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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ήπιες μορφές ενέργειας ή "ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" (ΑΠΕ) ή
"νέες πηγές ενέργειας" είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που
προέρχεται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η
γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες.

Ο όρος "ήπιες"

αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχήν, για την
εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως
εξόρυξη, άντληση, καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες
πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής
ενέργειας στη φύση. Δεύτερο, πρόκειται για "καθαρές" μορφές ενέργειας,
πολύ φιλικές στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες,
διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα όπως οι
υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα.
Ως

"ανανεώσιμες

πηγές"

θεωρούνται γενικά

οι

εναλλακτικές των

παραδοσιακών πηγών ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα),
όπως η ηλιακή και η αιολική. Ο χαρακτηρισμός "ανανεώσιμες" είναι
κάπως καταχρηστικός, μια και ορισμένες από αυτές τις πηγές, όπως η
γεωθερμική ενέργεια δεν ανανεώνονται σε κλίμακα χιλετιών. Τελευταία
από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλά κράτη υιοθετούνται νέες
πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προάγουν
τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη μέλη.

4

ΓΕΝΙΚΑ
Οι

ήπιες μορφές

ενέργειας

βασίζονται

στην

ουσία

στην

ηλιακή

ακτινοβολία, με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή
ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης, και την ενέργεια απ' τις
παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Οι βασιζόμενες στην
ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, μιας και
δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για μερικά
ακόμα δισεκατομμύρια χρόνια.

Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέργεια

"συσκευασμένη" κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιομάζα είναι ηλιακή
ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η
αιολική

εκμεταλλεύεται τους

ανέμους

που

προκαλούνται απ'

τη

θέρμανση του αέρα ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται
τον κύκλο εξάτμισης-συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του.
Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη, καθώς τα γεωθερμικά
πεδία κάποια στιγμή εξαντλούνται.
Χρησιμοποιούνται είτε άμεσα (κυρίως για θέρμανση) είτε μετατρεπόμενες
σε άλλες μορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισμό ή μηχανική ενέργεια).
Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό απ' τις
ήπιες μορφές ενέργειας είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας. Η υψηλή όμως μέχρι πρόσφατα τιμή των νέων
ενεργειακών εφαρμογών, τα τεχνικά προβλήματα εφαρμογής καθώς και
πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες που έχουν να κάνουν με τη
διατήρηση του παρόντος στάτους κβο στον ενεργειακό τομέα εμπόδισαν
την εκμετάλλευση έστω και μέρους αυτού του δυναμικού. Ειδικά στην
Ελλάδα, που έχει μορφολογία και κλίμα κατάλληλο για νέες ενεργειακές
εφαρμογές, η εκμετάλλευση αυτού του ενεργειακού δυναμικού θα
βοηθούσε σημαντικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας.
Το ενδιαφέρον για τις ήπιες μορφές ενέργειας ανακινήθηκε τη δεκαετία
του 1970, ως αποτέλεσμα κυρίως των απανωτών πετρελαϊκών κρίσεων
της εποχής, αλλά και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της
5

ποιότητας ζωής από τη χρήση κλασικών πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερα
ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν σαν πειραματικές εφαρμογές. Σήμερα
όμως

λαμβάνονται

υπόψη

στους

επίσημους

σχεδιασμούς

των

ανεπτυγμένων κρατών για την ενέργεια και, αν και αποτελούν πολύ
μικρό ποσοστό της ενεργειακής παραγωγής, ετοιμάζονται βήματα για
παραπέρα αξιοποίησή τους. Το κόστος δε των εφαρμογών ήπιων μορφών
ενέργειας πέφτει συνέχεια τα τελευταία είκοσι χρόνια και ειδικά η
αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η βιομάζα, μπορούν
πλέον να ανταγωνίζονται στα ίσα παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο
άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Ενδεικτικά, στις Η.Π.Α. ένα 6% της
ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2010 το 25% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες
πηγές (κυρίως υδροηλεκτρικά και βιομάζα).
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ΕΙΔΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
•

Ηλιακή ενέργεια. Χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές
εφαρμογές (ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η χρήση της
για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος,
με την βοήθεια της πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Αιολική ενέργεια. Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση
νερού από πηγάδια καθώς και για μηχανικές εφαρμογές (π.χ. την
άλεση στους ανεμόμυλους). Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται
πλατιά για ηλεκτροπαραγωγή.
• Υδατοπτώσεις. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο
πεδίο των ήπιων μορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα
μικρά

υδροηλεκτρικά.

Είναι

η

πιο

διαδεδομένη

μορφή

ανανεώσιμης ενέργειας.
•

Βιομάζα. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως
αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και
της βιομηχανίας ζάχαρης)

με σκοπό την αποδέσμευση της

ενέργειας που δεσμεύτηκε απ' το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα.
Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο
φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι μια πηγή
ενέργειας

με

πολλές

δυνατότητες

και

εφαρμογές

που

θα

χρησιμοποιηθεί πλατιά στο μέλλον.
•

Γεωθερμική

ενέργεια.

Προέρχεται από τη θερμότητα που

παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης.
Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με
φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις
πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για
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θερμικές εφαρμογές είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η
Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών, όσον
αφορά τη θέρμανση, και το 20%, όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, με
γεωθερμική ενέργεια.
•

Ενέργεια από παλίρροιες. Εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του
Ήλιου και της Σελήνης, που προκαλεί ανύψωση της στάθμης του
νερού. Το νερό αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να
ξανακατέβει αναγκάζεται να περάσει μέσα από μια τουρμπίνα,
παράγοντας ηλεκτρισμό. Έχει εφαρμοστεί στην Αγγλία, τη Γαλλία,
τη Ρωσία και αλλού.

•

Ενέργεια από κύματα. Εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια
των κυμάτων της θάλασσας.

•

Ενέργεια από τους ωκεανούς. Εκμεταλλεύεται τη διαφορά
θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού, κάνοντας
χρήση θερμικών κύκλων. Βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας.
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ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η κύρια και πρωταρχική πηγή ενέργειας για τη Γη είναι ο ήλιος μας. Η
ακτινοβολία του Ήλιου, η ηλιακή ακτινοβολία, όπως συνηθίζουμε να τη
λέμε, έχει τροφοδοτήσει και εξακολουθεί να τροφοδοτεί με ενέργεια όλες
σχεδόν τις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ενέργεια
του ‘Ηλιου είναι όμως και από μόνη της μια σημαντική πηγή, την οποία
αξιοποίησε ο άνθρωπος από τα αρχαία ακόμα χρόνια. Η χώρα μας,που
δέχεται άφθονη ηλιακή ακτινοβολία, προσφέρεται ιδιαίτερα για την
εκμετάλλευση αυτής της πηγής ενέργειας. O Αρχιμήδης, τον 3ο π.Χ.
αιώνα, έκαψε το Ρωμαϊκό στόλο συγκεντρώνοντας τις ηλιακές ακτίνες με
ασπίδες - κάτοπτρα.
Είναι γνωστό ότι η ακτινοβολία του ήλιου όχι μόνο δίνει φως, αλλά
επίσης θερμαίνει τα σώματα στα οποία προσπίπτει. Αυτή τη θερμότητα
μπορούμε είτε να τη χρησιμοποιήσουμε αμέσως καθώς έρχεται από τον
Ήλιο, είτε να την αποθηκεύσουμε με τεχνητά μέσα και να τη
χρησιμοποιήσουμε όταν τη χρειαστούμε. Λιγότερο γνωστό είναι ότι η
ηλιακή ακτινοβολία αλλάζει και τις ιδιότητες κάποιων υλικών, που
παράγουν έτσι ηλεκτρικό ρεύμα.
Για να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται πιο αποδοτικά την ηλιακή ενέργεια,
πρέπει να έχουμε στο νου μας πώς μεταβάλλεται η θέση του ήλιου στη
διάρκεια της μέρας και στη διάρκεια του έτους. Από το παραπάνω
διάγραμμα φαίνεται ότι στις χώρες του βορείου ημισφαιρίου, όπως είναι
η Ελλάδα, οι επιφάνειες που είναι προσανατολισμένες στο Νότο
δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, παρατηρούμε ότι το
καλοκαίρι ο ήλιος βρίσκεται ψηλά ως προς τον ορίζοντα, ενώ το χειμώνα
είναι

χαμηλά.

Ας

δούμε

πως

αξιοποιούμε

ακτινοβολία για ενεργειακούς σκοπούς.
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άμεσα

την

ηλιακή

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Η πρώτη, άμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας είναι η θέρμαση των ίδιων
των ανθρώπων, των χώρων που κατοικούν και εργάζονται, του νερού που
χρησιμοποιούν, αλλά και φούρνων για την παρασκευή φαγητού. Αυτές
είναι παλιές, παραδοσιακές πρακτικές που σήμερα χρησιμοποιούνται
ολοένα και περισσότερο, μαζί με νέες πρακτικές.
Ολόκληρα νοικοκυριά μπορούν να πάρουν το μεγαλύτερο μέρος της
ενέργειας που χρειάζονται για θέρμανση, ζεστό νερό αλλά και δροσισμό,
από τη θερμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.

