χιλιόμετρα και διέρχεται από το Στενό 

της Σικελίας, περιλαμβάνει τρεις γραμμές αγωγών διαμέτρου 20 ιντσών (510 mm) και δύο 

γραμμές διαμέτρου 26 ιντσών (660 mm). 

 Το ιταλικό τμήμα έχει μήκος 1.400 χιλιόμετρα. Η διάμετρος των σωλήνων κυμαίνεται από 

42 έως 48 ίντσες (1070-1220 mm). Ο αγωγός διέρχεται από το έδαφος της Σικελίας, το 

θαλάσσιο τμήμα των Στενών της Μεσσήνας (15 χιλιόμετρα) και στη συνέχεια εντός της 

ιταλικής χερσονήσου, μέχρι την κοιλάδα του ποταμού Πάδου (Po Valley) στη βόρεια 

Ιταλία. [57][58] 

 

1.1.4.4 Αγωγός φυσικού αερίου Greenstream 

 

Ο Greenstream είναι υποβρύχιος αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει τη Λιβύη με 

την Ιταλία μέσω της Σικελίας (Σχήμα 27). Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004 και είναι ο 

μεγαλύτερος σε μήκος υποθαλάσσιος αγωγός που έχει κατασκευασθεί στη Μεσόγειο με μήκος 

540 χιλιόμετρα. Η διάμετρος του είναι 32 ίντσες και η μεταφορική ικανότητά του είναι 8 bcm 

ετησίως. Έχει ως αφετηρία την Mellitah στην ακτή της Λιβύης, διέρχεται δυτικά της Μάλτας και 

καταλήγει στη Γέλα, στη νότια ακτή της Σικελίας, όπου υπάρχουν τεράστιες εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης φυσικού αερίου και πετρελαίου καθώς και διυλιστήρια της εταιρίας ΕΝΙ. Το 

μέγιστο βάθος του είναι 1.127 μέτρα. [54] 

Ο αγωγός σταμάτησε να λειτουργεί στις αρχές του 2011 για 8 μήνες, λόγω του εμφύλιου πολέμου 

στην περιοχή. 
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Σήμερα οι εξαγωγές από τη Λιβύη πρακτικά έχουν σταματήσει λόγω των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει ο αγωγός Greenstream. Η Αλγερία αναγκάστηκε να σταματήσει τις προμήθειες 

λόγω πολύ υψηλής τιμής του αερίου της διότι αυτό είναι συνδεδεμένο με την τιμή του πετρελαίου 

η οποία το τελευταίο διάστημα έχει μια διαρκώς ανοδική πορεία. 

Το φυσικό αέριο του αγωγού προέρχεται από τα λιβυκά πεδία εξόρυξης: 

 Bahr Essalam (θαλάσσιο) που βρίσκεται 110 χιλιόμετρα από την μεσογειακή ακτή,  

 το Wafa και  

 Bouri, τα οποία βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, σε απόσταση 530 

χιλιομέτρων από το Mellitah  [57] 

 

1.1.4.5  Αγωγός φυσικού αερίου Galsi 

 

Ο νέος αυτός αγωγός φυσικού αερίου (Σχήμα 27) θα συνδέσει την Αλγερία με την Ιταλία. Θα έχει 

μεταφορική ικανότητα 8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως και αναμένεται να τεθεί σε 

λειτουργία το 2019. 

Θα περιλαμβάνει δύο τμήματα: 

 Διεθνές τμήμα: Θα έχει ως αφετηρία την ακτή της Αλγερίας στο Porto Botte, στη νότια Σαρδηνία 

και θα είναι ο βαθύτερος υποθαλάσσιος αγωγός που έχει κατασκευάστηκε ποτέ, φτάνοντας σε 

βάθος 2.885 μέτρων. 

 Εγχώριο τμήμα: Αποτελείται από ένα χερσαίο τμήμα από το Porto Botte στην Όλμπια στη 

Σαρδηνία και από ένα υποθαλάσσιο τμήμα από την Όλμπια έως το Piombino στην Τοσκάνη 

Ο συγκεκριμένος αγωγός θα τροφοδοτεί κυρίως την Ιταλία και την Σαρδηνία, η οποία μέχρι 

σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε φυσικό αέριο.  [59] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα-Αγωγοί Μεταφοράς 

 

2.1- Σύνθεση Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα 

 

 

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει το δίκτυό του Φυσικού Αερίου από το 1997, εισάγοντας από τη 

Ρωσία διαμέσου του αγωγού South Stream και από την Αλγερία σε υγροποιημένη μορφή. Η 

σύνθεση του  φυσικού αερίου στην Ελλάδα, διαμορφώνεται, ανάλογα με τις ανάγκες της 

κατανάλωσης και τη διαθεσιμότητα του.  

Η σύνθεση του παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

Συστατικό 

Ρωσικό Φ.Α. Αλγερινό Φ.Α. 

min % max% Τυπική 

σύσταση 

(mol) 

min % max% Τυπική 

σύσταση 

(mol) 

Μεθάνιο 85 - 98 85,76 96,61 92,09 

Αιθάνιο - 7 0,7 3,21 8,55 6,23 

Προπάνιο - 3 0,21 - 3,01 0,71 

Βουτάνιο - 2 0,08 - 0,7 0,06 

Ισοβουτάνιο - - - - 0,52 0,05 

Πεντάνιο - 1 0,07 - 0,23 - 

Διοξείδιο 

Άνθρακα 

- 3 0,12 - - - 

Άζωτο - 5 0,82 0,18 1,24 0,86 

Οξυγόνο - 0,02 - - - - 

Υδρόθειο mg/mn
3
 - 5 5,4 - 0,83 0,5ppm 

vol 

S Μερκαπτανών 

mg/mn
3
 

- 15 16,1 - 2,3 2,3 

Ολικό θείο 

mg/mn
3
 

- 60 64,4 - 30 30 

Α.Δ.Θ Kcal/mn
3
 9230 9875 9524 9600 10832 10034 

Δείκτης Wobbe 

W 

 10850 12000 - - - - 

Σημείο δρόσου 

για 

υδρογονάνθρακες 

- <0 σε 

50 bar 

- - - - 

Σημείο δρόσου 

για νερό 

- <-8 σε 

40,2 bar 

- - - - 

 

Πίνακας 1: Μεταβολές της σύστασης φυσικού αερίου [60] 
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Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η μεταβολή της σύνθεσης είναι μικρή με την  

περιεκτικότητα του μεθανίου να  είναι μεγαλύτερη από 90% σε όγκο. 

2.2- Διανομή Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα 

Η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι η Δ.Ε.Π.Α., η οποία ιδρύθηκε το 

1988 ως θυγατρική αρχικά  της τότε «Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου» και στην συνέχεια της 

εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια». Σήμερα τα Ελληνικά Πετρέλαια κατέχουν το 

35 % των μετοχών έναντι του 65% που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Η Δ.Ε.Π.Α. έχει το μη 

μεταβιβάσιμο δικαίωμα να εισάγει, να εξάγει, να μεταφέρει, να αποθηκεύει, να διανέμει και 

γενικά να εμπορεύεται το φυσικό αέριο στους τελικούς καταναλωτές. Επίσης έχει το δικαίωμα της 

πώλησης : 

 Στις Εταιρείες Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.) και στις Εταιρείες παροχής 

Αερίου 

 Στους Βιομηχανικούς καταναλωτές 

 Σε καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση όγκου αερίου μικρότερου ή ίσου του αντίστοιχου 

των 100 GWh (δηλαδή 9.000.000 Nm
3
 ) 

 Για κίνηση οχημάτων 

Η εισαγωγή και η αξιοποίηση του φυσικού αερίου προϋποθέτει την ύπαρξη της κατάλληλης 

υποδομής, για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή του. [60] 

Η Δ.Ε.Π.Α. προμηθεύεται το φυσικό αέριο από τη Ρωσική Εταιρεία Gazexport, τη θυγατρική 

της Gazprom και την Αλγερινή Sonatrach. Το Ρωσικό φυσικό αέριο εισέρχεται στην Ελλάδα από 

την Βουλγαρία στον Προμαχώνα Σερρών. Άλλο ένα σημείο εισόδου, είναι ο διασυνδετήριος 

αγωγός Τουρκίας – Ελλάδας ο οποίος λειτουργεί από το 2007  και μεταφέρει Κασπιακό –Αζέρικο 

αέριο. [61] 

Το εθνικό σύστημα μεταφοράς του φυσικού αερίου  περιλαμβάνει τον κεντρικό αγωγό 

μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης, με αντοχή P=70 bar, διαμέτρου 36’’ και 30’’, που οδεύει από 

τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως την Αττική , συνολικού μήκους 512 km. Επίσης περιλαμβάνει 

τους κλάδους μεταφοράς υψηλής πίεσης προς την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη 

Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Αττική, συνολικού μήκους 440 km, τους μετρητικούς και 

ρυθμιστικούς σταθμούς για τη μέτρηση της παροχής αερίου και την ρύθμιση της πίεσης, το 

σύστημα τηλεχειρισμού και  ελέγχου της λειτουργίας και των τηλεπικοινωνιών,  καθώς και τα 

κέντρα λειτουργίας και συντήρησης σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και Ξάνθη. [60] 
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Επίσης  υπάρχει  και ένας σταθμός αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη 

Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων Αττικής. Εκεί παραλαμβάνονται προμήθειες φυσικού 

αερίου, που φθάνουν στη χώρα μας με δεξαμενόπλοια, σε υγροποιημένη μορφή, από την Αλγερία.  

Το Φυσικό Αέριο αποθηκεύεται σε δύο δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 130.000 m3, στη 

συνέχεια στις ειδικές εγκαταστάσεις της μονάδας, μετατρέπεται ξανά σε αέριο και τροφοδοτεί 

τους αγωγούς του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Τον Οκτώβριο του 2007, 

ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (1η φάση 

αναβάθμισης), αυξάνοντας τη δυναμικότητα παραλαβής φορτίων αλλά και τη δυνατότητα 

αεριοποίησής του. Ο σταθμός  τώρα υποδέχεται μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια και παραλαμβάνει 

γρήγορα διπλάσιες ποσότητες αερίου. Η αδιάλειπτη δυναμικότητα αεριοποίησης  τριπλασιάστηκε 

από 271 κ.μ. ΥΦΑ την ώρα πριν την αναβάθμισή του, σε 1.000 κ.μ παρέχοντας του τη 

δυνατότητα να επεξεργάζεται τριπλάσιες ποσότητες υγροποιημένου ΦΑ και να τροφοδοτεί το 

Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς με 5,2 –5,3 δις. κ.μ. ΦΑ ετησίως. Τον Απρίλιο του 2009, ο ρόλος 

του σταθμού ΥΦΑ ενισχύθηκε   με  τη λειτουργία  της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).Η μονάδα ΣΗΘΥΑ με καύσιμο φυσικό αέριο, 

εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία και επάρκεια 13MW στο σταθμό ΥΦΑ. [61] 

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η 2η  Φάση  Αναβάθμισης του Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας και   

αδειοδοτήθηκε η κατασκευή της 3ηςδεξαμενής αποθήκευσης ΥΦΑ με παράλληλη αύξηση της 

δυναμικότητας αεριοποίησης. Η τρίτη δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα 95.000 κ.μ ΥΦΑ. και θα 

αυξήσει τη συνολική αποθηκευτική ικανότητα του Σταθμού σε 225.000 κ.μ. ΥΦΑ από 130.000 

κ.μ. ΥΦΑ που είναι σήμερα. Η δυναμικότητα αεριοποίησης θα αυξηθεί σε 1.400 κ.μ. ΥΦΑ την 

ώρα από 1.000 κ.μ. που είναι σήμερα.  [62] 
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Σχήματα 28,29.  Σημεία εισόδου φυσικού αερίου στην Ελλάδα [61] 

 

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου 

(Ν.3428/05), ιδρύθηκε η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 

Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)», η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.  

Ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

Συγκεκριμένα, αποκτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, 

εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. [61] 

2.3- Κατανάλωση Φυσικού Αερίου 

 

 Η κατανάλωση Φυσικού Αερίου έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια 

κάνοντας άλμα πάνω από το 78% μεταξύ του 1996 και του 2006 έως τα 17 bcf.  Ενώ ο ρυθμός 

αύξησης της κατανάλωσης μπορεί να μειώνεται από αυτά τα μέγιστα, η κατανάλωση Φυσικού 

Αερίου θα συνεχίσει να αυξάνεται σταθερά καθώς κατασκευάζονται καινούργιες εγκαταστάσεις 

ισχύος που λειτουργούν με Φυσικό Αέριο. Η ετήσια αύξηση της ζήτησης αναμένεται να είναι 

κατά μέσο όρο 2,8% μεταξύ του 2010 – 2030 σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΙΑ (Energy 

Information Administration). [60] 
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Ειδικότερα στον οικιακό τομέα, έχουν γίνει από τη Δ.Ε.Π.Α. προεκτιμήσεις για το τελικό 

στάδιο ανάπτυξης το 2020, κατά κατηγορία και πόλη εισαγωγής του Φυσικού Αερίου, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Αθήνα Θεσ/νικη Λάρισα Βόλος 

Θέρμανση 12500 30200 5200 48000 

Μαγείρεμα, 

ΖΝΖ 

286000 76500 12100 10900 

Εμπορικός 

Τομέας 

17550 4700 3450 3200 

Πίνακας 2 Προτιμήσεις καταναλώσεων οικιακού τομέα σε τέσσερις πόλεις για το τελικό στάδιο 

ανάπτυξης το 2020. [63] 

Το Φυσικό Αέριο λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων του σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, 

βρίσκει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Αναλυτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί : 

 Στον οικιακό τομέα επίσης για θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού 

 Στον εμπορικό τομέα, 

 Στο Βιομηχανικό τομέα 

 Στην ηλεκτροπαραγωγή 

 Στις διάφορες χρήσεις 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή κατανάλωσης Φυσικού Αερίου ανά τομέα 

χρήσης της Ελλάδας σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

 Γερμανία Δανία Ιταλία Ελλάδα 

Οικιακή χρήση 31,1 20,4 33 21 

Εμπορική Χρήση 4,1 10,7 8,7 7 

Βιομηχανική Χρήση 44,2 30,2 42,9 16 

Ηλεκτροπαραγωγή 7,8 8,3 13,5 39 

Διάφορες χρήσεις 12,8 30,4 1,9 17 

Σύνολο 100 100 100 100 

 

Πίνακας 3 Κατανομή (%) της κατανάλωσης Φυσικού Αερίου ανά τομέα χρήσης.  

Για την Ελλάδα  η κατανάλωση αποτελεί πρόβλεψη για το 2020 έτος πλήρους ανάπτυξης του έργου [60] 

 

Τα γνωστά αποθέματα μέχρι σήμερα εντοπίζονται στην Ρωσία, το Ιράν, το Κατάρ, την 

Νιγηρία, την Αλγερία και από το Αζερμπαϊτζάν όπου αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές προς 

την Ελλάδα μέσω του αγωγού TAP . [64] 

Το τελευταίο επίτευγμα της Ελλάδος αποτελεί η συμφωνία για μείωση της τιμής του φυσικού 

αερίου από την Ρωσία κατά 15%,  μια συμφωνία η οποία επιφέρει φέρνει πολλαπλά οφέλη ,καθώς 
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καταφέρνει να μειώσει σοβαρά το κόστος στα πάγια έξοδα των νοικοκυριών και βιομηχανιών. Η 

Ελλάδα διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

Η ύπαρξη ενεργειακών αποθεμάτων στην ανατολική μεσόγειο δημιουργεί μια νέα συζήτηση 

αναφορικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό και τον γεωστρατηγικό σχεδιασμό της Ευρώπης. Η 

προοπτική της ύπαρξης φυσικού αερίου στην Ελλάδα εστιάζεται στην θαλασσιά περιοχή νοτιάς 

της Κρήτης καθώς και στην περιοχή όντος του πεδίου του Ηρόδοτου. Τα αποθέματα φυσικού 

αερίου νοτιάς της Κρήτης ανέρχονται στα 3,5 τρις κυβικά μετρά τα όποια θα αποδώσουν έσοδα 

ύψους 599$ δύσε 25 χρόνια, δηλαδή η παραπάνω περιοχή προκύπτει ότι είναι πλούσια όπως ο 

κόλπος του Μεξικού και η Κασπία θάλασσα [65]. Οι ενδείξεις λοιπόν μέρα με την μέρα 

επιβεβαιώνονται κ μας δίνουν την ευκαιρία να ατενίζουμε το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία 

καθώς η Ελλάδα ίσως είναι και σε θέση του χρόνου να πουλήσει δικαιώματα εκμεταλλεύσεις , 

τμηματικά οικοπέδων με υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι 

πετρελαϊκές εταιρίες εξόρυξης κάνουν επίσημη κρούση προς την ελληνική κυβέρνηση . [62] 

 

2.4- Μελλοντικά επενδυτικά σχέδια 

2.4.1. To αναπτυσσόμενο δίκτυο αγωγών μεταφοράς ΦΑ  

 

Η Ελλάδα κατάφερε, μετά από χρόνιες συζητήσεις με ξένους επενδυτές, να βάλει τον εαυτό 

της στο επίκεντρο των επενδυτικών σχεδίων όσον αφορά τη μεταφορά του φυσικού αερίου προς 

την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα βρίσκεται στα σχέδια των παρακάτω αγωγών: 

 

2.4.1.1. TAP (Trans Adriatic Pipeline) 

 

H αρχική δυναμικότητά του θα είναι 10 δις κυβικά μέτρα ΦΑ/έτος με δυνατότητα 

διπλασιασμού της ποσότητας αυτής στο μέλλον στα 20 δις κυβικά μέτρα. Στο ελληνικό έδαφος θα 

κατασκευαστούν συνολικά 22 βαλβιδοστάσια κάποια εκ των οποίων έχουν κατασκευασθεί ήδη. 

Η διαδρομή του TAP υπολογίζεται στα  878 χλμ. (Ελλάδα 550 χλμ., Αλβανία 215 χλμ., 

Αδριατική Θάλασσα 105 χλμ., Ιταλία 8 χλμ.). Το μεγαλύτερο υψόμετρο από το οποίο θα περάσει 

ο TAP θα είναι τα 2.100 μέτρα στα βουνά της Αλβανίας, ενώ το βαθύτερο σημείο που θα 

διασχίσει το υποθαλάσσιο τμήμα θα είναι τα 820 μέτρα κάτω από την θάλασσα. 

Η κατασκευής του TAP συνεχίζει να προχωράει και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2018 

υπολογίσθηκε ότι ολοκληρώθηκε περίπου το 82% της κατασκευής του. Μεγάλες εκτάσεις της 
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Ζώνης Εργασίας με δικαίωμα διέλευσης (Right of Way) καθημερινά σκάπτονται και 

διαμορφώνονται, σωλήνες συνδέονται και τοποθετούνται εντός των τάφρων και στην συνέχεια 

επιχώνονται με κατάλληλα αδρανή υλικά σύμφωνα με τα στάδια κατασκευής του αγωγού τα 

οποία θα αναφερθούν παρακάτω.  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα βασικά κατασκευαστικά σταδία κατά μήκος της 

διαδρομής του TAP όπως έχουν διαμορφωθεί έως και τα τέλη Οκτωβρίου 2018. 

 

 

Σχήμα 30.  Χάρτης  προόδου τριών βασικών κατασκευαστικών σταδίων κατά μήκος της διαδρομής του TAP 

[66] 

 

Όπως φαίνεται λοιπόν και στο παραπάνω σχήμα, η διαδρομή του ΤΑΡ έχει ως εξής :  

Ελλάδα 

O αγωγός συνδέεται με τον ΤΑΝΑΡ στην περιοχή  Κήπους της  Θράκης κοντά στα 

ελληνοτουρκικά σύνορα διασχίζοντας την Βόρεια Ελλάδα σε μήκος περίπου 550 χλμ. και 

καταλήγοντας στα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία, νοτιοδυτικά της Ιεροπηγής. 

Αλβανία 

Έπειτα από την Ιεροπηγή περνά στον Αλβανικό χώρο από την  Βίγλιστα, στην περιφέρεια της 

Κορυτσάς, συνεχίζοντας περίπου στα 215 χλμ. και καταλήγοντας 17 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης 

Fier, σε απόσταση περίπου 400 μέτρα από την ακτή.  

https://www.tap-ag.gr/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CF%8D/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%CF%82
https://www.tap-ag.gr/assets/02.x.pipeline_construction/Progress%20map/Progress_10.18_GR.jpg
https://www.tap-ag.gr/assets/02.x.pipeline_construction/Progress%20map/Progress_10.18_GR.jpg
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Αδριατική Θάλασσα 

Στη συνέχεια θα συνεχίζει υποθαλάσσια  στην Αδριατική Θάλασσα σε μήκος 105 χλμ από τις 

Αλβανικές ακτές μέχρι τις Ιταλικές ακτές (τα 37 χλμ. θα ανήκουν σε Αλβανικά ύδατα). 

Ιταλία 

Ο αγωγός λοιπόν θα καταλήγει στις Ιταλικές ακτές της Νότιας Ιταλίας, και συγκεκριμένα στην 

περιοχή San Foca, με το χερσαίο τμήμα του αγωγού να εκτείνεται στα 8 χλμ. περίπου. 

 

Σχήμα 31. Χάρτης διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ [67] 

 

Μέσω του αγωγού αυτού πρόσθετες πηγές ΦΑ θα φθάσουν στην Ελλάδα,  μειώνοντας το 

μονοπώλειο της ΔΕΠΑ καθώς και των ήδη υπαρχόντων προμηθευτών της ελληνικής αγοράς. [68] 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στάδια κατασκευής του αγωγού βήμα προς βήμα: 

ΣΤΑΔΙΟ 1 : Μελέτη 

Αρχικά διεξάγονται οι απαιτούμενες λεπτομερείς περιβαλλοντικές μελέτες  και μελέτες για 

πιθανά αρχαιολογικά ευρήματα ώστε να καθοριστούν οι καταλληλότερες μέθοδοι κατασκευής. 

ΣΤΑΔΙΟ 2 : Απομάκρυνση της φυτικής γης και διαμόρφωση του ROW 

Αρχικά διανοίγεται σε όλο το μήκος του αγωγού μια  επιφάνεια η οποία ονομάζεται ‘’ ζώνη με 

δικαίωμα διέλευσης’’ (ROW), 38 μέτρα πλάτους . Η φυτική γη που απομακρύνεται τοποθετείται 

πλευρικά του ROW ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί αργότερα στην αποκατάσταση της 

προϋφιστάμενης κατάστασης της περιοχής που διανοίχθηκε. 
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Σχήμα 32. Απομάκρυνση φυτικής γης και διαμόρφωση με μηχανικά μέσα  [66] 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3 : Τοποθέτηση στο έδαφος και κάμψη των σωλήνων 

Έπειτα , ρυμουλκούνται από τα φορτηγά που τους κουβαλούσαν, οι χαλύβδινοι αγωγοί 48 ιντσών 

κατά μήκος  της διαδρομής του σωλήνα , από άκρη σε άκρη. Ειδικά μηχανήματα κάμψης 

κάμπτουν τους σωλήνες με βάση το έδαφος που θα τοποθετηθούν και στην κατεύθυνση της 

διαδρομής. 

 

 

Σχήμα 33. Τοποθέτηση των χαλύβδινων αγωγών κατά μήκος της διαδρομής του ΤΑΡ [66] 
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ΣΤΑΔΙΟ 4 : Συγκόλληση των σωληνών με ακτίνες Χ / Έλεγχος με υπέρηχους 

Οι σωληνώσεις του αγωγού συγκολλώνται με ακτίνες Χ στην επιφάνεια του εδάφους και 

αργότερα γίνονται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με υπέρηχους ούτως ώστε να διασφαλίζονται τα 

εθνικά και διεθνή πρότυπα. 

 

Σχήμα 34.  Συγκόλληση σωληνώσεων αγωγού με ακτίνες Χ [66] 

 

ΣΤΑΔΙΟ 5 : Αμμοβολή συγκόλλησης για την πρόληψη διάβρωσης 

Κάθε συγκόλληση θα πρέπει να αμμοβολείται και να καλύπτεται από μια προστατευτική 

επίστρωση για την πρόληψη της διάβρωσης του αγωγού ενάντια σε μηχανικές επιπτώσεις. 

        

Σχήμα 35. Αμμοβολή συγκόλλησης για την πρόληψη διάβρωσης  [66] 
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ΣΤΑΔΙΟ 6 : Διάνοιξη ορύγματος 

Σε επόμενη φάση, διανοίγεται μια τάφρος για να περνάει ο αγωγός. Ο έδαφος που προκύπτει από 

την εκσκαφή τοποθετείται πλευρικά για τη μελλοντική επίχωση της τάφρου. 

 
 

Σχήμα 36 Διάνοιξη τάφρου για την διέλευση του αγωγού [66] 

 

ΣΤΑΔΙΟ 7 : Τοποθέτηση του αγωγού  στην τάφρο 

Για την τοποθέτηση των κυρτών σωλήνων μέσα στην τάφρο χρησιμοποιούνται πλάγιοι ανυψωτές. 

Σε κάθε καταβίβαση τοποθετούνται σωλήνες μήκους έως ένα χιλιόμετρο τη φορά. 

 
 

Σχήμα 37.  Καταβίβαση σωληνώσεων αγωγού [66] 

 

 

 



50 
 

ΣΤΑΔΙΟ 8 : Διαδικασία Σύνδεσης 

Όταν τοποθετηθούν δύο σειρές σωλήνων του ενός χλμ. στην τάφρο συγκολλούνται μεταξύ τους. 

