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ΘΔΜΑ:  Σχεδιαηόμενθ αξιοποίθςθ αγωγών φ/α για νζο δίκτυο μεταφοράσ υδρογόνου – 
Τεχνικζσ δυςκολίεσ 

 

Σφμφωνα με ζγγραφο του Υπουργείου Οικονομίασ και Προςταςίασ του Κλίματοσ, θ Γερμανικι 

Κυβζρνθςθ ςχεδιάηει τθν ανάπτυξθ, ζωσ το ζτοσ 2027, δικτφου αγωγών μεταφοράσ 

υδρογόνου μικουσ 1.800 χιλιομζτρων με κρατικι ςυμμετοχι. Επίςθσ ςτο ίδιο ζγγραφο 

αναφζρεται ότι Κυβζρνθςθ κα ενκαρρφνει τθ χριςθ μπλε υδρογόνου, το οποίο εξάγεται από 

το φ/α, κατά τθ διάρκεια μιασ μεταβατικισ περιόδου προσ το πράςινο υδρογόνο. Η 

δθμιουργία μιασ εταιρείασ δικτφου υδρογόνου με κρατικι ςυμμετοχι είναι αναγκαία 

προκειμζνου δομθκεί ζνα ςφςτθμα οικονομικά βιώςιμο.  

 

Ο βαςικόσ ςχεδιαςμόσ προβλζπει ότι το γερμανικό εκνικό δίκτυο υδρογόνου κα βαςιςτεί 

ςτουσ υφιςτάμενουσ αγωγοφσ μεταφοράσ φ/α. Εν προκειμζνω, απαιτείται θ ςυνδρομι των 

διαχειριςτών του υφιςτάμενου δικτφου φ/α, οι οποίοι εδώ και χρόνια κατζςτρωναν ςχζδια 

για τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ μεταφοράσ υδρογόνου. Η εν λόγω ςτρατθγικι είναι ιδιαίτερα 

φιλόδοξθ και δεν περιορίηεται μόνο ςτθ Γερμανία. Ωσ ςτόχοσ ζχει τεκεί μζχρι το 2030 να 

δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο, το οποίο κα ςυνδζει αρχικά τα βιομθχανικά κζντρα ςτθ 

βορειοδυτικι Ευρώπθ και κα ςυνεχίςει να επεκτείνεται. 

 

Παρόλα αυτά, θ υλοποίθςθ αυτισ τθσ ιδζασ δεν είναι τεχνικά εφκολθ, κακώσ κα πρζπει και 

πάλι να εξευρεκεί διζξοδοσ ςτο δυςεπίλυτο πρόβλθμα τθσ αποτροπισ διαρροών υδρογόνου, 

κακώσ, όπωσ ιδθ επιςθμάναμε, εκτιμάται ότι οι διαρροζσ αυτζσ μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

επιβλαβείσ για το περιβάλλον. Πάντωσ, θ Γ/Τεχνικι και Επιςτθμονικι Ένωςθ για το Αζριο και 

το Νερό (Deutschen Verein des Gasund Wasserfaches – DVGW), θ οποία ορίηει τουσ ςχετικοφσ 

τεχνικοφσ κανόνεσ, πιςτεφει ότι τα προβλιματα μποροφν να λυκοφν, κακώσ «εξετάςαμε 

διεξοδικά τη δυνατότητα μεταφοράσ και διανομήσ υδρογόνου μζςω αγωγών με θετικά 

αποτελζςματα ωσ προσ την καταςκευή νζων δικτφων και τη μετατροπή υφιςτάμενων 

δικτφων».  

 

Το μεγαλφτερο μζροσ του δικτφου ςωλθνώςεων αποτελείται από ιδιαίτερα ανκεκτικά υλικά 

όπωσ πολυαικυλζνιο, PVC και κακοδικά προςτατευόμενεσ χαλφβδινεσ καταςκευζσ. Οι 

τρζχουςεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι αυτά τα υλικά είναι κατάλλθλα για τροφοδοςία με 

υδρογόνο, ενώ τα ςυςτιματα κα δοκιμάηονται εκτενώσ πριν από τθ μετάβαςθ ςτο υδρογόνο, 

κακώσ οι διαρροζσ προκαλοφνται κυρίωσ από εξωτερικζσ μθχανικζσ επιδράςεισ, όπωσ 

επεμβάςεισ εκςκαφικά ι καταςκευαςτικά ζργα. 



 
Στεδιαζόμενο εθνικό δίκησο αγωγών σδρογόνοσ ζηη Γερμανία (έως ηο 2032 – η ζσνετόμενη γραμμή αθορά ζε 

μεηαηροπή σθιζηάμενοσ δικηύοσ θ/α και η διακεκομμένη ζε νέο δίκησο) 
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