Η θερμότητα που

προσφέρει ο ήλιος αξιοποιείται επίσης στα θερμοκήπια, καθώς και για
την ξήρανση γεωργικών προϊόντων. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τη
θερμότητα του ήλιου με τη χρήση των θερμικών ηλιακών συστημάτων.
Τα

συστήματα

αυτά

συλλέγουν την

ηλιακή

ακτινοβολία

και τη

μετατρέπουν σε θερμότητα. Διακρίνονται σε ενεργητικά και παθητικά
συστήματα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ματωμένη δεξαμενή

δίαψ ανές κ gA l μα

απ ο 9η κευαη ς

□πορροατιτικη
επιφ άνεια

□αληνώ οεις

Η “καρδιά” ενός ενεργητικού ηλιακού συστήματος είναι ο ηλιακός
συλλέκτης, που είναι, συνήθως, τοποθετημένος στην ταράτσα ή στη στέγη
ενός σπιτιού. Ο συλλέκτης παγιδεύει την ηλιακή ακτινοβολία για να
παράγει θερμότητα. Στη συνέχεια, αυτή η θερμότητα μεταφέρεται στον
τόπο που θα αποθηκευτεί ή θα καταναλωθεί.
Ας παρακολουθήσουμε, με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος, πώς
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συμβαίνει αυτό:
•

Η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στη μαύρη, μεταλλική
συνήθως, επίπεδη επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη, η οποία
απορροφά την ακτινοβολία και θερμαίνεται.

•

Πάνω από την απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται ένα διαφανές
κάλυμμα, συνήθως από γυαλί ή πλαστικό, που αφήνει τις
ακτίνες του ήλιου να περάσουν αλλά εμποδίζει τη θερμότητα να
ξεφύγει

(φαινόμενο

θερμοκηπίου).

Αν

τοποθετήσουμε

σωληνώσεις μέσα στις οποίες κυκλοφορεί νερό, σε επαφή με
την απορροφητική επιφάνεια, μπορούμε να της αποσπάσουμε
την πολύτιμη, συγκεντρωμένη ενέργεια. Αυτή την ενέργεια τη
μεταφέρουμε, με τη μορφή ζεστού νερού, σε μια μονωμένη
δεξαμενή αποθήκευσης, απ’ όπου θα την πάρουμε όταν τη
χρειαστούμε.
•

μια μαύρη επιφάνεια όταν εκτεθεί στον ήλιο, θερμαίνεται πιο
εύκολα (έντονη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας) απ’ ό,τι
μια

ανοιχτόχρωμη

επιφάνεια

(ανάκλαση

ηλιακής

ακτινοβολίας).
•

‘Ενας ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να δώσει όσο ζεστό νερό
χρειάζεται καθημερινά μια οικογένεια (τις μέρες βέβαια που
έχουμε ήλιο !). Μπορούμε, όμως, να παράγουμε μεγάλη
ποσότητα ζεστού νερού αν συνδέσουμε μεταξύ τους πολλούς
ηλιακούς συλλέκτες και αποθηκεύσουμε το ζεστό νερό σε
μεγάλες μονωμένες δεξαμενές. Οι ηλιακοί συλλέκτες που έχουν
εγκατασταθεί στην Ελλάδα είναι περίπου οι μισοί απ’ όσους
έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις χώρες της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης....Μερικά από τα πλεονεκτήματα των ενεργητικών
ηλιακών

συστημάτων

εγκατάστασής

τους,

είναι
τα

η

απλότητα

σχετικά

κατασκευής

φτηνά

υλικά

και
που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους και η αποδοτική
μετατροπή

της

ενέργειας,
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που

επιτυγχάνεται

με

αυτά.

Ενεργητικά

ηλιακά

συστήματα

μπορούμε

να

χρησιμοποιήσουμε, επίσης, και για το δροσισμό χώρων, με τη
βοήθεια κατάλληλων ενεργειακών τεχνολογιών. Ακόμα, με τη
χρήση κοίλων κατόπτρων, είναι δυνατό να συγκεντρώσουμε τις
ακτίνες του ήλιου σε μικρή επιφάνεια ή σε ένα μόνο σημείο και
έτσι να επιτύχουμε υψηλές θερμοκρασίες για βιομηχανική
χρήση ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς όμως,
αυτές οι εφαρμογές είναι ακόμα αρκετά ακριβές.

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ο άνθρωπος από παλιά έχει καταλάβει ότι μπορεί να χτίσει το σπίτι του
με τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιοποιεί τον ήλιο όσο το δυνατό περισσότερο
για τη θέρμανσή του το χειμώνα, αλλά και να προστατεύεται απ’ αυτόν
το καλοκαίρι. Τα σπίτια των κυκλαδίτικων οικισμών, όπου υπάρχει
άφθονος ήλιος και λίγη βλάστηση, είναι ολόλευκα για να ανακλούν την
ηλιακή

ακτινοβολία.

Για

να

επιτύχουμε

την

καλύτερη

δυνατή

εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, χρησιμοποιούμε τα παθητικά
ηλιακά συστήματα, που είναι κομμάτια του ίδιου του κτιρίου (δομικά
στοιχεία), κατάλληλα σχεδιασμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Τα

συστήματα

αυτά

δεν χρησιμοποιούν

μηχανικά

μεταφέρουν τη θερμότητα που συλλέγουν,

μέσα για να

αλλά αξιοποιούν τους

φυσικούς τρόπους μετάδοσης της θερμότητας.
Ας δούμε πως μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένα από αυτά τα
συστήματα για τη θέρμανση χώρων:
• Τοποθετώντας

μεγάλα

παράθυρα

στη νότια πλευρά

ενός

κτιρίου, επιτρέπουμε, το χειμώνα, στην ηλιακή ακτινοβολία να
περάσει στο χώρο και να τον θερμάνει.
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• Χρησιμοποιώντας, ταυτόχρονα, θερμομόνωση και φροντίζοντας
να μην υπάρχουν χαραμάδες, εμποδίζουμε αυτή τη θερμότητα
να διαφύγει.
•

Επιπλέον χρησιμοποιώντας, κατάλληλα υλικά για τους τοίχους
και το δάπεδο, που να απορροφούν και να αποθηκεύουν τη
θερμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της
μέρας,

•

μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη θερμότητα το βράδυ,
που τη χρειαζόμαστε περισσότερο!

•

Είναι δυνατό όμως να επιτύχουμε και δροσισμό των χώρων που
κατοικούμε και εργαζόμαστε, αξιοποιώντας άμεσα ή έμμεσα τη
διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Εκτός από την άμεση χρήση ή την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας
ως θερμικής, είναι δυνατό να τη μετατρέψουμε και σε ηλεκτρική. Αυτή η
μετατροπή γίνεται μέσω του λεγόμενου φωτοβολταϊκού φαινομένου. Το
φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε ορισμένα υλικά, τα οποία έχουν την
ιδιότητα να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα όταν φωτίζονται.
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για
την κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων (ηλιακά αυτοκίνητα), για την κάλυψη
μέρους των ενεργειακών αναγκών μικρών και απομονωμένων κατοικιών
ή για τη λειτουργία φάρων και, γενικά, σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις
που

είναι πολύ

δύσκολο,

ή και

αδύνατο,

μια εγκατάσταση

να

τροφοδοτηθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Αυτή η ενέργεια, η ηλιακή, που την εκμεταλλευόμαστε είτε κατ’ ευθείαν
ως θερμική είτε αφού μετατραπεί σε ηλεκτρική μέσω φωτοβολταϊκών
συστημάτων, είναι βέβαια ανεξάντλητη, όπως και η πηγή από την οποία
προέρχεται, δηλαδή ο ‘Ηλιος. Ακόμα, είναι περιβαλλοντικά καθαρή,
αφού για την αξιοποίησή της δε μεσολαβεί καμία ρυπογόνος διαδικασία.
Χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τα παθητικά και ενεργητικά
ηλιακά συστήματα (που ήδη είναι φτηνά) και επιτυγχάνοντας τη μείωση
του κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων (που ακόμα είναι ακριβά)
μπορούμε να καλύψουμε μεγάλο μέρος των αναγκών μας σε ενέργεια. Η
ηλιακή ενέργεια, λοιπόν, είναι δυνατό να αποτελέσει στο μέλλον την
κυριότερη

εναλλακτική

λύση

στο

ενεργειακό

και

περιβαλλοντικό

πρόβλημα
Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών
ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή
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ενέργεια,

η θερμότητα

ή θερμική

ενέργεια καθώς και διάφορες

ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας.
Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού
προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί
χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα Φ/B στοιχεία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, με τη
βοήθεια του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Κάθε φωτοβολταϊκό στοιχείο
αποτελείται από δύο στρώματα ημιαγωγού υλικού, συνήθως πυριτίου.
Όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στην ένωση αυτών των δύο
στρωμάτων, παράγεται συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. H απόδοση των Φ/B
στοιχείων εξαρτάται από το υλικό και τον τρόπο κατασκευής τους.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι Φ/B στοιχείων είναι τα μονοκρυσταλλικά
στοιχεία πυριτίου και τα άμορφα πολυκρυσταλλικά στοιχεία. Τα στοιχεία
αυτά διαφέρουν τόσο στο ως προς τον τρόπο κατασκευής τους όσο και ως
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προς τα χαρακτηριστικά τους (χρώμα, εμφάνιση, ανακλαστικότητα, και
ούτω καθεξής).