 
 

Σχήμα 38. Σύνδεση σωληνώσεων του αγωγού εντός της τάφρου [66] 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 9 : Γέμισμα και Επανεπίχωση 

 

Οι σωληνώσεις εντός της τάφρου επιχώνονται περιμετρικά με χώμα με σκοπό να προστατεύουν 

τον αγωγό και αφού ολοκληρωθεί το γέμισμα γίνεται η επανεπίχωση της τάφρου με το 

επιφανειακό χώμα το οποίο είχε τοποθετηθεί πλευρικά του αγωγού.Ακολουθεί η συμπύκνωση της 

επιφάνειας με τα κατάλληλα μηχανικά μέσα. 

 

 

Σχήμα 39. Επίχωση τάφρου σωλήνα [66] 
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ΣΤΑΔΙΟ 10 : Υδραυλική δοκιμή 

 

Για να πιστοποιηθεί η ασφάλεια του αγωγού εκτελείται  υδροστατικός ελέγχος. Σε αυτή την 

περίπτωση τοποθετείται στον αγωγό μια συσκευή ελέγχου και γεμίζει με νερό υπό πίεση 

μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια λειτουργίας του φυσικού αερίου ούτως ώστε να φανεί η 

αντοχή του σε θραύση. 

 

Σχήμα 40. Υδροστατικός έλεγχος αγωγού [66] 

 

ΣΤΑΔΙΟ 11 : Αποκατάσταση εδάφους 

 

Το επόμενο στάδιο είναι η αποκατάσταση του ROW στην αρχική του κατάσταση το συντομότερο. 

Όπου απαιτείται, κατασκευάζονται μηχανισμοί ελέγχου διάβρωσης και διαστρώνεται επιπλέον 

χώμα στην επιφάνεια αυτή ούτως ώστε να υπάρξει βλάστηση. 

 

Σχήμα 41.  Αποκατάσταση εδάφους στο ROW  [66] 
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ΣΤΑΔΙΟ 12 : Σήμανση 

 

Τέλος, τοποθετούνται πινακίδες (οριοδείκτες) για την ασφάλεια , οι οποίοι δείχνουν τη διαδρομή 

του αγωγού. Επιπλέον, εγκαθίστανται συστήματα καθοδικής προστασίας, όπου χρειάζεται. 

 

 

Σχήμα 42. Οριοδείκτης διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ [66] 

 

2.4.1.2 IGB (Ελληνοβουλγαρικός) 

 

Ο Ελληνο-Βουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός, που θα συνδέει την Κομοτηνή με τη 

StaraZagora, βρίσκεται και αυτός υπό κατασκευή, άρχισε τέλη Ιουνίου του 2018 και υπολογίζεται 

να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2020. [69] 

Το συνολικό κόστος του αγωγού υπολογίζεται σε 240 εκατομμύρια ευρώ. [70] 

 
 

Σχήμα 43. Ελληνοβουλγαρικός αγωγός φυσικού αερίου IGB [71] 
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Θα έχει μήκος 180 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 31 χλμ. θα βρίσκονται σε ελληνικά εδάφη. Η 

αρχική δυναμικότητα υπολογίζεται σε 3 δις κυβικά μέτρα/ έτος, ενώ μελλοντικά υπάρχει 

δυνατότητα αύξησης σε 5 δίς με την προσθήκη ενός Σταθμού Συμπίεσης. Το συγκεκριμένο σχέδιο 

θα είναι ο πρώτος σύνδεσμος για το λεγόμενο κάθετο διάδρομο προς το Βορρά. [72] 

Αποτελεί τμήμα του νότιου διαδρόμου και μέσω της διασύνδεσης με τον ΤΑΡ και το δίκτυο 

του ΔΕΣΦΑ θα παρέχει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πρόσβαση στο αέριο της Κασπίας και 

άλλων πηγών, καθώς και σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μέσω των ελληνικών τερματικών 

σταθμών, όπως ο σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη.  [73] 

 Τη μελέτη,  κατασκευή και  λειτουργία του έργου έχει αναλάβει η Εταιρεία ICGBAD, η 

οποία έχει έδρα στη Βουλγαρία, με μετόχους κατά 50% την Ελληνική Εταιρεία 

IGIPoseidonSAκοινοπραξία της ελληνικής ΔΕΠΑ και της ιταλικής EdisonSpA. και κατά 50% τη 

Βουλγαρική κρατική Εταιρεία BulgarianEnergyHolding (BEH). [74] 

 2.4.1.3. Eastern Mediterranean Pipeline (Ισραήλ- Κύπρος- Ελλάδα) 

 

Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με μελέτες αποδείχτηκε τεχνικά εφικτό και 

οικονομικά  ανταγωνιστικό, συζητείται μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ο συγκεκριμένος 

αγωγός θα έχει μήκος 1.900 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 1.300 θα είναι υποθαλάσσια. Το 

μέγιστο βάθος από το οποίο θα διέρχεται ο αγωγός είναι 3000 μέτρα, στη θαλάσσια περιοχή 

ανατολικά της Κρήτης.  Ως προς την μεταφορική ικανότητα, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια 

από 10 έως 16 δις. κυβικά μέτρα ετησίως, και η βασική παράμετρος διαφοροποίησης, όπως 

επισημαίνεται στη μελέτη, συνδέεται με την πιθανή ανακάλυψη κοιτασμάτων στη θαλάσσια 

περιοχή νότια της Κρήτης τα οποία θα διοχετευθούν μέσω του ίδιου αγωγού προς την Ευρώπη. 

Εικάζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2025. [69][74] 

 

Σχήμα 44. Αγωγός φυσικού αερίου East Mediterranean pipeline [75] 
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Θα μεταφέρει ΦΑ από την Ανατολική Μεσόγειο από το κοίτασμα Λεβιάθαν (πεδία Κύπρου, 

Ισραήλ) προς την Ελλάδα και εν συνεχεία προς την Ευρώπη, μέσω Κύπρου-Κρήτης-

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος-Ιταλίας μέσω του αγωγού IGI-Poseidon (ΠΟΣΕΙΔΩΝ). [72] 

Συνοπτικά οι χώρες που εμπλέκονται στην κατασκευή και εκμετάλλευση του νέου αυτού 

αγωγού διαθέτουν τα παρακάτω κοιτάσματα: 

 Ισραήλ 

 Tamar (~300 δις m
3
) 

 Leviathan (~500 δις m
3
) 

 Karish (~55 δις m
3
) 

 Tanin (~55 δις m
3
) 

 Κύπρος 

 Αφροδίτη (~128 δις m
3
) [76] 

 

Το ύψος της επένδυσης, εκτιμάται από 5,22 έως 5,94 δις. ευρώ ανάλογα με την μεταφορική 

ικανότητα που θα επιλεγεί. [77] 

 

2.4.1.4. IGI Poseidon (Ελλάδα- Ιταλία) 

 

Αυτός ο αγωγός θα έχει υπεράκτιο τμήμα μήκους 207 χιλιομέτρων και θα συνδέει την 

Θεσπρωτία με το Οτράντο της Ιταλίας. Tην ανάπτυξη του έχει αναλάβει η  ελληνική εταιρεία 

«ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» στην οποία συμμετέχουν κατά 50% τόσο η ΔΕΠΑ όσο και η Ιταλική 

EDISON. 

Το συνολικό κόστος του αγωγού υπολογίζεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. [78] 

 

Σχήμα 45. Αγωγός μεταφοράς φυσικου αερίου IGI Poseidon  [79] 
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Ο αγωγός έχει μεταφορική ικανότητα 14 δις κυβικών μέτρων κατ έτος με δυνατότητα 

αναβάθμισης έως και 20 δις κυβικών μέτρων και θα μεταφέρει ΦΑ από τις περιοχές της 

Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής ή/και της Κασπίας προς την Ιταλία, μέσω της 

Τουρκίας και της Ελλάδας. [72] 

 Έχει λάβει τις απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή και λειτουργία του. Αυτή την περίοδο 

αναζητούνται εναλλακτικές πηγές αερίου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα 

του έργου και να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση .[72] 

Η τελική απόφαση για τον παραπάνω αγωγό αναμένεται να ληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2019, 

κατά τη λήψη της οριστικής απόφασης υλοποίησης του έργου. 

 

2.4.1.5. Ο αγωγός South European Pipeline 

 

Η ελληνική δημόσια επιχείρηση αερίου ΔΕΠΑ υπέγραψε τον Φεβρουάριο του 2016, μία 

αρχική συμφωνία με την ρωσική GAZPROM για την προώθηση του έργου που έχει σχεδιαστεί 

για να μεταφέρει ΦΑ πιθανώς μέσω Τουρκίας και στη συνέχεια μέσω Ελλάδας στην Ιταλία και 

από εκεί στην Ευρώπη. Ο αγωγός είναι επέκταση των παλαιότερων σχεδίων της Ρωσίας για τους 

αγωγούς South Stream και Turkish Stream. [80] 

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες και εξαιτίας του ρωσικού-αμερικανικού ενεργειακού 

πολέμου, εξετάζονται διαδρομές για τον συγκεκριμένο αγωγό που δεν περιλαμβάνουν την 

Ελλάδα. 

Η πιθανότερη διαδρομή που θα ακολουθήσει ο συγκεκριμένος αγωγός θα είναι μέσω 

Βουλγαρίας και εν συνεχεία βορειότερα προκειμένου να καταλήξει στις χώρες της κεντρικής 

Ευρώπης. 

Η οριστική ακύρωση των σχεδιασμών για κατασκευή του νότιου διαδρόμου, θα καταστήσει 

τη Γερμανία μονοπωλιακό χονδρέμπορο του ρωσικού αερίου στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 

καθώς οι δύο κλάδοι του Nord Stream θα μεταφέρουν ποσότητες σημαντικά μεγαλύτερες από τις 

ανάγκες του Βερολίνου για την κάλυψη των εσωτερικών του αναγκών. [81] 
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2.4.1.6. Αγωγός διασύνδεσης  Ελλάδας- ΠΓΔΜ 

 

Προκαταρκτική συμφωνία που περιλαμβάνει τη διασύνδεση του δικτύου της γείτονος Χώρας 

ΠΓΔΜ, στην πόλη Stip, με το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στην περιοχή 

της Νέας Μεσημβρίας υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2016 από τους εκπροσώπους των δύο χωρών.  

Ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 160 km εκ των οποίων τα 50 θα είναι σε ελληνικό έδαφος 

και συγκεκριμένα από την Νέα Μεσημβρία έως το σύνορο με την ΠΓΔΜ στο ύψος του 

Τελωνείου Ευζώνων και θα έχει μεταφορική ικανότητα 1 δις κυβικών μέτρων/έτος με δυνατότητα 

διπλασιασμού της στο μέλλον.  [69][74] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-Ατυχήματα Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

 

3.1. Αίτια ατυχημάτων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου 

 

      Παρόλο που η βιομηχανία φυσικού αερίου εξελίσσεται σε μεγάλο βαθμό, εξακολουθούν 

να εμφανίζονται έντονα φαινόμενα εκρήξεων αγωγών. Πολλές από αυτές τις εκρήξεις μπορούν να 

αποδοθούν σε ανθρώπινο λάθος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές αιτίες 

για να συμβεί μια έκρηξη αγωγού φυσικού αερίου, κάποιες εκ των οποίων παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

Λανθασμένη εγκατάσταση 

      Οι σωληνώσεις πρέπει να εγκατασταθούν κατάλληλα από εξειδικευμένους τεχνικούς για 

να λειτουργούν σωστά. Η ακατάλληλη εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της κακής 

συγκόλλησης, μπορεί να προκαλέσει διαρροές αερίων και άλλα προβλήματα που οδηγούν σε 

έκρηξη. Η αποτυχία της τοποθέτησης βαλβίδων έκτακτης ανάγκης είναι ένα άλλο πρόβλημα που 

μπορεί να μετατρέψει ένα ατυχές περιστατικό σε καταστροφή. 

 

Εργασίες ανασκαφής 

      Οι εργασίες εκσκαφής μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους αγωγούς και τον 

εξοπλισμό ασφαλείας, με αποτέλεσμα τη διαρροή επικίνδυνων αερίων και άλλα προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, οι διατρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροές επικίνδυνων αερίων. Η ζημιά 

από την εκσκαφή δεν μπορεί να είναι βλάβη της εταιρείας φυσικού αερίου - μπορεί να είναι λάθος 

ενός εργολάβου που δεν κατάφερε να προσδιορίσει σωστά τη θέση των αγωγών (όπως απαιτείται 

από τους κανονισμούς) πριν από την έναρξη των ανασκαφών. 

