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1 Η χάραξη του αγωγού 

Η βασική χάραξη του αγωγού τροφοδοσίας με φυσικό αέριο τον ΘΗΣ Χάλκης δίδεται στο 

Σχήμα 1, εις το οποίο δίδεται ο χάρτης Google δια μία ευθεία χάραξη του αγωγού συν την 

αντίστοιχη μηκοτομή την οποία κατασκευάζει αυτομάτως το πρόγραμμα Google Earth. 

Εις τον χάρτη αυτό και βάσει της μηκοτομής διαπιστώνεται ότι ο αγωγός εκκινεί από 

υψόμετρο περί τα 79 m, και καταλήγει στην εθνικό αγωγό ΔΕΣΦΑ σε υψόμετρο περί τα 77  

m. Το συνολικό μήκος της οριζόντιας προβολής της οδεύσεως ανέρχεται σε 1,95 χλμ. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις ανωφέρειες και κατωφέρειες της οδεύσεως, το συνολικό 

μήκος λαμβάνεται εδώ προσεγγιστικά στα 2,0 χλμ. 

 

Σχήμα 1 : Όδευση αγωγού φυσικού αερίου από τον σταθμό M/R έως τον ΘΗΣ Χάλκης σε 

χάρτη Google Earth 
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2 Η μεταφορική ικανότητα του αγωγού μεταφοράς 

Η δυναμικότητα του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υπολογίζεται εδώ με βάση την 

γενική εξίσωση 1:  

 

            (1) 

όπου :  

 

V  = η παροχή φυσικού αερίου σε κανονικές συνθήκες (Nm3/h) 
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k = συντελεστής τραχύτητας του αγωγού φυσικού αερίου ο οποίος λαμβάνεται εδώ 

συντηρητικά ίσος με 0,025 mm (για χαλυβδοσωλήνες φυσικού αερίου).  

D = εσωτερική διάμετρος αγωγού = 711,2 mm 

P0 = πίεση στις κανονικές συνθήκες = 1013,25 kPa 

T0  = θερμοκρασία σε κανονικές συνθήκες = 273 ,15  °Κ 

P1  = πίεση αφετηρίας της ροής (M/R στον ΕΣΦΑ), kPa  

P2 = πίεση κατάντη της ροής (ΘΗΣ Χάλκης) = 5.500 kPa  

G = σχετική πυκνότητα φυσικού αερίου (για αέρα = 1,00) = 0,60 

Tf  = μέση θερμοκρασία ρέοντος φυσικού αερίου K (283,15 °K) 

L = μήκος αγωγού = 26 km 

Z = συμπιεστότητα φυσικού αερίου ο οποίος λαμβάνεται εδώ για το φυσικό αέριο από τον 

τύπο της CNGA (California Natural Gas Association): 
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Pavg = είναι η πίεση (σε bar), Tf η θερμοκρασία (σε °Κ) και G είναι η σχετική πυκνότητα του 

φυσικού αερίου. 
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Με βάση τον παραπάνω τύπο υπολογίζεται η ωριαία παροχή του αγωγού με βάση την πίεση 

εισόδου και την πίεση εξόδου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η 

δυναμικότητα μεταφοράς του κάθε αγωγού με βάση την διαθέσιμη πίεση εισόδου και την 

ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση εξόδου.  

Εν προκειμένω, η διαθέσιμη πίεση εισόδου εξαρτάται από την πίεση σχεδιασμού του 

αγωγού. Εφ’ όσον ο αγωγός έχει επαρκές πάχος και κατάλληλο υλικό, τότε αυτός είναι 

δυνατόν να λειτουργεί συνεχώς σε πιέσεις που αγγίζουν τα 100 bar ενώ στιγμιαία σε 

μεγαλύτερες ακόμα πιέσεις. 

Από την άλλη πλευρά η πίεση εξόδου είναι συνάρτηση του γενικότερου σχεδιασμού του 

Εθνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΕΣΦΑ).  Σήμερα η μέγιστη πίεση λειτουργίας του 

ΕΣΦΑ στην περιοχή της Χάλκης εκτιμάται περί τα 55 bar  

3 Υπολογισμός αγωγού 11’’  

Τα τυπικά δεδομένα του αγωγού μεταφοράς από τον σταθμό Μ/R έως το γήπεδο του ΘΗΣ 

Χάλκης έχουν ως εξής:  

Πίεση φ.α. P bar 55 

Πυκνότητα αέρα υπό Κ.Σ. ρα kg/Nm3 1,291804 

Σχετική πυκνότητα φ.α. 
 