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ομάδες

Φ/B

στοιχείων

συνδεδεμένες

σε

σειρά

ή

παράλληλα

διαμορφώνουν ένα Φ/B πλαίσιο. Το πιο σημαντικό από τα τεχνικά
χαρακτηριστικά ενός Φ/B πλαισίου είναι η ισχύς αιχμής (W) που
εκφράζει την παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ όταν το Φ/B πλαίσιο εκτεθεί
σε ηλιακή ακτινοβολία 1 kW/m2.
Με δεδομένο ότι τα Φ/B πλαίσια που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή
στην αγορά έχουν απόδοση περίπου 11% (μετατρέπουν, δηλαδή, το 11%
της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια), ένα
πλαίσιο επιφάνειας 1 m2 παράγει περίπου 110 W ηλεκτρικής ισχύος.
Αν, παραδείγματος χάριν, θεωρήσουμε ότι στην Ελλάδα η μέση ετήσια
προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία είναι περίπου 1.800 kWh/m2, ένα
Φ/B σύστημα ονομαστικής ισχύος kW (και επιφάνειας περίπου 30 m2)
έχει τη δυνατότητα παραγωγής 4.500 kWh/έτος, ενέργεια ικανή να
καλύψει την κατανάλωση μιας τετραμελούς οικογένειας. Για την κάλυψη
φορτίων μεγαλύτερης ισχύος, είναι δυνατή η δημιουργία Φ/B συστοιχιών
συνδέοντας πολλά Φ/B στοιχεία μεταξύ τους σε σειρά και παράλληλα.
Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τη Φ/B συστοιχία,
τους συσσωρευτές για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας και το
σύστημα μετατροπής ισχύος. O πιο διαδεδομένος τύπος συσσωρευτών
που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τύπου μολύβδου-οξέως, ανοικτού ή
κλειστού τύπου, ειδικά σχεδιασμένοι για ηλιακά συστήματα παραγωγής
ενέργειας. Για τη μετατροπής της ισχύος χρησιμοποιούνται μετατροπείς
ισχύος ή αντιστροφείς συνεχούς pP) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (EP),
μετατροπείς

ΣP/ΣP

και

ρυθμιστές

φόρτισης.

H εμπειρία από τη μέχρι σήμερα χρήση των Φ/B συστημάτων έχει δείξει
ότι η ελαχιστοποίηση των ηλεκτρικών απωλειών υπό μερικό φορτίο
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λειτουργίας, η βελτιστοποίηση της ονομαστικής ισχύος του αναστροφέα
και η σωστή φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών μπορούν να
αυξήσουν σημαντικά τη συνολική απόδοση και διάρκεια ζωής ενός
συστήματος.
Οι βασικοί τύποι Φ/B συστημάτων είναι οι εξής:
• Αυτόνομο σύστημα. Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα παροχής
συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος με τη χρήση μετατροπέα
ισχύος (αντιστροφέα).
•

Σύστημα συνδεδεμένο με το δίκτυο. Το σύστημα αυτό αποτελείται
από μια συστοιχία Φ/B στοιχείων, η οποία μέσω ενός αντιστροφέα
είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο. Συνήθως, σε εφαρμογές
μικρής εγκατεστημένης ισχύος, όπου τα Φ/B πρέπει να καλύψουν
συγκεκριμένο φορτίο, το δίκτυο χρησιμοποιείται ως μέσο για την
προσωρινή αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Σε κεντρικά
συστήματα μεγάλης εγκατεστημένης ισχύος, η παραγόμενη από τα
Φ/B στοιχεία ενέργεια παρέχεται απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

• Υβριδικό

σύστημα.

Το

σύστημα

αυτό

είναι

αυτόνομο

και

αποτελείται από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία που λειτουργεί σε
συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας (παραδείγματος χάριν, σε
συνδυασμό με μια γεννήτρια πετρελαίου ή με άλλη ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας, όπως μια ανεμογεννήτρια).
•

Σύστημα μικρής ισχύος. Το σύστημα αυτό εγκαθίσταται συνήθως
σε

κτίρια

που

διαθέτουν

ενεργητικά

ή

παθητικά

ηλιακά

συστήματα. Χρησιμοποιείται συχνά για τη λειτουργία αντλιών ή
ανεμιστήρων συνεχούς ρεύματος που χρησιμοποιούνται για την
κυκλοφορία του αέρα ή του νερού στους ηλιακούς συλλέκτες. Έχει
ενσωματωμένο ρυθμιστή ισχύος ο οποίος διακόπτει τη λειτουργία
του Φ/B συστήματος, όταν η ηλιακή ενέργεια δεν επαρκεί, και δεν
απαιτεί τη χρήση συσσωρευτών για την αποθήκευση της ενέργειας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελείται από μόνο ένα Φ/B πλαίσιο,
το οποίο τροφοδοτεί έναν μικρό ανεμιστήρα που το χειμώνα
χρησιμεύει για την κυκλοφορία του θερμού αέρα από ένα
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θερμοκήπιο

στο

υπόλοιπο

κτίριο

ή

τον

αερισμό

των

υπερθερμαινόμενων χώρων το καλοκαίρι.

Εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε ένα κτίριο
H χρήση των Φ/B πλαισίων ως λειτουργικών δομικών στοιχείων ενός
κτιρίου διαμορφώνει νέες, οικονομικά ελκυστικότερες λύσεις. Σε αυτό
συμβάλλει και η ανάπτυξη νέων ημιδιαφανών Φ/B πλαισίων, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των υαλοπινάκων, παρέχοντας
ταυτόχρονα ηλιακή ενέργεια και ηλιοπροστασία κατά τους θερινούς
μήνες.
H ενσωμάτωση των Φ/B πλαισίων στην οροφή ή στην πρόσοψη ενός
κτιρίου γίνεται με πολλούς τρόπους. Στις καινοτόμες λύσεις που έχουν
υιοθετηθεί κατά καιρούς περιλαμβάνεται και η χρήση Φ/B στοιχείων
στη θέση άλλων δομικών στοιχείων στο κέλυφος του κτιρίου ή στα
σκίαστρα. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι για την τοποθέτηση των
Φ/B πλαισίων σε ένα κτίριο:
• Τοποθέτηση σε κεκλιμένα στηρίγματα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία
από ξύλινα ή μεταλλικά είδη στηριγμάτων και οι περισσότεροι
κατασκευαστές Φ/B συστημάτων προσφέρουν στηρίγματα που
ταιριάζουν ακριβώς στα Φ/B πλαίσια. Σε μερικές περιπτώσεις, η
κλίση είναι ρυθμιζόμενη. H τοποθέτηση αυτή προσφέρει εύκολη
πρόσβαση τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος των Φ/B
πλαισίων, όταν χρειάζεται να γίνει συντήρηση·βοηθά, επίσης, στον
καλό αερισμό και στο δροσισμό των στοιχείων, αυξάνοντας έτσι την
απόδοσή τους. Εντούτοις, το κόστος είναι σχετικά υψηλό, γιατί
απαιτείται η χρήση πρόσθετων υλικών και επιπλέον εργασία.
• Τοποθέτηση σε ειδική βάση προσαρμοζόμενη στο εξωτερικό του
κελύφους, η οποία εξέχει από την οροφή ή την πρόσοψη του
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κτιρίου. H κατασκευή αυτή στηρίζεται στο εξωτερικό κέλυφος του
κτιρίου. Χρειάζεται, όμως, προσοχή για την καλή μόνωση των
σημείων στα οποία στηρίζεται η βάση. H τοποθέτηση αυτή
επιτρέπει επίσης τον καλό αερισμό και την ψύξη των Φ/B
στοιχείων. Το κόστος είναι συνήθως μικρότερο σε σύγκριση με το
κόστος που απαιτεί η τοποθέτηση σε κεκλιμένα στηρίγματα, αλλά
μεγαλύτερο από το κόστος των μεθόδων που περιγράφονται στη
συνέχεια. Αποτελεί μια καλή λύση, ειδικά σε ανακαινιζόμενα
κτίρια, στα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεγάλες αλλαγές στο
εξωτερικό του κελύφους.
• Απευθείας τοποθέτηση.
επίστρωση

του

Στην

κτιρίου

περίπτωση

αντικαθίσταται

αυτή,
από

η εξωτερική
Φ/B

πλαίσια.