 

Ελαττωματικός εξοπλισμός ασφαλείας 

      Εκτός από την ακατάλληλη εγκατάσταση, τα ελαττώματα του ίδιου του εξοπλισμού 

ασφαλείας μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη αγωγών, ακόμη και αν ο εξοπλισμός έχει 

εγκατασταθεί σωστά.  
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Έλλειψη συντήρησης 

      Οι γραμμές αερίου, οι μετρητές, οι σύνδεσμοι, οι γραμμές συντήρησης και οι αγωγοί 

αερίου υπόκεινται σε γήρανση και χρειάζονται επισκευή / αντικατάσταση από καιρό σε καιρό. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι αιτίες μιας έκρηξης αγωγού μπορούν να αποδοθούν σε έλλειψη 

συντήρησης, είτε εξαιτίας αμέλειας είτε λόγω εκούσιας μη τήρησης ενός τακτικού προγράμματος 

συντήρησης. 

 

Αδυναμία ανταπόκρισης 

      Μια επικίνδυνη κατάσταση μπορεί να γίνει θανάσιμη όταν το υπεύθυνο προσωπικό δεν 

ανταποκριθεί έγκαιρα σε μια καταγγελία καταναλωτών για διαρροή αερίου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ωστόσο, ένας καταναλωτής μπορεί να μην αναγνωρίσει ακόμη και διαρροή αερίου. 

Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο είναι άοσμο και άχρωμο, οι κανονισμοί απαιτούν να προστεθεί 

μια οσμή στο αέριο, δίνοντάς του μια θειώδη, σάπια όσφρηση που μπορεί εύκολα να 

αναγνωριστεί.  Εάν δεν προστεθεί ο αρωματικός παράγοντας (η οσμή) ή απορροφηθεί η οσμή από 

τις νέες σωληνώσεις,  δύσκολα  θα μπορέσει να γίνει αντιληπτή η διαρροή από τον καταναλωτή 

ούτως ώστε να την αναφέρει, με αποτέλεσμα να προκληθεί ήδη μια έκρηξη. 

 

Αδυναμία σωστής εκπαίδευσης  

      Η συμμόρφωση με τα πρότυπα του OHSA μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκο ζήτημα. Οι 

κανονισμοί ασφαλείας μπορούν να χαρακτηριστούν ως «παλιοί» ακόμη και για κάποιον που 

διαθέτει τεχνικές γνώσεις στον τομέα. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας του OHSA και 

της εταιρείας καθίσταται σχεδόν αδύνατη εάν οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την 

προστασία της ασφάλειας των αγωγών δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. [82] 
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3.2. Ατυχήματα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου στον κόσμο 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ατυχήματα που συνέβησαν, ανά χώρα, στο παρελθόν σε 

αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου. 

 

3.2.1. Βέλγιο 

 

 2004: Ένας μεγάλος υπόγειος αγωγός φυσικού αερίου, υψηλής πίεσης, εξερράγη στην 

πόλη Ghislenghien στο Βέλγιο, 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Βρυξελλών, 

σκοτώνοντας 24 ανθρώπους και αφήνοντας 122 τραυματίες, μερικοί εκ των οποίων 

σοβαρά τραυματισμένοι. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς και τους τραυματίες ήταν 

αστυνομικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για διαρροή 

αερίου. Οι πρώτες ενδείξεις έδειξαν ότι ο αγωγός είχε υποστεί βλάβες κατά την 

κατασκευαστική φάση (30 Ιουλίου 2004) [83] 

 

3.2.2. Καναδάς 

 

 1962: Μια έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε σε μια πλευρική 

γραμμή στις 17 Ιανουαρίου του 1962, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης 

Edson στην Alberta. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα. [84][85] 

 

 1965: Μια έκρηξη σε γραμμή μεταφοράς φυσικού αερίου στο Κεμπέκ του Καναδά, 

σκοτώνοντας 28 άτομα. Εκείνη η μέρα θεωρείται μια από τις χειρότερες καταστροφές 

στην ιστορία του Καναδά, όσον αφορά αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου. 

 

 1965: Δυο εργαζόμενοι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη και πυρκαγιά που 

επακολούθησε στην πόλη Αλμπέρτα. [86] 

 

 1969: Στις 25 Οκτωβρίου ένας ελαττωματικός σωλήνας εξερράγη σε μια γραμμή 

αερίου κοντά στην περιοχή Malton στο Οντάριο, με αποτέλεσμα ένα άτομο να 

πεθάνει και 20 να τραυματιστούν. Όσον αφορά τις υλικές ζημιές εννέα καταστήματα 

και αρκετά σπίτια καταστράφηκαν. [87] 
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 1996: Στις 15 Απριλίου σημειώθηκε ρήξη ακολουθούμενη από έκρηξη και πυρκαγιά 

στον αγωγό φυσικού αερίου TransCanada σε σημείο κοντά στην πόλη St. Norbert, 

της Manitoba.  [88] 

 

 1997: Στις 30 Απριλίου σημειώθηκε ρήγμα σε αγωγό της εταιρίας WestCoast κοντά 

στην πόλη St.John στην Βρετανική Κολομβία. Περίπου 85.000 κυβικά μέτρα φυσικό 

αέριο απελευθερώθηκε και αναφλέγηκε. [89] 

 

 1997: Στις 2 Δεκεμβρίου δημιουργήθηκε μια ρωγμή στον αγωγό φυσικού αερίου 

TransCanada, στην κύρια γραμμή, κοντά στην πόλη Saskatchewan. Ως αποτέλεσμα 

της ρήξης απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα 3.252.000 κυβικά μέτρα φυσικού 

αερίου. Το αέριο αυτανεφλάγη αμέσως με αποτέλεσμα την καταστροφή της γύρω 

περιοχής. Το κυρίως μέτωπο της φωτιάς έσβησε από μόνο του εντός 20 λεπτών από 

τη στιγμή της ρήξης. [90] 

 

 2000: Στις 28 Δεκεμβρίου, μια απελευθέρωση φυσικού αερίου είχε ως αποτέλεσμα 

μια έκρηξη, η οποία κατέστρεψε το κτίριο υπηρεσιών καθώς και το κτίριο 

ηλεκτρικών, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στο κτίριο του συμπιεστή και στα 

γειτονικά κτίρια στο σταθμό συμπίεσης στο Ανατολικό Hereford, περίπου 80 

χιλιόμετρα ΝΑ από την πόλη Magog του Κεμπέκ. Πριν από το συμβάν αυτό ο 

σταθμός είχε κλείσει εξαιτίας μιας κατά λάθος χειροκίνητης ενεργοποίησης του 

συστήματος εκτάκτου ανάγκης, το οποίο και σταματούσε τη λειτουργία του 

συμπιεστή. Προκειμένου να διορθωθεί αυτό το λάθος ένας συντηρητής στάλθηκε 

στον σταθμό για να επανενεργοποιήσει το συμπιεστή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας 

αυτής και μετά από επανειλημμένες προσπάθειες σημειώθηκε έκρηξη. Ο συντηρητής 

τραυματίστηκε σοβαρά. [91] 

 

 2002: Στις 14 Απριλίου σημειώθηκε ρήξη στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου 

διαμέτρου 914 χιλιοστών στη γραμμή 100-3 της εταιρίας TransCanada περίπου δύο 

χιλιόμετρα από το χωριό Brookdale στη Manitoba. Μετά την παραπάνω ρήξη το 

φυσικό αέριο αναφλέχθηκε. Με το αυτόματο κλείσιμο των βαλβίδων της κύριας 

γραμμής ανάντη και κατάντη του σημείου ρήξης η πυρκαγιά έσβησε από μόνη της 

μετά από κάποιες ώρες. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ως προληπτικό μέτρο 100 
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άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε ακτίνα τεσσάρων 

χιλιομέτρων από το σημείο της ρήξης για μία μέρα. [92] 

 

 2009: Στις 20 Ιουλίου σημειώθηκε έκρηξη ακολουθούμενη από φωτιά στην καναδική 

επαρχία Αλμπέρτα, σε αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου της εταιρίας TransCanada. 

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φλόγες ύψους 50 μέτρων οι οποίες και κατέστρεψαν 

δασώδη έκταση 20 στρεμμάτων. Στον συγκεκριμένο αγωγός, Peace River, ο οποίος 

κατασκευάστηκε το 1968, έχει παρουσιαστεί ρήξη 6 φορές και 17 φορές 

απελευθερώθηκε φυσικό αέριο στην ατμόσφαιρα, μέχρι το 2014. [93] 

 

 2009: Στις 12 Σεπτεμβρίου η μονάδα ελέγχου φυσικού αερίου της εταιρίας 

TransCanada έλαβε ειδοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης 

Engelhart, μέσω της γραμμής εκτάκτου ανάγκης, για έκρηξη και πυρκαγιά νότια του 

σταθμού συμπίεσης 107, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην πόλη Swastika της επαρχίας 

Οντάριο. Το αέριο που διέφυγε από τον αγωγό μετά τη ρήξη είχε ήδη αναφλεγεί με 

αποτέλεσμα να επακολουθήσει έκρηξη. Δύο τμήματα του κεντρικού σωλήνα 

αποκόπηκαν, με ένα από αυτά να εκτοξεύεται 150 μέτρα από το σημείο της ρήξης. 

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα. [94] 

 

 

 2009: Στις 26 Σεπτεμβρίου η γραμμή 100-1 της εταιρίας TransCanada υπέστη ρήξη, 

κοντά στον ποταμό Marten στο Οντάριο. Η μονάδα ελέγχου έλαβε γνώση του 

γεγονότος όταν απενεργοποιήθηκε λόγω χαμηλής πίεσης η κύρια βαλβίδα της 

γραμμής 112-1, στην ανάντη πλευρά του σταθμού συμπίεσης 112. Το αέριο που 

διέφυγε δεν αναφλέχθηκε. Ένας μεγάλος κρατήρας δημιουργήθηκε και τα κομμάτια 

του αγωγού εκτοξεύτηκαν γύρω από το σημείο της ρήξης. Δεν υπήρξαν 

τραυματισμοί.  [95] 

 

 2011:  Στις 19 Φεβρουαρίου ο διαχειριστής ελέγχου φυσικού αερίου της εταιρίας 

TransCanada έλαβε ειδοποίηση μέσω της γραμμής εκτάκτου ανάγκης για πυρκαγιά 

και έκρηξη τμήματος αγωγού στην πόλη Beardmore στο Οντάριο. Το αέριο το οποίο 

διέφυγε από τον αγωγό αναφλέχθηκε με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη η οποία 

έστειλε κομμάτια του αγωγού σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο της ρήξης. 
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Έξι κάτοικοι που διέμεναν στη γύρω περιοχή απομακρύνθηκαν μέχρι να σβήσει η 

φωτιά. Στο συγκεκριμένο συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.  [96] 

 

 2012: Στις 23 Ιουνίου ξέσπασε πυρκαγιά στο σταθμό συμπίεσης της εταιρίας Spectra 

Energy που βρίσκεται 160 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Ford, St. John της 

Βρετανικής Κολομβίας. Δυο υπάλληλοι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των αγωγών 

υπέστησαν τραυματισμούς όταν το αέριο που είχε διαρρεύσει από τη βαλβίδα του 

σταθμού αναφλέχθηκε. Οι δυο υπάλληλοι εκτελούσαν ετήσιες εργασίες επιθεώρησης 

σε βαλβίδες. Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Ο ένας εκ 

των δυο πήρε εξιτήριο εκείνη τη μέρα ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα 

εγκαυμάτων στο Βανκούβερ. [97] 

 

 2012: Στις 28 Ιουνίου μια ρήξη στον 406,4 χιλιοστών αγωγό Nig-Creek της εταιρίας 

WestCoast Energy που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης 

Buick της Βρετανικής Κολομβίας. Περίπου 25 λεπτά αργότερα σημειώθηκε και 

δεύτερη ρήξη σε αγωγό 168,3 χιλιοστών που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση της 

εταιρίας Bonavista Energy Corporation. Η φωτιά που δημιουργήθηκε εξαπλώθηκε 

στις γύρω δασικές περιοχές. Ένας μεγάλος κρατήρας δημιουργήθηκε ο οποίος 

εκτόξευσε κομμάτια των αγωγών σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της ρήξης. 

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι από το παραπάνω συμβάν και δεν απαιτήθηκε 

εκκένωση.  [98] 

 

 2013: Στις 17 Οκτωβρίου νοτιοδυτικά της πόλης Fort McMurray της επαρχίας 

Αλμπέρτα,  ένας αγωγός φυσικού αερίου 914,4 χιλιοστών ρηγματώθηκε 

απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα 16,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Η 

ρηγμάτωση δεν οδήγησε σε φωτιά, δεν υπήρχαν τραυματισμοί και δεν απαιτήθηκε 

εκκένωση. [99] 

 

 2014: Στις 25 Ιανουαρίου ένας αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου 762 χιλιοστών της 

εταιρίας TransCanada στη γραμμή 400-1 εξερράγη κοντά στην πόλη Otterburneτης 

Manitoba. Από της έκρηξη αυτή προκλήθηκε έλλειψη φυσικού αερίου τόσο στην 

Manitoba όσο και σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η φωτιά διήρκησε περίπου 

12 ώρες. Πέντε κατοικίες οι οποίες βρισκόταν σε άμεση γειτνίαση εκκενώθηκαν. 