G - 0,602901 

Πυκνότητα φ.α. υπό Κ.Σ. ρ kg/Nm3 0,778830 

Θερμοκρασία φ.α. T °C 15,00 

Θερμοκρασία φ.α. T °K 288,15 

Δυναμικό ιξώδες (°C) μ0 N.s/m2 0,0000108 

Δυναμικό ιξώδες μ N.s/m2 1,12478E-05 

Κινηματικό ιξώδες ν m2/s 1,25526E-05 

Συμπιεστότητα φ.α. Z - 0,88101408 

Δυναμικό ιξώδες μ N.s/m2 9,7763E-06 

Πυκνότητα φ.α. υπό πίεση   kg/m3 45,49833 

 

Τα χαρακτηριστικά του αγωγού μεταφοράς και οι συνθήκες αναφοράς είναι :  

Ονομαστική διάμετρος σωλήνα 
in 14” 

m 0,3556 

Πάχος σωλήνα in 0,72” 

D (εσωτερική διάμετρος) mm 319 

L km 4,68 

Δz (μεταβολή υψομέτρου) m 10 

p0 kPa 101,3 



Υπολογισμός αγωγού φυσικού αερίου   

 

 

 - 6 - Ιανουάριος  2020 

 

T0 K 273,2 

Tf K 288,2 

G (σχετική πυκνότητα) - 0,603 

Κινηματικό ιξώδες φ.α. m2/s 1,25526E-05 

 

Διατηρώντας την πίεση εξόδου p2 = 45 bar, δηλαδή την αναμενόμενη απαιτούμενη πίεση 

εισόδου εις τον καυστήρα του αεριοστροβίλου του σταθμού αερίου και μεταβάλλοντας την 

πίεση εισόδου p1, δηλαδή της πίεσης αποστολής του φυσικού αερίου τον σταθμό Μέτρησης 

και Μείωσης της πιέσεως στην Αμφιτρίτη, προκύπτει η δυναμικότητα της γραμμής βάσει του 

τύπου 1 ανωτέρω ως εξής:  

 

Πίνακας 3.1  Ανάλυση δυναμικότητας αγωγού φυσικού αερίου διαμέτρου 11’’  

Μέγεθος Μονάδα (1) (2) (3) 

p1 (πίεση εισόδου) kPa 5.000,0 5.500,0 6.000,0 

p2 (πίεση εξόδου) kPa 4.500,0 4.500,0 4.500,0 

Pav (μέση πίεση) kPa 4754,4 5016,7 5285,7 

Zav (μέση συμπιεστότητα)  0,895 0,890 0,885 

Ταχύτητα φυσ. αερίου m/s 16,1 15,6 15,1 

Re (αριθμός Reynolds)  2,3E+08 3,0E+08 3,0E+08 

f  (συντελεστής τριβής)  0,014 0,014 0,014 

s   0,002 0,002 0,002 

Le (ισοδύναμo μήκος) km 2,0 2,0 2,0 

V Δυναμικότητα αγωγού Nm3/h 124.291,7 181.184,2 228.186,2 

 

 

Από τον Πίνακα 3.1  παρατηρείται ότι ο αγωγός με πίεση αφετηρίας τα 50 bar και μία πτώση 

πίεσης 5 bar τότε η μέγιστη δυναμικότητα παροχής ισούται με περίπου 124,3 χιλ. Nm3 ανά 

ώρα ενώ όταν η πίεση αφετηρίας είναι 60bar (δηλαδή με πτώση πίεσης 15 bar) τότε η 

δυναμικότητα παροχής ανέρχεται στα 228 χιλ. Nm3/h.  

Η παροχή των 124,3 χιλ. Nm3/h υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αιχμής του σταθμού οι οποίες 

ανέρχονται σε 107.852,8 Nm3/h (Πίνακας 2.4 της ΜΠΕ). Επομένως με μία πίεση του εθνικού 

αγωγού του ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Αμφιτρίτης στα 50 bar, υπάρχουν ένα περιθώριο 

ασφαλείας κατά 50% ως προς τις απαιτήσεις τροφοδοσίας του σταθμού με φυσικό αέριο. 

Επομένως ο αγωγός των 11” υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΘΗΣ Χάλκης και αφήνει 

σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου προς Χάλκη και 

Νίκαια. 
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4 Υπολογισμός αγωγού 14’’  

Στη συνέχεια υπολογίζεται ένας αγωγός διαμέτρου 14 ιντσών ο οποίος θα καλύπτει τις 

ανάγκες μίας εναλλακτικής συνδέσεως μήκους 5 χλμ αντί για 2, εάν οι τοπικές συνθήκες 

υπαγορέψουν μεταβολή του σημείου συνδέσεως 

Τα τυπικά δεδομένα του αγωγού μεταφοράς από τον σταθμό Μ/R έως τον ΘΗΣ Χάλκης 

έχουν ως εξής:  

Πίεση φ.α. P bar 55 

Πυκνότητα αέρα υπό Κ.Σ. ρα kg/Nm3 1,291804 

Σχετική πυκνότητα φ.α. 
 