Παραδείγματος χάριν, τα Φ/B στοιχεία τοποθετούνται με τρόπο
που το ένα να επικαλύπτει εν μέρει το άλλο, όπως ακριβώς τα
κεραμίδια. Το φωτοβολταϊκό κάλυμμα προστατεύει το κτίριο, αλλά
δεν

είναι

πλήρως στεγανό

και

απαιτούνται μέτρα

για

τη

στεγανοποίησή του. Το κόστος όμως αυτής της μεθόδου είναι
σχετικά χαμηλό, γιατί απαιτεί ελάχιστα πρόσθετα υλικά. Επίσης,
η

υποκατάσταση

ορισμένων

δομικών

υλικών

που

χρησιμοποιούνται για την εξωτερική κάλυψη του κελύφους του
από τα Φ/B πλαίσια μειώνει το συνολικό κόστος.
•

Ενσωμάτωση των Φ/B πλαισίων στο κέλυφος του κτιρίου. H
μέθοδος

αυτή

συνίσταται

στην

υποκατάσταση

ολόκληρων

τμημάτων του κτιριακού κελύφους από Φ/B πλαίσια. H καλή
εφαρμογή αυτής της τεχνικής απαιτεί τη στεγανή σύνδεση των
Φ/B πλαισίων μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν, Φ/B στοιχεία
χωρίς μεταλλικό σκελετό τοποθετούνται σε στηρίγματα παρόμοια
με αυτά που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη συμβατικών
διαφανών οροφών ή προσόψεων. Φα νέα τύπου ημιδιαφανή
στοιχεία είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στη θέση υαλοπινάκων ή
αδιαφανών στοιχείων, παρέχοντας στο σχεδιαστή τη δυνατότητα
εφαρμογής τεχνικών φωτισμού και ηλιοπροστασίας παράλληλα με
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. H ενσωμάτωση των Φ/B
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παρέχει δυνατότητες για σημαντική μείωση του κόστους, καθώς
εξοικονομείται το κόστος των δομικών στοιχείων του κελύφους τα
οποία αντικαθίστανται από τα Φ/B στοιχεία.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Το κόστος των Φ/B συστημάτων εκφράζεται συνήθως σε euro./W
αιχμής. H κυριότερη συνιστώσα του συνολικού κόστους είναι το κόστος
των Φ/B πλαισίων. Από υπολογισμούς προκύπτει ότι το κόστος για ένα
Φ/B σύστημα κατανέμεται ως εξής:
•

Φ/B πλαίσια: 40-60%.

•

Συσσωρευτές: 15-25%.

• Aντιστροφείς: 10-15%.
• Υποδομή στήριξης: 10-15%.
•

Σχεδιασμός και εγκατάσταση: 8-12%.

Τα Φ/B πλαίσια έχουν διάρκεια ζωής έως και 20 ετών χωρίς ιδιαίτερη
συντήρηση, ενώ σε αυτό το διάστημα οι συσσωρευτές αντικαθίστανται 4-5
φορές.
Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός συστήματος είναι
το είδος της εφαρμογής και το αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο ή όχι.
Το κόστος είναι συνήθως χαμηλότερο για συστήματα συνδεδεμένα με το
δίκτυο και η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα
αυτόνομα συστήματα, δεν απαιτούν συσσωρευτές. Επίσης, το κόστος ανά
W μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους του Φ/B συστήματος.
Το

κόστος

στην

Ελλάδα

των

αυτόνομων

Φ/B

συστημάτων,

συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών είναι της τάξεως των 8.217 με
9.391 ευρώ/kW, ενώ το κόστος των συνδεδεμένων με το δίκτυο Φ/B
συστημάτων είναι της τάξεως των 7.336 ευρώ/kW. Πρόσφατες εκτιμήσεις
αναφέρουν ότι το κόστος παραγόμενης ενέργειας από Φ/B ανέρχεται στα
0,44 ευρώ/kWh για συνδεδεμένο σύστημα και στα 0,65 ευρώ/kWh για
αυτόνομο σύστημα λίγων kW εγκατεστημένης ισχύος. Σημειώνεται,
όμως, πως η αγορά και η εγκατάσταση οικιακών Φ/B συστημάτων
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επιδοτείται από το κράτος μέσω της φοροαπαλλαγής ποσού ίσου μέχρι
και του 75% του κόστους τους. Υπάρχουν, επίσης, επιδοτήσεις (όχι
ακόμα σε ατομικούς καταναλωτές) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ενέργειας (ΕΠΕ).
Για την τοποθέτηση

φωτοβολταϊκών συστημάτων προβλέπεται

και

επιδότηση, δυστυχώς όμως αφορά στα σχετικά μεγάλα συστήματα και
αποκλείονται,

μέχρι στιγμής τουλάχιστον,

οι μικροί καταναλωτές.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να πάρει κανείς επιδοτήσεις. O
ένας είναι ο αναπτυξιακός νόμος 1892/90 που αφορά σε επιχειρήσεις
και καλύπτει ένα

ποσοστό

40-55% του

συνολικού

κόστους του

συστήματος. H δεύτερη οδός είναι μέσω του ΕΠΕ, που ξεκίνησε από τις
αρχές του ’97 και έχει τριετή διάρκεια. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί το
55% του συνολικού κόστους του συστήματος, αλλά για επένδυση
μεγαλύτερη των 58.694 ευρώ.
Φωτεινό παράδειγμα είναι το «ηλιακό ξενοδοχείο» Elounda Island Villas
στην Κρήτη, του κ. Ηλία Αλεξόπουλου, ο οποίος επωφελήθηκε του
αναπτυξιακού νόμου και επένδυσε το ποσό των 51.470 ευρώ σε
φωτοβολταϊκά (το 43% του ποσού καλύφτηκε από την επιδότηση). Αυτό
σημαίνει ότι μετά από 4 χρόνια, οπότε υπολογίζεται ότι θα έχει
αποσβεστεί το επενδεδυμένο ποσό, και για τα υπόλοιπα 30 χρόνια το
ξενοδοχείο θα έχει εξασφαλίσει δωρεάν ρεύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
ΔΕΗ ζητούσε

102.000 ευρώ για να συνδέσει το απομακρυσμένο

ξενοδοχείο με το δίκτυό της. Το φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει
τοποθετηθεί είναι ισχύος 6,5 kW και έχει σχεδιαστεί για να ηλεκτροδοτεί
με 220 V το φωτισμό του συγκροτήματος, 11 οικιακά ψυγεία και 3
επαγγελματικά,

καταψύκτη,

φούρνο

μικροκυμάτων

και

διάφορες

μικροσυσκευές.
α) Οι εταιρίες δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ στην ελληνική αγορά:
1. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ase Artios, τηλ.: 210.32.17.664.
2. Φωτοβολταϊκά Braas, Εμπορική Τσιάλου, τηλ.: 23.510.20.650.
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3. Συστήματα Solarex, Δήσιος ABEE, τηλ.: 210.32.32.662.
4. Photovoltaic Siemens: Σήμενς AE, Solar, τηλ.: 210.72.25.471.
5. EPTON Συσσωρευτές τηλ.: 210.55.80.302.
6. Eνεργοτέκ ABEE, τηλ.: 210.99.59.021.
7. Γρηγόρης Ποζίδης A.E., τηλ.: 210.93.13.089 & 6937.079.571.
H αύξηση της αιολικής ισχύος κατά το 2003 στην Ελλάδα οφείλεται
κυρίως στην εγκατάσταση ενός μεγάλου αιολικού πάρκου (50 MW) στη
Θράκη (Απρίλιος 2003). Προκειμένου ηEλλάδα να πετύχει τον κοινοτικό
στόχο για παραγωγή του 20,1% του ηλεκτρισμού της από καθαρές πηγές
έως το 2010, θα πρέπει να απογειώσει την εγκατεστημένη ισχύ των
αιολικών πάρκων στα 2.500-3.000 MW.

ΑΚΡΙΒΗ Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μετά την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, η αγορά ηλεκτροθερμικών
«τιμωρείται»!

Για κάποιον παράξενο λόγο, η ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα τιμάται
ακριβότερα
συμβατικούς

από

το

ηλεκτρικό

σταθμούς

ρεύμα

που

παράγεται

ηλεκτροπαραγωγής.

O

από

Φ ^

τους
των

ηλεκτροθερμικών συστημάτων (ηλιακοί θερμοσίφωνες) είναι 18%, τη
στιγμή που για τον ηλεκτρισμό είναι, αντίστοιχα, 8%. Επιπλέον,
καταργήθηκε ο νόμος 2364/95 (ίσχυε έως το 2002) σύμφωνα με τον
οποίο έως 75% του συνολικού κόστους για την αγορά και εγκατάσταση
συστημάτων χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξέπιπτε από το
φορολογητέο εισόδημα. Αν και πολλοί δεν γνώριζαν καν αυτήν τη
δυνατότητα ή πολλοί διέθεταν,

ούτως ή άλλως,

εισοδήματα που

φοροαπαλλάσσονταν, ο νόμος αυτός ήταν ένα ελάχιστο κίνητρο για όσους
διάλεγαν να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οι μόνες ενισχύσεις που
προβλέπονται αφορούν σε εμπορικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας,
όπου

επιχορηγείται

το

30-40%

της

εγκατάστασης.

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι ίσως ο πιο ευρέως διαδεδομένος τρόπος
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, που τουλάχιστον στη χώρα μας
22

παρέχεται άφθονη. Σήμερα, σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace, η
Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία σε
συνολική εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιοσυλλεκτών: περίπου το 30% των
νοικοκυριών

(1.000.000

νοικοκυριά)

χρησιμοποιούν

ηλιακούς

θερμοσίφωνες. Το ποσοστό που προαναφέραμε μπορεί να φαντάζει
ικανοποιητικό, τα αντίστοιχα ποσοστά στην Κύπρο και στο Ισραήλ,
ωστόσο,

φτάνουν

το

80%.

H εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα έχει ένα κατ’ αρχάς κόστος το
οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά, παρά το γεγονός ότι η προσφερόμενη
οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να
προσφέρει η εγκατάσταση εξασφαλίζει απόσβεση του κόστους τα επόμενα
5 έως 10 χρόνια. Υπολογίζεται ότι ένας μέσος ηλιακός θερμοσίφωνας
κοστίζει περίπου 700 ευρώ, από τα οποία τα 45 αντιστοιχούν στον υψηλό
ΦΠΑ (18%). Αντίστοιχα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται συμβατικά
έχει ΦΠΑ 8% και είναι, αντίστοιχα, πολύ φτηνή. Φυσικά, στο κόστος της
δεν συμπεριλαμβάνεται το περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο εντέλει
πληρώνεται από όλους.
Τι κίνητρα ισχύουν σε άλλες χώρες
• Αυστρία: Φοροαπαλλαγές: επενδύσεις αξίας έως 2.920 ευρώ
εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος.
•

Βρετανία: Χαμηλός ΦΠΑ (5%).

•

Γαλλία: Κυμαινόμενος ΦΠΑ (από 5,5% έως 19,6%). Επιδότηση
αγοράς και εγκατάστασης (1.280-2.100 ευρώ ανά εγκατάσταση).

•

Γερμανία: Επιδότηση 125 ευρώ / m2 εγκατάστασης.

•

Ισπανία:

Υποχρεωτική

εγκατάσταση

σε

νέες

κατοικίες

(στη

Βαρκελώνη και σύντομα στη Μαδρίτη, στην Παμπλόνα, στη
Σεβίλλη, στη Βαλένθια). Επιδότηση 219 ευρώ / m2 εγκατάστασης
και χαμηλότοκα δάνεια.
•

Ιταλία: Μείωση του ΦΠΑ από 20% σε 10%.

•

Ολλανδία: Επιδότηση που καλύπτει περίπου το 30% της αξίας του
συστήματος.
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•

Ιαπωνία: Επιδότηση 30-50% και χαμηλότοκα δάνεια για μεγάλες
εγκαταστάσεις. Χαμηλός ΦΠΑ (5%). Ειδικές επιδοτήσεις για νέες
τεχνολογίες.

•

Ισραήλ: Υποχρεωτική εγκατάσταση σε όλες τις νέες κατοικίες με
ύψος μέχρι 27 m. Επιδότηση 30% σε νέες τεχνολογίες.

Άπνοια στα... αιολικά πάρκα!
Πρωταθλητές ανώμαλου δρόμου μετ’ εμποδίων ανακηρύσσονται όσοι
καταφέρνουν ύστερα από χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες να
λάβουν

την

πολυπόθητη

άδεια

εγκατάστασης:
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υπογραφές,

προσπάθειες 2 ετών, για να προχωρήσει μια επένδυση!
Στον... αέρα η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα
O ρυθμός ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μειώνεται
κατακόρυφα από το 2002. Αιτία, σύμφωνα με τους επενδυτές, είναι το
γεγονός ότι αντιμετωπίζονται ωσάν να πρόκειται να δημιουργήσουν...
βαριά βιομηχανία.
Να θυμόμαστε: H παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο με
φωτοβολταϊκά χρειάζεται το φως της ηλιακής ακτινοβολίας και όχι τη
θερμότητά της. Ακόμη και μια συννεφιασμένη χειμωνιάτικη μέρα θα
υπάρχει άφθονο διάχυτο φως και τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα
συνεχίσουν να παράγουν ηλεκτρισμό, έστω και με μειωμένη απόδοση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν
ένα 5%-15% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το πόσο ακριβώς είναι
αυτό το ποσοστό εξαρτάται από την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε.
Υπάρχουν, παραδείγματος χάριν, τα μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά (τα
πιο συνηθισμένα της αγοράς), τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά και τα
άμορφα. Τα τελευταία έχουν τη χαμηλότερη απόδοση, είναι όμως
σημαντικά φθηνότερα.

H επιλογή του είδους των φωτοβολταϊκών
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συστημάτων είναι συνάρτηση των αναγκών, του διαθέσιμου χώρου ή
ακόμη και της οικονομικής ευχέρειας του ενδιαφερομένου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ποιες ενεργειακές ανάγκες μπορεί να καλύψει ένα φωτοβολταϊκό
σύστημα;
Φωτισμός, τηλεπικοινωνίες, ψύξη, ηχητική κάλυψη και γενικότερα
οποιαδήποτε ουσιαστικά ενεργειακή ανάγκη μπορεί να καλυφθεί από
ένα κατάλληλα σχεδιασμένο φωτοβολταϊκό σύστημα. Tα φωτοβολταϊκά
συστήματα παράγουν συνεχές ρεύμα.

Αυτό σημαίνει είτε ότι τα

χρησιμοποιούμε με συσκευές συνεχούς ρεύματος είτε ότι μετατρέπουμε
αυτό το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο 220 V (σε ρεύμα ίδιο με της
ΔEH, δηλαδή), με τη βοήθεια κάποιων ηλεκτρονικών συσκευών. Για
λόγους απόδοσης και οικονομίας πάντως, δεν συνίσταται η χρήση
φωτοβολταϊκών συστημάτων για την τροφοδότηση θερμικών ηλεκτρικών
συσκευών,

όπως κουζίνες,

θερμοσυσσωρευτές.

θερμοσίφωνες,

Για

τις

χρήσεις

ηλεκτρικά καλοριφέρ ή
αυτές

υπάρχουν

πολύ

οικονομικότερες λύσεις που δεν στηρίζονται καθόλου στον ηλεκτρισμό,
όπως, παραδείγματος χάριν, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, ο ηλιακός
κλιματισμός, οι κουζίνες ή τα συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου,
υγραερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες που δημιουργούν ο
φωτισμός με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας και η χρήση ηλεκτρονικών
συσκευών

(υπολογιστές,

ηχητικά

συστήματα,

ψυγεία,

τηλεοράσεις,

τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.) μπορούν να καλυφθούν εύκολα και οικονομικά
με φωτοβολταϊκά συστήματα.
T συμβαίνει τις ημέρες του χειμώνα που δεν έχει ήλιο;
H παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο με φωτοβολταϊκά
συστήματα χρειάζεται το

φως της ηλιακής ακτινοβολίας,

όχι τη

θερμότητά της. Ακόμα και μια συννεφιασμένη χειμωνιάτικη μέρα θα
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υπάρχει άφθονο διάχυτο φως και τα φωτοβολταϊκά θα συνεχίσουν να
παράγουν ηλεκτρισμό, έστω και με μειωμένη απόδοση (παραδείγματος
χάριν, ακόμη και με απόλυτη συννεφιά το φωτοβολταϊκό θα παράγει ένα
5%-20% της μέγιστης ισχύος του). Ανάλογα με την ισχύ του συστήματος
και τις ανάγκες του χρήστη, η μειωμένη αυτή παραγωγή μπορεί να μην
επαρκεί. Στις περιπτώσεις αυτές, αν η εγκατάσταση είναι συνδεδεμένη με
τη

ΔEH,

η

κατανάλωση

ρεύματος

θα

γίνεται

από

το

δίκτυο.

Mm πλήρως αυτόνομη λύση με καλή σχέση κόστους-απόδοσης είναι,
λόγου χάριν, ένας συνδυασμός φωτοβολταϊκών στοιχείων και μιας
μικρής ανεμογεννήτριας, δηλαδή ένα υβριδικό σύστημα. H παραγωγή
ηλεκτρισμού από τον ήλιο και τον άνεμο αλληλοσυμπληρώνονται μέσα
από το σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης της ενέργειας. H Ελλάδα
είναι πάντως ιδιαίτερα ευνοημένη από τον ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Αν σκεφτεί κανείς ότι πολλά από τα συστήματα για τα οποία
μιλάμε έχουν αναπτυχθεί και αποδίδουν στη Βόρεια Ευρώπη, γίνεται
κατανοητό ότι οι συνθήκες ηλιοφάνειας στη χώρα μας προσφέρονται για
τη συμφέρουσα παραγωγή ενέργειας.
Πρέπει να υπάρχει σύνδεση με τη ΔΕΗ για να αξιοποιηθεί η ηλιακή
ενέργεια;
Όχι απαραιτήτως. Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί
ένα αυτόνομο σύστημα (off-grid system) που να καλύπτει το σύνολο των
ενεργειακών αναγκών ενός σπιτιού ή μιας επαγγελματικής χρήσης. Δεν
είναι, λοιπόν, απαραίτητη η σύνδεση με τη ΔΕΗ για να αξιοποιηθεί η
ηλιακή ενέργεια. Για τη συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η
εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια μονάδα αποθήκευσης
(μπαταρίες)

και

διαχείρισης

της

ενέργειας.