63 
 

Έκλεισε επίσης ο επαρχιακός αυτοκινητόδρομος 303μέχρι να σβήσει η φωτιά. Δεν 

υπήρξαν τραυματισμοί. [100][101] 

 

 2018: Στις 9 Οκτωβρίου ένας αγωγός 914,4 χιλιοστών της εταιρίας Enbridge 

εξερράγη 13 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Prince George της Βρετανικής Κολομβίας. 

Περίπου ένα εκατομμύριο καταναλωτές της Βρετανικής Κολομβίας και 750 χιλιάδες 

αμερικάνοι πελάτες επηρεάστηκαν. [102] 

 

3.2.3. Ινδία 

 

 2014: Στις 27 Ιουνίου, σημειώθηκε μια έκρηξη αγωγού φυσικού αεριού στη νότια 

ινδική πολιτεία Andhra Pradesh, σκοτώνοντας 2 άτομα και τραυματίζοντας 37. Ο 

αγωγός διοχετεύθηκε από την Gas Authority of India Limited (GAIL) και μια 

προκαταρκτική έρευνα αποκάλυψε τις λανθασμένες επιχειρησιακές διαδικασίες ως 

αιτία πυρκαγιάς. [103][104] 

 

 2017: Στις 29 Απριλίου, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγωγό φυσικού αερίου που 

λειτουργούσε στο GAIL και προκλήθηκε από κατασκευές πολιτικού μηχανικού. 

[105] 

 

3.2.4. Ινδονησία 

 

 2006: Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου σημειώθηκε έκρηξη αγωγού φυσικού αερίου 

σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα στην Ανατολική Ιάβα. Η έκρηξη ήταν 

συνέπεια της καθίζησης της γης που προκλήθηκε από εκρήξεις ηφαιστειακής 

λάσπης, γνωστή ως ροή λάσπης Sidoarjo, η οποία άρχισε να εκδηλώνεται στα τέλη 

Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου στον τόπο διεξαγωγής της εξερεύνησης Banjar-Panji 1 

από τον PT Lapindo Brantas. [106] 
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3.2.5. Μαλαισία 

 

 2014: Η έκρηξη αγωγού φυσικού αερίου PETRONAS στην πολιτεία Σαραουάκ, στη 

Μαλαισία, προκλήθηκε λόγω θραύσης τμήματος του αγωγού RM3bil Sabah προς το 

σταθμό φυσικού αερίου Sarawak μεταξύ της πόλης Lawas και του Long Sukang στη 

βορειότερη περιοχή του Sarawak στις 2 π.μ., με αποτέλεσμα την εκκένωση των 

κοντινών χωριών.[107] 

 

3.2.6. Μεξικό 

 

 1978: Την 1η Νοεμβρίου, ένας αγωγός φυσικού αερίου εξερράγη , σκοτώνοντας 52 

ανθρώπους στην Benito Juarez του Μεξικού και τραυματίζοντας 11 σε μια πόλη με 

μόνο 100 άτομα. Η έκρηξη δημιούργησε έναν κρατήρα πλάτους 300 ποδιών και 

βάθους 20 ποδιών. [108][109] 

 

 2012: Στις 18 Σεπτεμβρίου 2012, είκοσι δύο εργαζόμενοι πέθαναν όταν μια διαρροή 

φυσικού αερίου στον αγωγό της Kinder Morgan στην Reynosa, Tamaulipas, στο 

Μεξικό, πυροδότησε μια έκρηξη που μετατράπηκε σε πυρκαγιά,  προσπερνώντας 

τους εργαζόμενους που έτρεχαν για τη ζωή τους, όπως δήλωσε ο επικεφαλής ενάγων 

Javier Alvarez del Castillo. Κατηγορούσε την Kinder Morgan ότι δεν πρόσθεσε 

αρκετή από την οσμή μέθυλο- μερκαπτάνη στο αέριο. (Το φυσικό αέριο είναι άοσμο, 

έτσι οι εταιρείες ενέργειας προσθέτουν την ένωση θείου για να προκαλέσουν οσμές 

στις διαρροές και επομένως να γίνουν αισθητές). "Μια εταιρεία φυσικού αερίου 

μπορεί να είναι υπεύθυνη εάν τα γεγονότα δείχνουν ότι δεν λειτούργησε εύλογα 

αφού ειδοποίησε για ελαττώματα στους σωλήνες μέσω των οποίων ρέει το αέριο , 

"τα κυβερνώντα κράτη, επικαλούμενοι την υπόθεση του δευτεροβάθμιου 

δικαστηρίου του Τέξας Entex, τμήμα της NorAm Energy Corp. v. Gonzalez.  Στις 13 

Ιουλίου 2016, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη ότι μόνο η Kinder 

Morgan και καμία άλλη από τις άλλες εταιρείες που είχαν αρχικά εναχθεί από 

ομάδες εναγόντων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες περί βαρείας 

αμέλειας . Η αιτία της διαρροής ήταν μια βαλβίδα που προφανώς απέτυχε καθώς οι 

εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν δοκιμές ρουτίνας, αλλά παραμένουν κάποια κενά 
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στην υπόθεση όσον αφορά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έκρηξη της Reynosa. 

[110] 

 

3.2.7. Ρωσία  

 

 1982: Τον Ιούνιο του 1982, έγινε σαμποτάζ του Trans-Siberian Pipeline , 3 

κιλοτόνων. [111] 

 

 1989: Η καταστροφή αμαξοστοιχίας Ufa: Οι σπινθήρες από δύο τρέχοντα τρένα 

προκάλεσαν διαρροή αερίου από αγωγό φυσικού αερίου κοντά στην Ufa, στη Ρωσία, 

με αποτέλεσμα να εκραγεί. Οι εργαζόμενοι στον αγωγό διαπίστωσαν πτώση της 

πίεσης στη γραμμή, αλλά αντί να ψάξουν για διαρροή, αύξησαν την πίεση του 

αγωγού. Αυτό είχε  συνέπεια τα δέντρα μέχρι και 4 χιλιόμετρα να περικοπούν από 

την έκρηξη και να εκτροχιαστούν 2 ατμομηχανές και 38 επιβατικά αυτοκίνητα στις 

αμαξοστοιχίες. Τέλος, έως και 645 άτομα αναφέρθηκαν ότι σκοτώθηκαν στις 4 

Ιουνίου 1989. [112] 

 

3.2.8. Ταιβάν 

 

 2014: Τη νύχτα της 31ης Ιουλίου,  μια σειρά από εκρήξεις που προέρχονταν από 

θαμμένους αγωγούς αερίου σημειώθηκαν στην πόλη του Kaohsiung. Το αέριο που 

διέρρευσε , το οποίο πιθανολογείται ότι είναι προπυλένιο, γέμισε τις αποχετεύσεις 

κατά μήκος αρκετών μεγάλων αρτηριών με αποτέλεσμα οι προκύπτουσες εκρήξεις 

να καταστρέψουν αρκετά χιλιόμετρα επιφάνειας δρόμου μετατρέποντας τες σε 

βαθιές τάφρους, στέλνοντας οχήματα, ανθρώπους και συντρίμμια ψηλά στον αέρα 

και πυροδοτώντας πυρκαγιές σε μια μεγάλη περιοχή. Τουλάχιστον 30 άτομα 

σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν. [113][114][115] 
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3.2.9. Ηνωμένες Πολιτείες 

 

Από το 1994 έως το 2013, οι Η.Π.Α. είχαν 745 σοβαρά περιστατικά διανομής αερίου, 

προκαλώντας 278 θανάτους και 1059 τραυματισμούς, με 110.658.083 δολάρια σε περιουσιακές 

ζημίες.  

Από το 1994 έως το 2013, υπήρχαν άλλα 110 σοβαρά περιστατικά με τη μετάδοση αερίου, με 

αποτέλεσμα 41 θανάτους, 195 τραυματισμούς και 448.900.333 δολάρια σε περιουσιακές ζημιές.  

Από το 1994 έως το 2013, υπήρχαν επιπλέον 941 σοβαρά περιστατικά με αέριο όλου του τύπου 

συστήματος, με αποτέλεσμα 363 θανάτους, 1392 τραυματισμούς και 823.970.000 δολάρια σε 

περιουσιακές ζημίες.  

Μια πρόσφατη ανασκόπηση της Wall Street Journal διαπίστωσε ότι υπήρχαν 1.400 διαρροές 

αγωγών και ατυχήματα στις ΗΠΑ από το 2010 έως το 2013. Σύμφωνα με την ανασκόπηση του 

περιοδικού, τέσσερα στα πέντε ατυχήματα αγωγών έγιναν αντιληπτά από τους κατοίκους της 

περιοχής, όχι από τις εταιρείες που κατείχαν τους αγωγούς. 

 

Λεπτομέρειες ατυχημάτων 

 1965: Στις 4 Μαρτίου ένας αγωγός μεταφοράς αερίου μήκους 32 ιντσών, βόρεια του 

Natchitoches, στη Λουιζιάνα, που ανήκει στον αγωγό φυσικού αερίου του Τέννεση, 

εξερράγη και κάηκε από τη διάβρωση λόγω πίεσης , την λεγόμενη  SCC στις 4 Μαρτίου, 

σκοτώνοντας 17 άτομα. Τουλάχιστον 9 άλλοι τραυματίστηκαν και 7 κατοικίες σε 

απόσταση 450 πόδια από τη ρήξη καταστράφηκαν. Ο ίδιος αγωγός είχε επίσης μια έκρηξη 

στις 9 Μαΐου 1955, μόλις  930 πόδια (280 μ.) από την έκρηξη του 1965. [116][117] 

 

 2000: Στις 19 Αυγούστου 2000, ο  αγωγός φυσικού αερίου El Paso Energy 30-ιντσών 

εξερράγη, σκοτώνοντας δώδεκα ανθρώπους στο νοτιοανατολικό Νέο Μεξικό. Τα θύματα 

κατασκήνωναν κάτω από μια γέφυρα από την οποία περνούσε ο αγωγός στον ποταμό 

Πέκο. Η έκρηξη έγινε υπόγεια στην ανατολική πλευρά του ποταμού στις 200 με 300 

γιάρδες απόσταση  από τους κατασκηνωτές γύρω στις 5:30 π.μ .. Η έκρηξη άφησε έναν 
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κρατήρα μήκους 86 ποδιών, πλάτους 46 ποδίων και βάθους 20 ποδιών. Η έκρηξη έγινε 

ορατή 20 μίλια βόρεια στο Carlsbad, N.M. Ο αγωγός εγκαταστάθηκε το 1950.[118] 

 

 2010: Η έκρηξη του αγωγού San Bruno: Στις 9 Σεπτεμβρίου 2010, στις 6:11 μ.μ., μια 

γραμμή φυσικού αερίου με ονομασία PG & E 30-ιντσών εξερράγη στο Σαν Μπρούνο της 

Καλιφόρνιας, σκοτώνοντας 8 άτομα. Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι η αρχική έκρηξη «είχε ένα 

τείχος φωτιάς μεγαλύτερο από 1.000 πόδια ψηλά".[119] 

 

 2012: Στις 12 Δεκεμβρίου, μια γραμμή μεταφοράς φυσικού αερίου 20 ιντσών που ανήκει 

στην εταιρεία  NiSource Inc., της Columbia Gas, εξερράγη, ισοπεδώνοντας  4 σπίτια, 

μεταξύ Sissonville και Pocatalico στην κομητεία Kanawha, στη Δυτική Βιρτζίνια (WV). 