G - 0,602901 

Πυκνότητα φ.α. υπό Κ.Σ. ρ kg/Nm3 0,778830 

Θερμοκρασία φ.α. T °C 15,00 

Θερμοκρασία φ.α. T °K 288,15 

Δυναμικό ιξώδες (°C) μ0 N.s/m2 0,0000108 

Δυναμικό ιξώδες μ N.s/m2 1,12478E-05 

Κινηματικό ιξώδες ν m2/s 1,25526E-05 

Συμπιεστότητα φ.α. Z - 0,88101408 

Δυναμικό ιξώδες μ N.s/m2 9,7763E-06 

Πυκνότητα φ.α. υπό πίεση   kg/m3 45,49833 

 

Τα χαρακτηριστικά του αγωγού μεταφοράς και οι συνθήκες αναφοράς είναι :  

 

Ονομαστική διάμετρος σωλήνα 
in 14” 

m 0,3556 

Πάχος σωλήνα in 0,72” 

D (εσωτερική διάμετρος) mm 319 

L km 5,0 

Δz (μεταβολή υψομέτρου) m 10 

p0 kPa 101,3 

T0 K 273,2 

Tf K 288,2 

G (σχετική πυκνότητα) - 0,603 

Κινηματικό ιξώδες φ.α. m2/s 1,25526E-05 

 

Διατηρώντας την πίεση εξόδου p2 = 45 bar, δηλαδή την αναμενόμενη απαιτούμενη πίεση 

εισόδου εις τον καυστήρα του αεριοστροβίλου του σταθμού αερίου και μεταβάλλοντας την 

πίεση εισόδου p1, δηλαδή της πίεσης αποστολής του φυσικού αερίου τον σταθμό Μέτρησης 

και Μείωσης της πιέσεως προκύπτει η δυναμικότητα της γραμμής βάσει του τύπου 1 

ανωτέρω ως εξής:  
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Πίνακας 3.2  Ανάλυση δυναμικότητας αγωγού φυσικού αερίου διαμέτρου 14’’  

Μέγεθος Μονάδα (1) (2) (3) 

p1 (πίεση εισόδου) kPa 5.000,0 5.500,0 6.000,0 

p2 (πίεση εξόδου) kPa 4.500,0 4.500,0 4.500,0 

Pav (μέση πίεση) kPa 4754,4 5016,7 5285,7 

Zav (μέση συμπιεστότητα)  0,895 0,890 0,885 

Ταχύτητα φυσ. αερίου m/s 9,22 12,94 15,54 

Re (αριθμός Reynolds)  2,3E+08 3,3E+08 3,9E+08 

f  (συντελεστής τριβής)  0,013 0,013 0,013 

s   0,002 0,002 0,002 

Le (ισοδύναμo μήκος) km 5,04 5,04 5,04 

V Δυναμικότητα αγωγού Nm3/h 159.857,3 233.029,3 293.480,2 

 

Από τον Πίνακα 3.2  παρατηρείται ότι ο αγωγός με πίεση αφετηρίας τα 50 bar και μία πτώση 

πίεσης 5 bar τότε η μέγιστη δυναμικότητα παροχής ισούται με περίπου 159,9 χιλ. Nm3 ανά 

ώρα ενώ όταν η πίεση αφετηρίας είναι 60bar (δηλαδή με πτώση πίεσης 15 bar) τότε η 

δυναμικότητα παροχής ανέρχεται στα 293,5 χιλ. Nm3/h.  

Η παροχή των 159,9 χιλ. Nm3/h υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αιχμής του σταθμού οι οποίες 

ανέρχονται σε 107.852,8 Nm3/h (Πίνακας 2.7 της ΜΠΕ). Επομένως με μία πίεση του εθνικού 

αγωγού του ΔΕΣΦΑ εις το ύψος του ΘΗΣ Χάλκης στα 50 bar, υπάρχουν ένα περιθώριο 

ασφαλείας κατά 50% ως προς τις απαιτήσεις τροφοδοσίας του σταθμού με φυσικό αέριο. 

Επομένως ο προτεινόμενος αγωγός των 14” υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΘΗΣ Χάλκης 

και αφήνει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης  του έργου για την κάλυψη σημαντικά 

μεγαλύτερης ζήτησης φυσικού αερίου από την Ελληνική και την Περιφερειακή αγορά. 

 

5 Συμπέρασμα 

Με τα σημερινά δεδομένα και για λόγους αβεβαιότητος ως προς το τελικό σημείο συνδέσεως 

επί του εθνικού αγωγού της ΔΕΣΦΑ, επιλέγεται κατά τρόπο συντηρητικό διάμετρος αγωγού 

μεταφοράς φυσικού αερίου ίση με 14 ίντσες δια τις περαιτέρω μελέτες ασφαλείας του εν 

λόγω αγωγού. 
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