Εναλλακτικά, ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά
στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ
(grid connected system). Στην περίπτωση αυτή, γίνεται κατανάλωση
ρεύματος από το δίκτυο, όταν το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν επαρκεί
(παραδείγματος χάριν, όταν έχει συννεφιά ή κατά τη διάρκεια της
νύχτας) και δίνεται ενέργεια στο δίκτυο, όταν η παραγωγή υπερκαλύπτει
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τις ανάγκες του χρήστη (παραδείγματος χάριν, τις ηλιόλουστες ημέρες ή
όταν ο χρήστης απουσιάζει). Κατά κανόνα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα
που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα εξυπηρετούν απομονωμένες
χρήσεις, σε σημεία όπου δεν υπάρχει δίκτυο της ΔEH, επειδή στις
περιπτώσεις αυτές η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος είναι πολύ
περισσότερο

εμφανής.

Σε γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει
ετησίως

περί

τις

1.000-1.600

kWh

ανά εγκατεστημένο

kW

(kWh/έτος/kW). Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της
χώρας

ένα

φωτοβολταϊκό

σύστημα

παράγει

περισσότερο

ηλιακό

ηλεκτρισμό απ’ ό,τι στις βόρειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ένα
φωτοβολταϊκό

σύστημα

στην Αθήνααποδίδει

1.250-1.450

kWh/έτος/kW, στη Θεσσαλονίκη 1.200-1.380 kWh/έτος/kW, και στην
Κρήτη ή στη Ρόδο 1.400-1.600 kWh/έτος/kW.
Υπάρχουν επιδοτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων;
Για τις εμπορικές επιχειρήσεις υπάρχουν επιδοτήσεις για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι επιδοτήσεις αυτές δίνονται είτε από τα
σχετικά

προγράμματα

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

(Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα [Ε.Π.ΑΝ.] 2000-2006) είτε μέσω του
αναπτυξιακού νόμου. Στο

τρέχονΕ.Π.ΑΝ. (ΒΔ φάση), το ποσοστό

επιδότησης είναι 40%-50%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (50%
για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, 40% για τους νομούς Αττικής
και

Θεσσαλονίκης

και

45%

για

την υπόλοιπη

χώρα).

Ο αναπτυξιακός νόμος στηρίζει εφαρμογές φωτοβολταϊκών παρέχοντας
τα εξής πακέτα κινήτρων (ο επενδυτής επιλέγει τον έναν ή τον άλλον
τρόπο

ενίσχυσης,

όχι

και

τους

δύο

ταυτόχρονα).

Πρώτο πακέτο κινήτρων:
•

Επιχορήγηση κεφαλαίου: 40% του συνολικού κόστους επένδυσης.

•

Επιδότηση επιτοκίου: 40% του επιτοκίου δανεισμού για επένδυση
σε φωτοβολταϊκά συστήματα.
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Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: 40%.
Δεύτερο πακέτο κινήτρων:
•

Φορολογική απαλλαγή: 100% του συνολικού κόστους επένδυσης.

•

Επιδότηση επιτοκίου: 40% του επιτοκίου δανεισμού για επένδυση
σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

H ΔEH αγοράζει ρεύμα;
H ΔEH αγοράζει ρεύμα, αν κάποιος είναι συνδεδεμένος με το δίκτυό της
και διαθέτει περίσσεια ρεύματος από το φωτοβολταϊκό του σύστημα. ^
τρέχον σύστημα τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας ( A ^ ) που καθιερώθηκε από τους νόμους 2244/94 και
2773/99 διαφοροποιεί τις τιμές ανάλογα με το αν η παραγωγή από
φωτοβολταϊκά συστήματα γίνεται στο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας
ή στα μη συνδεδεμένα νησιά και ανάλογα με το αν η ενέργεια
προέρχεται από ανεξάρτητο παραγωγό ή αυτοπαραγωγό. Oι ισχύουσες
σήμερα

τιμές

αυτοπαραγωγούς

κυμαίνονται
ως

0,07

από
ευρώ

0,06

/ kWh

παραγωγούς στα μη συνδεδεμένα νησιά.

28

ευρώ
για

/

kWh

τους

για

τους

ανεξάρτητους

ΒΙΟΜΑΖΑ
Ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει,
χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) από την καύση των
ξύλων.
Αλλά και μέχρι σήμερα, πολλοί φτωχοί αγροτικοί πληθυσμοί,
ιδίως της Αφρικής, της Ινδίας και της Λατινικής Αμερικής, για να
ζεσταθούν, να μαγειρέψουν και να φωτιστούν χρησιμοποιούν
ξύλα,

φυτικά

υπολείμματα

(άχυρα,

πριονίδια,

άχρηστους

καρπούς ή κουκούτσια....) και ζωϊκά απόβλητα (κοπριά, λίπος
ζώων, άχρηστα αλιεύματα...)

'Ολα τα παραπάνω υλικά, που άμεσα ή
έμμεσα

προέρχονται

από

το

φυτικό

κόσμο, αλλά και μέρος από τα υγρά
απόβλητα

και

τα

(υπολείμματα

τροφών,

πόλεων

των

και

σκουπίδια
χαρτί...)

των

βιομηχανιών,

τα

ονομάζουμε βιομάζα.

Αλλά και οι κάτοικοι των ανεπτυγμένων
χωρών σήμερα χρησιμοποιούν βιομάζα σε
ολοένα

μεγαλύτερες

ποσότητες.

'Ετσι,

η

βιομάζα αποτελεί για όλη την ανθρωπότητα
μια σημαντική πηγή ενέργειας.
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Σε μερικές μάλιστα εγκαταλειμμένες,
αλλά

και

σε

γόνιμες

περιοχές,

καλλιεργούνται κάποια φυτά ειδικά
για να χρησιμοποιηθούν ως βιομάζα
για παραγωγή ενέργειας (ενεργειακές
καλλιέργειες)
Η ενέργεια που είναι δεσμευμένη
στις φυτικές ουσίες προέρχεται από
την

ηλιακή

διαδικασία

ενέργεια.

της

Με

φωτοσύνθεσης,

τη
τα

φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή
ενέργεια

σε

βιομάζα.

Οι

ζωικοί

οργανισμοί αυτή την ενέργεια την
προσλαμβάνουν με την τροφή τους
και αποθηκεύουν ένα μέρος της.
Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η
βιομάζα, μετά την επεξεργασία και τη
χρήση

της.

Για να πάρουμε ενέργεια από τη
βιομάζα την καίμε, είτε απ' ευθείας,
είτε

αφού

προηγουμένως

την

υποβάλουμε σε επεξεργασία (κοπή,
ξήρανση ή άλλες πιο πολύπλοκες
διαδικασίες).

30

‘Αλλες πάλι φορές, με κατάλληλη
επεξεργασία ορισμένων φυτών που
καλλιεργούνται

σε

καλλιέργειες,

μπορούν

παραχθούν

υγρά

ενεργειακές

καύσιμα,

να
που

λέγονται βιοκαύσιμα. Αυτά είναι πιο
αποδοτικά και λιγότερο ρυπαντικά
από τα γνωστά μας καύσιμα, αλλά
δυστυχώς είναι ακόμα ακριβά.
Τα

βιοκαύσιμα

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανσή
μας, για την παραγωγή ηλεκτρισμού
αλλά, και ως καύσιμα μεταφορών.
Σε μερικές μάλιστα χώρες, όπως η
Βραζιλία,

χρησιμοποιούνται

σε

μεγάλο βαθμό για την κίνηση των
αυτοκινήτων(αλκοόλη).
‘Οσο υπάρχουν φυτά και ζώα στον πλανήτη, όσο δηλαδή υπάρχει
ζωή, θα έχουμε και την ανεξάντλητη, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
που λέγεται βιομάζα.

Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από
ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του
δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα
βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
για παραγωγή ενέργειας.
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£=>
Μια μορφή βιομάζας: pellets (συσσωματώματα) τα οποία προκύπτουν
από τη μηχανική συμπίεση πριονιδιού, χωρίς την προσθήκη χημικών ή
συγκολλητικών ουσιών
Η ενέργεια που είναι δεσμευμένη στις φυτικές ουσίες προέρχεται από
τον ήλιο. Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα φυτά μετασχηματίζουν
την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί αυτή την ενέργεια
την προσλαμβάνουν με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της.
Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα, μετά την επεξεργασία και
τη χρήση της.

Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην

πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε
από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση.
Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας. Ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει,
χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) που προερχόταν από την καύση
των ξύλων, που είναι ένα είδος βιομάζας.
Αλλά και μέχρι σήμερα, κυρίως οι αγροτικοί πληθυσμοί, τόσο της
Αφρικής, της Ινδίας και της Λατινικής Αμερικής, όσο και της Ευρώπης,
για να ζεσταθούν, να μαγειρέψουν και να φωτιστούν χρησιμοποιούν
ξύλα, φυτικά υπολείμματα (άχυρα, πριονίδια, άχρηστους καρπούς ή
κουκούτσια κ.ά.) και ζωικά απόβλητα (κοπριά, λίπος ζώων, άχρηστα
αλιεύματα κ.ά.).
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Όλα τα παραπάνω υλικά, που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το
φυτικό κόσμο, αλλά και τα υγρά απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από
τα αστικά απορρίμματα (υπολείμματα τροφών, χαρτί κ.ά.) των πόλεων
και των βιομηχανιών, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ενέργεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ενέργεια της

βιομάζας

(βιοενέργεια ή

π ρ ά σ ιν η

ε ν έ ρ γ ε ια )

είναι

δευτερογενής ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια μετασχηματίζεται από
τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης.