Όταν εξερράγη, κανένας στην Columbia Gas Transmission δεν το γνώριζε. Ένα τμήμα 800 

' του I-77 καταστράφηκε. "Η πυρκαγιά έλιωσε την περιοχή κάνοντας την να μοιάζει με 

λάβα". Αργότερα, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Δυτικής Βιρτζίνιας εξέδωσε αρκετές 

σελίδες παραβιάσεων από την Columbia Gas.  Σαράντα οικογένειες "επηρεάστηκαν" από 

την έκρηξη. Η έρευνα ανέφερε την «εξωτερική διάβρωση» ως  αιτία της 

έκρηξης.[120][121][122] 

 

 2013: Στις 20 Αυγούστου σημειώθηκε έκρηξη αγωγού φυσικού αερίου κοντά στο Kiowa 

νοτιοδυτικά της πόλης της Οκλαχόμα. [123] 

 

 2013: Στις 8 Οκτωβρίου, σημειώθηκε έκρηξη αγωγού φυσικού αερίου κοντά στο Rosston 

της Οκλαχόμα .[124] 

 

 

 2014: Στις 25 Ιανουαρίου, ο αγωγός Trans Canada, περίπου 15 μίλια νότια του Γουίνιπεγκ, 

έσπασε και εξερράγη. Το περιστατικό προκάλεσε το προληπτικό κλείσιμο δύο κοντινών 

αγωγών. Οι αγωγοί παρείχαν την κύρια πηγή φυσικού αερίου σε περισσότερους από 

100.000 πελάτες της Xcel Energy στην ανατολική Βόρεια Ντακότα, στη βορειοδυτική 

Μινεσότα και στο δυτικό Wisconsin. Η έκρηξη συνέβη κοντά στην Otterburne, στο 
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Manitoba, περίπου 15 μίλια νότια της πρωτεύουσας επαρχίας, της Winnipeg. Η περιοχή 

εκκενώθηκε προληπτικά. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, αλλά η φωτιά έκαιγε για 

περισσότερο από 12 ώρες. [125] 

 

 2014: Τον Φεβρουάριο, στην Knifely, στη κομητεία Adair, Kentucky, ο αγωγός φυσικού 

αερίου Columbia Gulf, εξερράγη στις 1 μ.μ., ισοπεδώνοντας σπίτια, καίγοντας αχυρώνες 

και προκαλώντας ένα ατύχημα. Ο αγωγός φυσικού αερίου των 30 ιντσών ήταν περίπου 

100 πόδια μακριά από τον αυτοκινητόδρομο 76  και θάφτηκε 30 μέτρα υπόγεια. Όταν 

εξερράγη, μεγάλες πέτρες και τμήματα του αγωγού πέταξαν στον αέρα, αφήνοντας έναν 

κρατήρα 60 ποδιών. Ο Columbia Gulf, μέρος του Columbia Pipeline Group της NiSource, 

κατέχει και εκμεταλλεύεται περισσότερα από 15.700 μίλια αγωγών φυσικού αερίου, ένα 

από τα μεγαλύτερα υπόγεια συστήματα στη Βόρεια Αμερική. Ο αγωγός που εξερράγη 

κουβαλούσε φυσικό αέριο από τον Κόλπο του Μεξικού στη Νέα Υόρκη. [126] 

 

 2014: Στις 11 Φεβρουαρίου, ο αγωγός αερίου Hiland εξερράγη περίπου έξι μίλια νότια του 

Tioga, στη Βόρεια Ντακότα. Ο  Hiland «έπληξε» παγωμένα στερεά τα οποία 

σχηματίζονται από ένα μείγμα νερού και αερίου που μπορεί να εμποδίσει τη ροή του 

αγωγού, έξω από τον αγωγό. [127] 

 

 2014: Στις 14 Μαρτίου, ο αγωγός φυσικού αερίου της εταιρείας Northern Natural Gas 

εξερράγη κοντά στη διασταύρωση των επαρχιακών δρόμων 20 και O, περίπου έξι μίλια 

βόρεια του Fremont της Νεμπράσκα. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: "Το 

καλοκαίρι μπορείτε να πείτε εάν έχετε διαρροή αερίου από τη βλάστηση, μερικές φορές 

πεθαίνει στο έδαφος." [128] 

 

 

 2014 : Στις 26 Μαΐου, η έκρηξη του αγωγού φυσικού αερίου Viking κοντά στο Warren της 

Μινεσότα ήταν «κόλαση στη γη», κουνώντας το έδαφος και πετώντας μια βολίδα φωτιάς 

στον αέρα σε ύψος πάνω από 100 πόδια. Οι δρόμοι σε ακτίνα 2 μιλίων αποκλείστηκαν. Οι 

αρχές υποψιάστηκαν φυσικά αίτια επειδή υπήρχε ακόμα παγετός στο έδαφος και το 

έδαφος ήταν υγρό.[129] 
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 2018: Στις 13 Σεπτέμβριου, η υποτιθέμενη υπερπίεση των αγωγών φυσικού αερίου από 

την Columbia Gas προκάλεσε πολλαπλές εκρήξεις και πυρκαγιές σε 3 πόλεις της 

Μασαχουσέτης (Andover, Lawrence και North Andover), αφήνοντας 1 νεκρό. [130] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-Ποσοτική Αξιολόγηση Κινδύνου Υποθετικού Χερσαίου Αγωγού 

μεταφοράς φυσικού αερίου 

 
 

4.1. Εισαγωγή 

 

Οι ποσοτικές αξιολογήσεις κινδύνου των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνονται όλο 

και περισσότερο αποδεκτές από τους φορείς εκμετάλλευσης αγωγών ως αναπόσπαστο στοιχείο 

της ακεραιότητας του αγωγού διαχείρισης. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τους αγωγούς φυσικού 

αερίου συνδέονται κυρίως με την ανθρώπινη ασφάλεια. Δύο πολύ γνωστά ποσοτικά μέτρα 

κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια του ανθρώπου είναι οι κοινωνικοί και ατομικοί κίνδυνοι 

[131]. Ο κοινωνικός κίνδυνος που σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο αγωγό χαρακτηρίζει τον 

συνολικό κίνδυνο για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν κοντά στον αγωγό, ενώ ο ατομικός κίνδυνος 

που σχετίζεται με τον αγωγό χαρακτηρίζει τον κίνδυνο που θέτει ο αγωγός σε ένα συγκεκριμένο 

άτομο που συμβαίνει να είναι στην περιοχή του. 

Στόχος της μελέτης που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο είναι η διεξαγωγή της ποσοτικής 

αξιολόγησης κινδύνου ενός υποθετικού χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας τις 

στατιστικές αποτυχίας των αγωγών και το μοντέλο πιθανότητας ανάφλεξης (POI): 

Παρακάτω περιγράφονται οι μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των κοινωνικών και ατομικών 

επιπέδων κινδύνου που συνδέονται με τους αγωγούς φυσικού αερίου. 

Η αξιολόγηση κινδύνου ενός υποθετικού αγωγού φυσικού αερίου περιγράφεται στην Ενότητα 4.3. 

 

 

4.2 Μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων 

 

4.2.1 Επίδραση θερμικής ακτινοβολίας μιας αναφλεγόμενης ρήξης 

 

Υπάρχουν συνήθως τρεις τρόποι αστοχίας που συνδέονται με έναν αγωγό φυσικού αερίου στην 

ξηρά: διαρροή, διάτρηση και ρήξη πλήρους οπής. Μια μη-αναφλεγόμενη αστοχία ενός αγωγού 

φυσικού αερίου έχει αμελητέο αντίκτυπο στην ασφάλεια του πληθυσμού που βρίσκεται πλησίον 

του αγωγού. Από την άλλη πλευρά, οι συνέπειες για την ανθρώπινη ασφάλεια από αναφλεγμένες 

αστοχίες (ρήξεις) μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και τυπικά πολύ μεγαλύτερες από αυτές που 

σχετίζονται με αναφλεγμένες διαρροές και διατρήσεις. Συνεπώς, οι εκτιμήσεις κινδύνου που 

παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο είναι σε σχέση με τις αναφλεγμένες ρήξεις. Μια ανάφλεξη 

ρήξης ενός αγωγού αερίου εκπέμπει θερμική ενέργεια-ακτινοβολία στην περιοχή που περιβάλλει 
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τη θέση ρήξης, η οποία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και θνησιμότητες ανάλογα με το 

θερμικό φορτίο που δέχεται ο πληθυσμός στην περιοχή. Το θερμικό φορτίο είναι συνάρτηση του 

χρόνου έκθεσης και της έντασης της θερμικής ακτινοβολίας  [65]. Δεδομένης μιας 

αναφλεγόμενης ρήξης, διεξάγονται λεπτομερείς αξιολογήσεις του θερμικού φορτίου που 

λαμβάνεται από κάθε άτομο που επηρεάζεται από τη ρήξη, καθώς πρέπει για την αξιολόγηση να 

ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του ατόμου και της θέσης ρήξης, το σχήμα, τη φύση και την 

έκταση της φωτιάς, η ατμοσφαιρική διαπερατότητα μεταξύ της φωτιάς και του ατόμου όπως 

καθορίζεται από την υγρασία, την ταχύτητα διαφυγής του ατόμου και τη διαθεσιμότητα  

καταφυγίων στην γύρω περιοχή για το άτομο [132]. Σε αυτή τη μελέτη, ένα ευρέως  αποδεκτό 

απλοποιημένο μοντέλο, με το όνομα μοντέλο C-FER [133] αξιολογεί τη ζώνη επικινδυνότητας 

της θερμικής ακτινοβολίας που σχετίζεται με μια ανάφλεξη. Το μοντέλο CFER  υποθέτει μια 

απελευθέρωση αερίου σε δυο άκρα για ρήξη με διάμετρο οπής απελευθέρωσης σε κάθε άκρο ίση 

με τη διάμετρο του σωλήνα. Η ακτίνα της κυκλικής θερμικής περιοχής κινδύνου ακτινοβολίας, rh 

(m), εντός της οποίας το επίπεδο έντασης θερμότητας υπερβαίνει ένα ορισμένο τμήμα, Ith (kW / 

m
2
), δίνεται από την σχέση:  

 

                                                             rh = √0.1547pd
2                                                                                       

(4.1.)
                                 

 

                                                                     √ Ith 

 

 

όπου p (MPa) είναι η πίεση του αγωγού τη στιγμή της ρήξης και d (mm) είναι η εξωτερική 

διάμετρος του αγωγού. Ως εκ τούτου, η ακτίνα της ζώνης κινδύνου από την θερμική ακτινοβολία  

που οφείλεται σε ένα αναφλέξιμο περιστατικό ρήξης μπορεί να προσδιοριστεί από την πίεση, τη 

διάμετρο και το κατώτατο όριο έντασης ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας το μοντέλο C-FER. 

Υποθέτοντας έναν τυπικό χρόνο έκθεσης 30 δευτερολέπτων [134], οι τιμές του Ιth οι οποίες 

αντιστοιχούν στην εμφάνιση εγκαύματος, θνησιμότητας 0% και θνησιμότητας 100% για 

ανθρώπους σε εξωτερική έκθεση επιλέχθηκαν  να είναι 5.05, 12.62 και 31.55 kW / m
2
, 

αντίστοιχα, με βάση προηγούμενες μελέτες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. [135][136][137] 

Η θνησιμότητα που σχετίζεται με μια δεδομένη τοποθεσία που βρίσκεται μέσα στο δακτύλιο που 

οριοθετείται από τη θνησιμότητα  0% και 100% λαμβάνεται από γραμμική παρεμβολή για 

απλοποίηση. 

Για την περίπτωση εσωτερικής έκθεσης, οι ξύλινες κατασκευές είναι απίθανο να αναφλεγούν με 

μία θερμική ακτινοβολία  μικρότερη από 15,77 kW / m
2 

και συνεπώς  παρέχει απεριόριστη 

προστασία στα άτομα που βρίσκονται εντός αυτών. [133][137] Εάν η ένταση της θερμικής 

ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη από 31,55 kW / m
2
, τέτοιες κατασκευές θα καούν γρήγορα (όχι 
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γρηγορότερα από 65 δευτερόλεπτα) και δεν παρέχουν προστασία μετά την ανάφλεξη [133][137]. 

Οι τιμές του Ith που αντιστοιχούν σε 0% και 100% πιθανότητες ανάφλεξης μιας ξύλινης δομής 

επομένως θα πρέπει να είναι 15,77 και 31,55 kW / m
2
, αντίστοιχα. Η πιθανότητα ανάφλεξης μιας 

ξύλινης κατασκευής που συνδέεται με μια δεδομένη θέση που βρίσκεται εντός του οριοθετημένου 

δακτυλίου με τις πιθανότητες 0% και 100% λαμβάνεται από γραμμική παρεμβολή για απλότητα. 

Δεδομένης της ανάφλεξης μιας ξύλινης κατασκευής, οι άνθρωποι μέσα στη κατασκευή αυτή 

θεωρήθηκε ότι ήταν ικανοί να ξεφύγουν στην ύπαιθρο και να υποβληθούν στην εξωτερική 

έκθεση. Επομένως, ισχύουν οι τιμές του Ith, που αντιστοιχούν στην εξωτερική κατάσταση 

έκθεσης. Οι επιλεγμένες τιμές του Ith και οι αντίστοιχες συνέπειες για την ασφάλεια του 

ανθρώπου για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές συνθήκες έκθεσης συνοψίζονται στα Σχήματα 46 

(α) και 46 (β), αντίστοιχα. Σημειώστε ότι r12.62, r15.77 και r31.55 σε αυτά τα σχήματα υποδηλώνουν 

τις ακτίνες των περιοχών κινδύνου κυκλικής θερμικής ακτινοβολίας  που αντιστοιχούν στα 

επίπεδα έντασης θερμότητας 12,62, 15,77 και 31,55 kW / m
2
, αντίστοιχα. 
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Σχήματα 46α και 46β . Κατώτατα όρια θερμικής έντασης ακτινοβολίας και επιπτώσεις στην ασφάλεια των 

ανθρώπων 

 

 

 

4.2.2 Κοινωνικός κίνδυνος 

 

Ο κοινωνικός κίνδυνος μπορεί να εκφραστεί από τον αναμενόμενο αριθμό ατυχημάτων ανά 

χιλιόμετρο [138] και την αποκαλούμενη καμπύλη F-N [131]. Σημειώνεται ότι η καμπύλη F-N 

ορίζεται ως η συχνότητα (δηλ. F) των συμβάντων που προκαλούν N (N = 1, 2, ...) ή περισσότερα 

θύματα και τυπικά απεικονίζονται σε μια κλίμακα  log-log με τον κάθετο και οριζόντιο άξονα να 

αντιπροσωπεύουν το F και το N, αντίστοιχα. 

