
Τι συμβαίνει με την τουρμπίνα του αγωγού φυσικού αερίου SP-1;

Η Γερμανία είναι έτοιμη να στείλει μια τουρμπίνα για τον αγωγό Nord Stream 1, αλλά η 
Ρωσία δεν τη ζητάει.
Θυμόσαστε τι δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής της Siemens Energy στο Μύλχαϊμ αν ντερ Ρουρ:
«Η τουρμπίνα είναι λειτουργική», υποστήριξε. «Δεν υπάρχει τίποτα [από την πλευρά της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας] που να εμποδίζει τη μεταφορά της στη Ρωσία». 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική πλευρά οφείλει να επικοινωνήσει και να δηλώσει «ότι τη 
χρειάζεται» και να παράσχει τελωνειακά και μεταφορικά έγγραφα. «Δεν υπάρχουν κυρώσεις στον 
τομέα του φυσικού αερίου που θα απαγόρευαν τη χρήση αυτής της τουρμπίνας» Δεν υπάρχει 
κανένας τεχνικός λόγος για την αδυναμία παράδοσης», υποστήριξε ο καγκελάριος.

Η δήλωση του Σολτς έχει πολιτικά κίνητρα και είναι απίθανο να έχει εξετάσει λεπτομερώς 
την τεχνική κατάσταση της μονάδας, επισημαίνει ο πολιτικός επιστήμονας και εμπειρογνώμονας 
του Κέντρου εφαρμοσμένης έρευνας και Προγραμματισμού, Μαρκ Σένγκερ.

Υπάρχουν διάφορες επιπλοκές με την τουρμπίνα του αγωγού Nord Stream 1, η οποία υποβλήθηκε 
σε συνήθη συντήρηση στο εργοστάσιο της Siemens στον Καναδά.
Αυτό που είπε ο Σολτς - ότι η μονάδα είναι μια χαρά και ότι η Gazprom μπορεί να την πάρει 
πίσω ανά πάσα στιγμή - είναι, για να το θέσω ήπια, αναληθές.

Πρώτον, η τουρμπίνα του Nord Stream 1 πρέπει να  μεταφερθεί από τον Καναδά στη Ρωσία με 
ασφαλισμένα οχήματα. Διότι αν συμβεί κάτι κατά τη μεταφορά, η Gazprom θα έχει εγγυήσεις.
Σήμερα τα αντικείμενα έχουν μόλις αποσταλεί με κάποιο τρόπο από το Μόντρεαλ στη 
Γερμανία. και ο Σολτς προσφέρεται να το μεταφέρει περαιτέρω στη Ρωσία με αβέβαιους 
όρους.

Δεύτερον, στο εργοστάσιο στον Καναδά, ο στρόβιλος δεν έχει περάσει από ολόκληρο τον κύκλο 
των απαραίτητων επισκευών - ορισμένα προβλήματα της μονάδας δεν έχουν επιδιορθωθεί. 
Με άλλα λόγια, δεν είναι καθόλου σαφές αν θα λειτουργήσει ή αν θα χρειαστεί σύντομα μια 
νέα επισκευή στο Μόντρεαλ. Οι ίδιοι οι Γερμανοί δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν το έργο 
στην Γερμανία. Το εργοστάσιο στον Καναδά όπου επισκευάστηκε η τουρμπίνα είναι μια 
πρώην εγκατάσταση της Rolls-Royce. Η Siemens απλώς την αγόρασε. Δεν υπάρχει παρόμοια 
μονάδα στη Γερμανία.

Υπάρχει επίσης άλλο ένα πρόβλημα. Δεν πρόκειται μόνο για μία από τις εν λόγω τουρμπίνες. 
Υπάρχουν συνολικά 6 τέτοιες μονάδες στο SP-1. Κανονικά, λειτουργούν 5 από αυτές και μια  
διατηρείται σε εφεδρεία. Σήμερα υπάρχουν τρεις ακόμη τουρμπίνες που πρέπει να υποστούν 
συντήρηση. Για να το κάνουν αυτό, οι Γερμανοί μπορούν απλώς να στείλουν τους τεχνικούς 
τους στη Ρωσία. Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο δύο τουρμπίνες, που είναι πλήρως 
λειτουργικές. Η μία από αυτές τις δύο είναι σε εφεδρεία, σε περίπτωση που η μόνη 
επιχειρησιακή μονάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, για κάποιο λόγο πάψει να
λειτουργεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το SP-1 χρησιμοποιείται στο 20 τοις εκατό της 
δυναμικότητάς του.

Σε μια τέτοια περίσταση, η δήλωση του Σολτς ότι η τουρμπίνα δεν βρίσκεται στη θέση της με
υπαιτιότητα της Gazprom είναι μάλλον πολιτικά υποκινούμενη. Ο καγκελάριος αναγκάζεται 
να σταθμίσει τη θέση των πράσινων υπουργών της κυβέρνησης συνασπισμού: της υπουργού 



Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ και του υπουργού Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ. Τέτοια 
είναι η δουλειά του.