Ο κοινωνικός κίνδυνος σε σχέση με τον αναμενόμενο αριθμό θυμάτων ανά χλμ-έτος 

με δεδομένη θέση, x, σε αγωγό αερίου μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

 

                                          Rs (x) = Fr(x) * POI * Cs (x)                                                     (4.2.) 

 

 

όπου Fr (x) είναι η πιθανότητα ρήξης του αγωγού στη θέση x (ανά χλμ-έτος), το POI είναι η 

πιθανότητα εμφάνισης ρήξης της ανάφλεξης, και Cs (x) είναι ο σταθμισμένος μέσος αριθμός των 

θυμάτων που προκλήθηκαν από ανάφλεξη στη θέση x. Σημειώστε ότι το Fr (x) μπορεί να 

αξιολογηθεί από αναλύσεις αξιοπιστίας εάν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον αγωγό και τις 
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απειλές. Διαφορετικά, τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία αποτυχίας του αγωγού μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του Fr (x).  

Η τιμή του POI μπορεί να ληφθεί από το μοντέλο log-logistic POI. 

 

       POI   = _____1_____                    (4.3) 

1+e
-β1-β2ln(pd2) 

 

 

Πίνακας 4. Μέγιστες εκτιμήσεις πιθανοτήτων λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία της θέσης 

 

Για να σχεδιαστεί η καμπύλη F-N για ένα δεδομένο τμήμα μήκους ενός χιλιομέτρου του αγωγού, 

το τμήμα διαιρείται αρχικά σε n τμήματα ίσου μήκους. Η πιθανότητα ανάφλεξης μετά από ρήξη 

ανά έτος, f (j) του τμήματος j
th

 (j = 1, 2, ..., n) υπολογίζεται ως εξής: 

 

f(j) = fr(j) *POI                                                                                                      (4.4) 

 

όπου fr (j) είναι η ετήσια πιθανότητα ρήξης του τμήματος j
th

.  

 

Η συχνότητα ανάφλεξης για Ν (N = 1, 2, ...) ή περισσότερα θύματα, F (N), για  αγωγό ενός 

χιλιομέτρου δίνεται από τον τύπο:  

 

 

F(N) = ΣΝ(j)≥N f(j)  (j=1,2…..n;  N = 1,2……)                                                        (4.5) 

 

 

όπου N (j) είναι ο αριθμός των θανάτων που προκαλούνται από την ανάφλεξη της ρήξης του 

τμήματος j
th

.  
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Σε τυχαίο N(j), θεωρείται ότι το σημείο ρήξης βρίσκεται στο μέσο του τμήματος j
th

. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι δεδομένης της σπανιότητας των συμβάντων αγωγών, η συχνότητα της ρήξης ανά 

χλμ-έτος ισοδυναμεί με την πιθανότητα ρήξης ανά χιλιόμετρο. 

 

4.2.3 Ατομικός κίνδυνος 

 

Διαφορετικά από την αξιολόγηση του κοινωνικού κινδύνου, ο ατομικός κίνδυνος προσδιορίζεται 

ποσοτικά ως η ετήσια πιθανότητα ατυχήματος (δηλαδή θανάτου ή τραυματισμού) που 

προκαλείται σε άτομο που βρίσκεται κοντά στον αγωγό, κοντά στο μήκος αλληλεπίδρασης του 

αγωγού, l, όπως φαίνεται στο σχήμα 47. Μια ανάφλεξη μετά από ρήξη του αγωγού, μέσα στο 

μήκος της αλληλεπίδρασης θα επηρεάσει το άτομο. Το μήκος αλληλεπίδρασης  l μπορεί να 

υπολογιστεί ως  2*(rmax
2
 - y

2
) 

0,5
 για y ≤ rmax, όπου rmax (m) είναι η μέγιστη ακτίνα πρόσκρουσης 

σε μια δεδομένη ανάφλεξη και y (m) είναι η απόσταση του άτομου από τον αγωγό. Σε αυτή τη 

μελέτη, οι μέγιστες ακτίνες πρόσκρουσης που δίδονται σε μία ανάφλεξη μετά από ρήξη είναι οι 

ακτίνες των περιοχών κινδύνου της κυκλικής θερμικής ακτινοβολίας που αντιστοιχούν στα 

επίπεδα έντασης θερμότητας 5.05 και 15.77 kW / m
2
, αντίστοιχα, για εξωτερική έκθεση και 

εσωτερική έκθεση του άτομου.  

Ο κίνδυνος για ένα άτομο κοντά στον αγωγό μπορεί να υπολογιστεί ως εξής. 

 

 

Ri (y) = ʃo
l
 Fr (z)*POI*Ci (z,y)dz, για y≤rmax                                                          (4.6α) 

 

Ri (y) = 0, για y>rmax                                                                                             (4.6β) 

 

 

 

όπου Fr (z) είναι η πιθανότητα ρήξης του αγωγού στη θέση z (ανά χλμ-έτος), και το Ci (z, y) είναι 

η πιθανότητα εγκαύματος και θνησιμότητας στο άτομο που έχει απόσταση y από τον αγωγό, που 

προκαλείται από αναφλέξιμη ρήξη στο  z (0 ≤ z ≤ l) εντός του μήκους αλληλεπίδρασης του 

αγωγού. Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των z και y (βλέπε σχήμα 47), η απόσταση μεταξύ του 

ατόμου και της θέσης θραύσης z μπορεί να υπολογιστεί ως [(l / 2 - z) 
2 

+ y
2
] 

0.5 
και στη συνέχεια 

το Ci (z, y) μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας τα Σχήμα 46 (α) και 46 (β), αντίστοιχα, για 

τις εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες έκθεσης. Στη μελέτη αυτή υπολογίστηκε ο ατομικός 

κίνδυνος
 
αριθμητικά, θεωρώντας ως μήκος μονάδας dz 1 μέτρο.
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Σχήμα 47.  Μήκος αλληλεπίδρασης ατομικού κινδύνου 
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4.3 Υποθετικό παράδειγμα 

 

4.3.1 Γενικά 

 

Ένας υποθετικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου χρησιμοποιείται για την απεικόνιση 

ποσοτικής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου που περιγράφεται στην ενότητα 4.2. Ο αγωγός έχει 

ονομαστική διάμετρο (NPS) 24 ιντσών (609,6 mm) και πίεση λειτουργίας 6,0 MPa. Περίπου 2,3 

χλμ. του αγωγού διασχίζουν μια κατοικημένη περιοχή που αποτελείται από πολλές μονοκατοικίες, 

έναν χώρο συνάντησης και αναψυχής , ένα σχολείο και αρκετές παιδικές χαρές . Η διαδρομή του 

αγωγού και το περιβάλλοντος χώρου του φαίνονται στο σχήμα 48. 

 

 

 
 

 
Σχήμα 48. Απεικόνιση ενός υποθετικού αγωγού και του περιβάλλοντος χώρου του 

 

 

Τα  ιστορικά στατιστικά στοιχεία αστοχίας αγωγών που λαμβάνονται από τη βάση δεδομένων 

συμβάντων PHMSA αναφέρουν πως ο δωδεκαετής μέσος όρος ρήξης των αγωγών με διάμετρο 20 

<d ≤ 28 ίντσες λόγω των συνδυασμένων αιτιών αστοχίας, υπολογίστηκαν σε 2,5 × 10
-5

 ανά 

χιλιόμετρο. Έτσι λοιπόν αυτή η τιμή επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτική τιμή ρήξης για τον αγωγό 

του παραδείγματος. 
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Η τιμή της ρήξης POI για τον αγωγό του παραδείγματος εκτιμήθηκε να είναι 0,53  

αντικαθιστώντας την πίεση λειτουργίας 6,0 MPa και τη διάμετρο 609,6 mm στην εξίσωση που 

μας υπολογίζει το ΡΟΙ και είναι η εξής :  

 

POI   = _____1_____ 

1+e
-β1-β2ln(pd2)

 

 

Οι ακτίνες των περιοχών κινδύνου της κυκλικής θερμικής ακτινοβολίας που φαίνονται στο σχήμα 

46 που αντιστοιχούν στα επίπεδα  έντασης θέρμανσης  31.55, 15.77, 12.62 και 5.05 kW / m
2
 είναι 

ίσες με 105, 148,165 και 261 m, αντίστοιχα. 

 

Για να αξιολογηθεί ο κοινωνικός κίνδυνος που θέτει ο αγωγός του παραδείγματος, ο αριθμός των 

θυμάτων σε κάθε ένα από τα τέσσερα διαφορετικά είδη εγκαταστάσεων (δηλαδή μονοκατοικία, 

χώρος συνεδρίασης και αναψυχής, σχολείο και παιδική χαρά) που υποδεικνύεται στο σχήμα 48 

πρέπει να εκτιμηθεί. 

Ο μέσος όρος των ατόμων που ζουν σε μονοκατοικία θεωρείται ότι είναι 2.9 

με βάση την έκθεση απογραφής του 2011 των στατιστικών του [139]. Επιπλέον, υποτίθεται ότι οι 

κάτοικοι είναι παρόντες στο σπίτι κατά μέσο όρο το 50% του χρόνου. Ως εκ τούτου, ο 

αναμενόμενος αριθμός των θυμάτων στο σπίτι κατά τη διάρκεια ρήξης του αγωγού ισούται με 1,5. 

Ο μέσος αριθμός ατόμων που καταλαμβάνουν τον χώρο συνάντησης-αναψυχής θεωρήθηκε 

αυθαίρετα 100 και ο χώρος  θεωρήθηκε ότι ανοίγει οκτώ ώρες την ημέρα  και επτά ημέρες την 

εβδομάδα. Ως εκ τούτου, ο αναμενόμενος αριθμός των θυμάτων κατά τη στιγμή της ρήξης του 

αγωγού ισούται με 100 × 8/24 = 33,3. Ο μέσος αριθμός παιδιών σε ένα σχολείο της χώρας  

υποτίθεται ότι είναι 400 με βάση παγκόσμια στατιστικά στοιχεία και το σχολείο θεωρήθηκε 

ανοιχτό οκτώ ώρες την ημέρα και πέντε ημέρες την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, ο αναμενόμενος 

αριθμός των θυμάτων την ώρα ρήξης του αγωγού  ισούται με 400 × 8/24 × 5/7 = 95,2. Η παιδική 

χαρά θεωρήθηκε ότι ήταν κατά μέσο όρο γεμάτη με 20 άτομα για οκτώ ώρες την ημέρα. 

επομένως, ο αναμενόμενος αριθμός των θυμάτων κατά τη στιγμή της ρήξης ισούται με 20 × 8/24 

= 6,7. Τέλος, υποτίθεται ότι οι άνθρωποι στην παιδική χαρά τη στιγμή της ρήξης υποβάλλονται 

στην εξωτερική έκθεση, ενώ εκείνοι που βρίσκονται στην μονοκατοικία, στο χώρο αναψυχής και 

στο σχολείο υπόκεινται σε εσωτερική έκθεση. Μια σύνοψη των παραπάνω παραδοχών για τις 

διαφορετικές εγκαταστάσεις φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα. 
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Πίνακας 5.  Σύνοψη των υποθέσεων για τις διάφορες εγκαταστάσεις 

 

Οι ατομικοί κίνδυνοι που αντιστοιχούν τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές εκθέσεις 

αξιολογήθηκαν. 

4.3.2 Αποτελέσματα αναλύσεων κινδύνου 

 

Ο ποσοτικοποιημένος κοινωνικός κίνδυνος αναφορικά με τον αναμενόμενο αριθμό ατυχημάτων 

φαίνεται στο Σχήμα 49. Το σχήμα δείχνει ότι το επίπεδο κοινωνικού κινδύνου από την άποψη του 

αναμενόμενου αριθμού θανάτων είναι το χαμηλότερο για x περίπου ίσο με 1200 και 1800 μ. και 

σχετικά υψηλό για x περίπου 500, 900 και 1400 m. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη διανομή των 

κτιρίων γύρω από τον αγωγό. Στο σχήμα 48, σε x περίπου 1200 και 1800 μ., τα κοντινά κτίρια  

βρίσκονται σχετικά μακρύτερα (> 200 m) από τον αγωγό σε σύγκριση με άλλα τμήματα  

του αγωγού. Για x περίπου 500, 900 και 1400 m, τα πλησιέστερα κτίρια  απέχουν μόνο περίπου 

100m από τον αγωγό, και έτσι τα επίπεδα κοινωνικού κινδύνου από την άποψη του αναμενόμενου 

αριθμού  θανάτων στις τοποθεσίες είναι σχετικά υψηλά. Η διακύμανση του επιπέδου κοινωνικού 

κινδύνου σε σχέση με τον αναμενόμενο αριθμό ατυχημάτων (δηλ. θανάτων και τραυματισμών) 

κατά μήκος της θέσης του αγωγού είναι παρόμοια με εκείνη του επιπέδου κοινωνικού κινδύνου 

όσον αφορά τον αναμενόμενο αριθμό θανάτων. Το υψηλότερο επίπεδο κοινωνικού κινδύνου 

αναφορικά με τον αναμενόμενο αριθμό θανάτων εκτιμάται σε 4,9 × 10
-5

 ανά χιλιόμετρο, ενώ το 

υψηλότερο επίπεδο κοινωνικού κινδύνου αναφορικά με τον αναμενόμενο αριθμό ατυχημάτων 

υπολογίζεται ότι είναι 7,8 × 10
-5

 ανά χιλιόμετρο. 

 

Από τα Σχήματα 48 και 49, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το επίπεδο κοινωνικού κινδύνου 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις σχετικές θέσεις μεταξύ του αγωγού και των γύρω κτιρίων. 
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Αν οι αποστάσεις των κτιρίων  νότια του αγωγού αυξηθούν κατά μόλις 5 μέτρα, το εκτιμώμενο 

υψηλότερο  επίπεδο κοινωνικού κινδύνου αναφορικά με τον αναμενόμενο αριθμό θανάτων μπορεί 

να μειωθεί σε 3.3 × 10
-5

 ανά χιλιόμετρο, μείωση κατά  33% του επιπέδου κινδύνου. 

 
 

Σχήμα 49. Επίπεδο κινδύνου όσον αφορά τον αναμενόμενο αριθμό περιστατικών 

 

Το ποσοτικό επίπεδο  κοινωνικού κινδύνου σε σχέση με την καμπύλη F-N ανά χλμ απεικονίζεται 

στο σχήμα 50. Να σημειωθεί ότι η καμπύλη F-N ανά χιλιόμετρο σε αυτό το παράδειγμα 

αξιολογήθηκε ως εξής: προσδιορίσθηκε η καμπύλη F-N για το πρώτο τμήμα αγωγού ενός 

χιλιομέτρου που ξεκινά από το χ = 0,261 χλμ., μετά αξιολογήθηκε η καμπύλη F-N για το επόμενο 

τμήμα ενός χλμ. που ξεκινά από το χ = 0,461 χλμ και ούτω καθεξής. Μόνο η καμπύλη F-N από 

την άποψη της θνησιμότητας ερευνήθηκε και ως εκ τούτου υπολογίσθηκαν συνολικά πέντε 

καμπύλες  F-N ως αποτέλεσμα. Το Σχήμα 50 δείχνει ότι οι καμπύλες F-N αλληλεπικαλύπτονται 

και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μία μόνο κρίσιμη καμπύλη F-N σε 

ολόκληρη την περιοχή του Ν. Ωστόσο, η καμπύλη F-N που αντιστοιχεί στο πρώτο τμήμα ενός 

χιλιομέτρου περιλαμβάνει και τις άλλες καμπύλες F-N για N ≥ 2. 
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Σχήμα 50. Επίπεδο Κινδύνου από την άποψη της καμπύλης F-N 

 

 

Οι ποσοτικοποιημένοι ατομικοί κίνδυνοι για τις εξωτερικές και εσωτερικές εκθέσεις 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 51. Ο ατομικός κίνδυνος είναι συνάρτηση της απόστασης 

αντιστάθμισης y του ατόμου από τον αγωγό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απόσταση αντιστάθμισης 

πέρα από την οποία ο ατομικός κίνδυνος καθίσταται μηδενικός ισούται  με 261 και 148 m, για τις 

εξωτερικές και εσωτερικές εκθέσεις, αντίστοιχα. 

Οι υψηλότεροι ατομικοί κίνδυνοι θανάτου ισοδυναμούν με 3,6 × 10
-6

 και  3,2 × 10
-6

 ετησίως 

αντίστοιχα για τις εξωτερικές και εσωτερικές εκθέσεις και οι υψηλότεροι κίνδυνοι ατομικών 

ατυχημάτων είναι ίσοι με 7,0× 10
-6

 και 3,4 × 10
-6

 ετησίως, για τις εξωτερικές και εσωτερικές 

εκθέσεις, αντίστοιχα. 

 
 

Σχήμα 51. Ατομικά επίπεδα κινδύνου για εξωτερικές και εσωτερικές εκθέσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-Συμπεράσματα-Προτάσεις 

 

Όσο αυξάνονται οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των ανθρώπων αλλά και όσο μειώνονται τα 

επιτρεπόμενα όρια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αναζητούνται νέες πιο καθαρές πηγές 

ενέργειας. Από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι το φυσικό 

αέριο, με αποτέλεσμα η ζήτηση για αυτό να αυξάνεται διαρκώς. 

 

Σχήμα 52. Ζήτηση φυσικού αερίου [140] 

Όσο λοιπόν αυξάνεται η ζήτηση για φυσικό αέριο τόσο και επενδύονται μεγαλύτερα ποσά στον τομέα 

αυτό. Ένα βασικό πρόβλημα με το φυσικό αέριο είναι η μεταφορά και η αποθήκευσή του. Προκειμένου να 

μεταφερθεί το αέριο απαιτούνται αγωγοί μεταφοράς. Με την αύξηση των αγωγών μεταφοράς αυξάνονται 

και τα ατυχήματα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι κύριοι λόγοι των ατυχημάτων είναι:  

 Λανθασμένη εγκατάσταση 

 Εργασίες ανασκαφής 

 Ελαττωματικός εξοπλισμός ασφαλείας 

 Έλλειψη συντήρησης 

 Αδυναμία ανταπόκρισης  

 Αδυναμία σωστής εκπαίδευσης 

 Διάβρωση των αγωγών 
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Σχήμα 53. Αιτίες σοβαρών ατυχημάτων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου [141] 

 

 Όσον αφορά τη λανθασμένη εγκατάσταση των αγωγών οι σωληνώσεις θα πρέπει να 

εγκαθίστανται κατάλληλα από εξειδικευμένους τεχνικούς προκειμένου να λειτουργούν 

σωστά και απροβλημάτιστα. Η ακατάλληλη εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της 

κακής συγκόλλησης, μπορεί να προκαλέσει διαρροές αερίων και άλλα προβλήματα που 

οδηγούν σε έκρηξη. Η αποτυχία της τοποθέτησης βαλβίδων έκτακτης ανάγκης είναι ένα 

άλλο πρόβλημα που μπορεί να μετατρέψει ένα ατυχές περιστατικό σε καταστροφή.  

Πρέπει επομένως κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό να δίνει μεγάλη 

σημασία στον έλεγχο της συγκόλλησης καθώς και στην τοποθέτηση των βαλβίδων 

εκτάκτου ανάγκης. 

 Οι εργασίες εκσκαφής μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους αγωγούς και τον 

εξοπλισμό ασφαλείας, με αποτέλεσμα τη διαρροή επικίνδυνων αερίων και άλλα 

προβλήματα. Η ζημιά από την εκσκαφή μπορεί μην οφείλεται στην εταιρεία φυσικού 

αερίου - μπορεί να είναι λάθος ενός εργολάβου που δεν κατάφερε να προσδιορίσει σωστά 

τη θέση των αγωγών (όπως απαιτείται από τους κανονισμούς) πριν από την έναρξη των 

ανασκαφών. 

Σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι, πέρα από την ακριβή και λεπτομερή απεικόνιση 

της θέσης του αγωγού από την κατασκευάστρια εταιρία, ο ακριβής προσδιορισμός της 

θέσης του αγωγού πριν την οποιαδήποτε ανασκαφή προκειμένου να αποφευχθούν τα 

χειρότερα. 
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 Όσον αφορά τον ελαττωματικό εξοπλισμό ασφαλείας που έχει τοποθετηθεί στον αγωγό θα 

πρέπει να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι από τις εταιρίες που προμηθεύουν τον εξοπλισμό 

αυτό αλλά και από την εταιρία που αναλαμβάνει την τοποθέτησή του. Μεγάλη προσοχή 

θα πρέπει να δίνεται και στη σωστή εγκατάστασή του προκειμένου να λειτουργεί σωστά. 

 Πολύ σημαντική είναι επίσης και η συντήρηση των υλικών που χρειάζονται επισκευή ή 

ακόμη και αντικατάσταση με την πάροδο του χρόνου. Τέτοια υλικά είναι οι γραμμές 

αερίου, οι μετρητές, οι σύνδεσμοι, οι γραμμές συντήρησης και οι αγωγοί αερίου. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι αιτίες μιας έκρηξης αγωγού μπορούν να αποδοθούν σε έλλειψη 

συντήρησης, είτε εξαιτίας αμέλειας είτε λόγω εκούσιας μη τήρησης ενός τακτικού 

προγράμματος συντήρησης.  

Πρέπει επομένως να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα συντήρησης των τμημάτων του 

αγωγού που την χρειάζονται. 

 Μια επικίνδυνη κατάσταση μπορεί να γίνει θανάσιμη όταν το υπεύθυνο προσωπικό δεν 

ανταποκριθεί έγκαιρα σε μια καταγγελία καταναλωτών για διαρροή αερίου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ωστόσο, ένας καταναλωτής μπορεί να μην αναγνωρίσει ακόμη και διαρροή 

αερίου. Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο είναι άοσμο και άχρωμο, οι κανονισμοί απαιτούν 

να προστεθεί μια οσμή στο αέριο, δίνοντάς του μια θειώδη, σάπια όσφρηση που μπορεί 

εύκολα να αναγνωριστεί.  Εάν δεν προστεθεί ο αρωματικός παράγοντας (η οσμή) ή 

απορροφηθεί η οσμή από τις νέες σωληνώσεις,  δύσκολα  θα μπορέσει να γίνει αντιληπτή 

η διαρροή από τον καταναλωτή ούτως ώστε να την αναφέρει, με αποτέλεσμα να 

προκληθεί ήδη μια έκρηξη. 

Είναι σημαντικό επομένως να τηρούνται οι κανονισμοί όσον αφορά την πρόσδοση οσμής 

στο αέριο αλλά και η διαρκής ετοιμότητα των αρμοδίων οι οποίοι θα μπορέσουν να 

διαχειριστούν γρήγορα και αποτελεσματικά μια καταγγελία για διαρροή ή οποιοδήποτε 

άλλο πρόβλημα προκύψει. 

 Μεγάλη σημασία έχει η σωστή και διαρκής εκπαίδευση των υπαλλήλων, υπευθύνων, 

τεχνικών αλλά και όσων ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην κατασκευή, 

συντήρηση ή επίβλεψη του αγωγού καθώς οι κανονισμοί ασφαλείας αλλάζουν διαρκώς. 

 Η διάβρωση του αγωγού είναι μια σημαντική αιτία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

διάρρηξη του αγωγού και εν συνεχεία σε διαρροή του αερίου και πιθανώς σε έκρηξη 

αυτού.  
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Θα πρέπει πριν την τοποθέτηση του αγωγού αυτός να αμμοβολείται και να καλύπτεται από 

μια προστατευτική επίστρωση για την πρόληψη της διάβρωσης. 

Τέλος, όσον αφορά την ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου ενός υποθετικού χερσαίου 

αγωγού φυσικού αερίου, κάνοντας χρήση των στατιστικών αποτυχίας αγωγών, του 

μοντέλου πιθανότητας ανάφλεξης ΡΟΙ και του μοντέλου C-FER και υπολογίζοντας τις 

ακτίνες των περιοχών επικινδυνότητας από την θερμική ακτινοβολία,  που προέρχεται από 

την ανάφλεξη, που συνήθως επακολουθεί μετά τη ρήξη των αγωγών φυσικού αερίου στην 

ξηρά, συμπεραίνουμε ότι η ακτίνα της περιοχής κινδύνου εξαρτάται από την πίεση, τη 

διάμετρο του αγωγού καθώς και τη θερμική ένταση η οποία αντιστοιχεί σε ένα δεδομένο 

βαθμό εγκαύματος στον άνθρωπο.  

Από την παραπάνω ποσοτική αξιολόγηση τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κοινωνικός 

κίνδυνος- από την άποψη του αναμενόμενου αριθμού θανάτων-  ποικίλλουν κατά μήκος 

του αγωγού, λόγω των διαφορετικών θέσεων και τύπων των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων 

που προορίζονται για τους ανθρώπους που κατοικούν κοντά στον αγωγό. Για αυτό το 

συγκεκριμένο παράδειγμα που μελετήθηκε, μια ελαφρά αύξηση στην απόσταση 

μετατόπισης κατά 5 μέτρα οδηγεί σε  μείωση του μέγιστου κοινωνικού κινδύνου όσον 

αφορά τον αναμενόμενο αριθμό θανάτων κατά 33%. 
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