Οι βασικές πρώτες ύλες που

χρησιμοποιούνται, είναι το νερό και ο άνθρακας, που είναι άφθονα στη
φύση.
Η μόνη φυσικά ευρισκόμενη πηγή ενέργειας με άνθρακα που τα
αποθέματά της είναι ικανά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων, είναι η βιομάζα. Αντίθετα από
αυτά, η βιομάζα είναι ανανεώσιμη καθώς απαιτείται μόνο μια σύντομη
χρονική περίοδος για να αναπληρωθεί ό,τι χρησιμοποιείται ως πηγή
ενέργειας. Εν γένει, για τις διάφορες τελικές χρήσεις υιοθετούνται
διαφορετικοί όροι. Έτσι, ο όρος "βιοισχύς" περιγράφει τα συστήματα που
χρησιμοποιούν πρώτες ύλες βιομάζας αντί των συνήθων ορυκτών
καυσίμων (φυσικό αέριο, άνθρακα) για ηλεκτροπαραγωγή, ενώ ως
"βιοκαύσιμα" αναφέρονται κυρίως τα υγρά καύσιμα μεταφορών που
υποκαθιστούν πετρελαϊκά προϊόντα, π.χ. βενζίνη ή ντίζελ.
Βασικό πλεονέκτημα της βιομάζας είναι ότι είναι ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας και ότι παρέχει ενέργεια αποθηκευμένη με χημική μορφή. Η
αξιοποίηση της μπορεί να γίνει με μετατροπή της σε μεγάλη ποικιλία
προϊόντων,

με διάφορες μεθόδους και τη χρήση

σχετικά απλής

τεχνολογίας. Σαν πλεονέκτημά της καταγράφεται και το ότι κατά την
παραγωγή και την μετατροπή της δεν δημιουργούνται οικολογικά και
περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Από την άλλη, σαν μορφή ενέργειας η
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βιομάζα

χαρακτηρίζεται

από

πολυμορφία,

χαμηλό

ενεργειακό

περιεχόμενο, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, λόγω χαμηλής
πυκνότητας και/ή υψηλής περιεκτικότητας σε νερό,

εποχικότητα,

μεγάλη

συνεπάγονται

διασπορά,

κλπ.

Τα

χαρακτηριστικά

αυτά

πρόσθετες, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, δυσκολίες στη συλλογή,
μεταφορά και αποθήκευσή της. Σαν συνέπεια το κόστος μετατροπής της
σε πιο εύχρηστες μορφές ενέργειας παραμένει υψηλό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου επειδή οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που
απελευθερώνονται κατά την καύση της βιομάζας δεσμεύονται πάλι
από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας.
2. Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά
στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) που
είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.
3. Εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της
σε ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από
εισαγόμενα καύσιμα και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, στην
εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και στην εξοικονόμηση
του συναλλάγματος.
4. Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή, αυξάνει
την

απασχόληση

στις

αγροτικές

περιοχές

με

τη

χρήση

εναλλακτικών καλλιεργειών (διάφορα είδη ελαιοκράμβης, σόργο,
καλάμι, κενάφ) τη δημιουργία εναλλακτικών αγορών για τις
παραδοσιακές καλλιέργειες (ηλίανθος κ.ά.), και τη συγκράτηση
του

πληθυσμού

στις

εστίες

τους,

συμβάλλοντας

έτσι

στη

κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μελέτες έχουν
δείξει

ότι

η

παραγωγή

υγρών

βιοκαυσίμων

έχει

θετικά

αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης τόσο στον αγροτικό
όσο και στο βιομηχανικό χώρο.
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Ο αυξημένος όγκος και η μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, σε
σχέση με τα ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνουν την ενεργειακή
αξιοποίηση της βιομάζας.
2. Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της βιομάζας
δυσκολεύουν την συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη των μονάδων
ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.
3. Βάση των παραπάνω παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή,
μεταφορά, και αποθήκευση της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος
της ενεργειακής αξιοποίησης.
4. Οι

σύγχρονες

και

βελτιωμένες

τεχνολογίες

μετατροπής της

βιομάζας απαιτούν υψηλό κόστος εξοπλισμού, συγκρινόμενες με
αυτό των συμβατικών καυσίμων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ο Νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ν. 3468/06 παρέχει
κίνητρα για την εκμετάλλευση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας,
ενώ ο ορισμός που δίνει (ΦΕΚ Α'129/27.06.2006) έχει ως εξής:
Βιομάζα: Το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και
καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων
φυτικών

και

ζωικών

ουσιών,

τις

δασοκομικές

και

τις

συναφείς

βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα
βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμμάτων.
Τα pellets από πριονίδι χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια ως
καθαρή καύσιμη ύλη στην Ευρώπη, ενώ τελευταία έχει αρχίσει να
διαδίδεται η χρήση τους και στην Ελλάδα. Στην αγορά προωθούνται
ειδικές σόμπες που λειτουργούν με την καύση τέτοιων pellets, οι οποίες
διατίθενται τόσο σε κλασικό, όσο και σε μοντέρνο σχεδιασμό, και
αναπαράγουν την θαλπωρή ενός τζακιού με ξύλα χωρίς τις δυσκολίες
στην εγκατάσταση και συντήρηση που παρουσιάζουν τα τζάκια. Προς το
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παρόν - δυστυχώς - η καύσιμη ύλη είναι κατ'εξοχήν εισαγόμενη, αφού οι
μονάδες παραγωγής

pellets στην

Ελλάδα

είναι ελάχιστες και

η

τεχνολογία δεν έχει διαδοθεί ακόμη αρκετά ώστε να είναι ανταγωνιστική
η εγχώρια παραγωγή. Μια τέτοια σόμπα καίει κατά μέσο όρο από 0,6
έως 2,5 κιλά καυσίμου την ώρα, ενώ το κόστος των pellets αυτή τη
στιγμή είναι περίπου 0,30 Ευρώ ανά κιλό.
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
‘Ενα παλιό ονειρο του ανθρώπου είναι η εκμετάλλευση της μεγάλης
θερμοκρασίας που επικρατεί στο εσωτερικό της Γης. Η ιδέα προήλθε από
την ανάβλυση μεγάλης ποσότητας θερμού νερού ή/και ατμών ή, απλώς,
θερμού αέρα (τα ονομαζόμενα γεωθερμικά ρευστά) σε πολλές περιοχές
της Γης. Σε άλλες πάλι περιοχές, που δεν έχουν αυτό το προνόμιο,
γίνονται γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη, για να βρεθούν τα γεωθερμικά αυτά
ρευστά. Η ενέργεια των γεωθερμικών ρευστών λέγεται γεωθερμική
ενέργεια.
Η γεωθερμία είναι μια ήπια και
ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή, που
μπορεί,

με

τεχνολογικές
καλύψει
θέρμανσης,

τις

σημερινές

δυνατότητες,
ενεργειακές
αλλά

και

να

ανάγκες
παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας, σε ορισμένες
περιπτώσεις.
Η

θερμοκρασία

του

γεωθερμικού

ρευστού ποικίλλει από περιοχή σε
περιοχή και μπορεί να έχει τιμές
από 25 οC μέχρι 350 ο ^
Στις περιπτώσεις που τα γεωθερμικά
ρευστά έχουν υψηλή θερμοκρασία
(πάνω από 150 ο ^ , η γεωθερμική
ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
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‘Οταν

η

θερμοκρασία

είναι

χαμηλότερη, η γεωθερμική ενέργεια
αξιοποιείται
κατοικιών

για
και

τη

άλλων

θέρμανση
κτιρίων

ή

κτιριακών

εγκαταστάσεων,

θερμοκηπίων,

κτηνοτροφικών

μονάδων, ιχθυοκαλλιεργειών κ.λπ.

Η χώρα μας λόγω της διαμόρφωσης
του υπεδάφους της, είναι πλούσια σε
γεωθερμική ενέργεια, όπως φαίνεται
στο χάρτη.
Η ενέργεια αυτή αξιοποιείται σήμερα
με

αυξανόμενους

περιοχή

του

ρυθμούς.

Νότιου

Στην

Αιγαίου

οι

θερμοκρασίες

των

γεωθερμικών

ρευστών

πολύ

ψηλές,

είναι

ενώ

περιοχές πλούσιες σε γεωθερμία, με
ρευστά χαμηλότερων θερμοκρασιών,
είναι διάσπαρτες σε ολόκληρη τη
χώρα.

Η

γεωθερμική

ενέργεια

είναι

ανεξάντλητη και φυσικά καθαρή.

Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική ενέργεια της
γης που διαρρέει απο το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την
επιφάνεια. Η μετάδοση θερμότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
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α) Με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια με ρυθμό 0,04 - 0,06
W/m2 [1]
β) Με ρεύματα μεταφοράς που περιορίζονται όμως στις ζώνες κοντά στα
σύνορα

των

λιθοσφαιρικών

πλακών,

λόγω

ηφαιστιακών

και

υδροθερμικών φαινομένων.
Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής
ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι μια πρακτικά
ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο
μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις.
H Υψηλής Ενθαλπίας (>150 °C) χρησιμοποιείται συνήθως για παραγωγή
ηλεκτρισμου. Η ισχύς τέτοιων εγκαταστάσεων το 1979 ήταν 1.916 MW
με παραγόμενη ενέργεια 12χ 106 kWh/yr.
Η Μέσης Ενθαλπίας (80 έως 150 °C) που χρησιμοποιήται για θέρμανση
ή και ξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων καθώς και μερικές
φορές και για την παραγωγή ηλεκτρισμού (π.χ. με κλειστό κύκλωμα
φρέον που έχει χαμηλό σημείο ζέσεως).
Η Χαμηλής Ενθαλπίας (25 έως 80 °C) που χρησιμοποιείται για
θέρμανση χώρων, για θέρμανση θερμοκηπίων, για ιχθυοκαλλιέργειες,
για παραγωγή γλυκού νερού.
Η πρώτη βιομηχανική εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας έγινε
στο Lardarello της Ιταλίας, όπου από τα μέσα του περασμένου αιώνα
χρησιμοποιήθηκε ο φυσικός ατμός για να εξατμίσει τα νερά που
περιείχαν βορικό οξύ αλλά και να θερμάνει διάφορα κτίρια. Το 1904
έγινε στο ίδιο μέρος η πρώτη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απο τη
γεωθερμία (σήμερα παράγονται εκεί 2,5 δισ. kWh/yr). Σπουδαία είναι η
αξιοποίηση

της

γεωθερμικής

ενέργειας

απο

την

Ισλανδία,

όπου

καλύπτεται ενα πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών της για ηλεκτρική
ενέργεια και θέρμανση.
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Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει
σημαντικές γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής,
μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-1500μ). Σε
μερικές περιπτώσεις τα βάθη των γεωθερμικών ταμιευτήρων είναι πολύ
μικρά, κάνοντας ιδιαίτερα ελκυστική, από οικονομική άποψη, τη
γεωθερμική εκμετάλλευση.
Η έρευνα για την αναζήτηση γεωθερμικής ενέργειας άρχισε ουσιαστικά
το 1971 με βασικό φορέα το ΙΓΜΕ και μέχρι το 1979 (πριν από τη
δεύτερη

ενεργειακή

ενθαλπίας.

κρίση)

Κατά την

αφορούσε μόνο τις

εξέλιξη

των

εργασιών

περιοχές υψηλής

η ΔΕΗ,

σαν

άμεσα

ενδιαφερόμενη για την ηλεκτροπαραγωγή, ανέλαβε τις παραγωγικές
γεωτρήσεις

υψηλής

ενθαλπίας

και

την

ανάπτυξη

των

πεδίων,

χρηματοδοτώντας επιπλέον τις έρευνες στις πιθανές για τέτοια ρευστά
γεωθερμικές

περιοχές.

Συντάχθηκε

ο

προκαταρκτικός

χάρτης

γεωθερμικής ροής του ελληνικού χώρου, όπου φάνηκε ότι η γεωθερμική
ροή στην Ελλάδα είναι σε πολλές περιοχές εντονότερη από τη μέση
γήινη. Από το 1971 ερευνήθηκαν οι περιοχές: Μήλος, Νίσυρος, Λέσβος,
Μέθανα, Σουσάκι Κορινθίας, Καμένα Βούρλα, Θερμοπύλες, Υπάτη,
Αιδηψός,

Κίμωλος,

Πολύαιγος,

Σαντορίνη,

Κως,

Νότια

Θεσσαλία,

Αλμωπία, περιοχή Στρυμόνα, περιοχή Ξάνθης, Σαμοθράκη και άλλες.
Η αυξημένη
μαγματικής

ροή

θερμότητας,

δραστηριότητας,

λόγω της
δημιούργησε

έντονης τεκτονικής
εκτεταμένες

και

θερμικές

ανωμαλίες, με μέγιστες τιμές γεωθερμικής βαθμίδας που πολλές φορές
ξεπερνούν του

100°C/km. Σε κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες, η

ενέργεια αυτή θερμαίνει «ρήχους» υπόγειους ταμιευτήρες ρευστών σε
θερμοκρασίες μέχρι 100°C. Τα γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας
είναι διάσπαρτα στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Η συμβολή τους
στο ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να γίνει σημαντική, καθόσον αποτελούν
ενεργειακό πόρο φιλικό στο περιβάλλον, κοινωνικά αποδεκτό και
παρουσιάζουν σημαντικό οικονομικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον.
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Στην Μήλο και Νίσυρο έχουν ανακαλυφθεί σπουδαία γεωθερμικά πεδία
και έχουν γίνει γεωτρήσεις παραγωγής (5 και 2 αντίστοιχα). Στην Μήλο
μετρήθηκαν θερμοκρασίες μέχρι 325°C σε βάθος 1000 m. και στην
Νίσυρο 350°C σε βάθος 1500 m. Οι γεωτρήσεις αυτές θα μπορούσαν να
στηρίξουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 20 και 5 ΜWe, ενώ το πιθανό
συνολικό δυναμικό υπολογίζεται να είναι την τάξης των 200 και 50 MWe
αντίστοιχα.
Στην

Βόρεια

Ελλάδα

η

γεωθερμία

προσφέρεται

για

θέρμανση,

θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λ.π. Στην λεκάνη του Στρυμόνα έχουν
εντοπισθεί τα πολύ σημαντικά πεδία Θερμών-Νιγρίτας, ΛιθότροπουΗράκλειας,

Θερμοπηγής-Σιδηρόκαστρου

και

Αγγίστρου.

Πολλές

γεωτρήσεις παράγουν νερά μέχρι 75°C, συνήθως αρτεσιανά και πολύς
καλής ποιότητας και παροχής. Μεγάλα και μιρκότερα γεωθερμικά
θερμοκήπια λειτουργούν στην Νιγρίτα και το Σιδηρόκαστρο.
Στην πεδινή περιοχή του Δέλτα Νέστου έχουν εντοπισθεί δύο πολύ
σημαντικά γεωθερμικά πεδία, στο Ερατεινό Χρυσούπολης και στο Ν.
Εράσμιο Μαγγάνων Ξάνθης. Νερά άριστης ποιότητας μέχρι 70°C και σε
πολύ οικονομικά βάθη παράγονται από γεωτρήσεις στις εύφορες αυτές
πεδινές περιοχές. Στην Ν. Κεσσάνη και στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης, σε
μεγάλης έκτασης γεωθερμικά πεδία, παράγονται νερά μέχρι 82°C.
Στην λεκάνη των λιμνών Βόλβης και Λαγκαδά έχουν εντοπισθεί τρία
πολύ ρηχά πεδία με θερμοκρασίες μέχρι 56°C. Στην Σαμοθράκη
υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία καθώς γεωτρήσεις βάθους μέχρι 100
m. συνάντησαν νερά της τάξης των 100°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ο γεωθερμικός κλιματισμός στο κτίριο μπορεί να εφαρμοστεί με τέσσερα
συστήματα:
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•

Κλασσική

•

Επιδαπέδια

•

Θέρμανση

• Δροσισμός

Η ποιότητα της θέρμανσης είναι ασύγκριτα ανώτερη από οποιοδήποτε
άλλο σύστημα διανομής καθώς είναι ομαλή και ομοιόμορφη χωρίς την
ύπαρξη ψυχρών ή θερμών σημείων στο χώρο.
Ενδοδαπέδια

θέρμανση

- ψύξη:

Ενσωματώνει

τους

σωλήνες του

συστήματος μέσα στο μπετό κάθε πλάκας του κτιρίου, έτσι μειώνεται
σημαντικά σημαντικά το κόστος κατασκευής, αξιοποιείται καλύτερα το
ωράριο χαμηλού τιμολογίου της ΔΕΗ και εξασφαλίζεται η ψύξη του
κτιρίου.

Επιτοίχια θέρμανση -

ψύξη:

Εξασφαλίζει ομαλή και ομοιόμορφη

θέρμανση και ικανοποιεί τις ανάγκες ψύξης κατά 100%. Το δίκτυο των
σωληνώσεων μπορεί να τοποθετηθεί τόσο στο σοβά όσο και στο κέντρο
τηςτοιχοποιίας.

Τα σώματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας (Fan coil)

μπορούν να

θερμάνουν άμεσα ένα χώρο και σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλων
αεραγωγών
χώρους

καλύπτουν

απαιτήσεις

συνάθροισης

εξαερισμού.

κοινού

και

Είναι

ιδανικά

εξοχικές

για

κατοικίες.

Και τα τέσσερα συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν τόσο με συμβατικές
μεθόδους
συστήματα
π.χ.

θέρμανσης
που

(λέβητας)

και

εκμεταλλεύονται

Ηλιακοί

συλλέκτες,

ψύξης
τις

(chiller)

ήπιες

λέβητες

όσο

μορφές

και

με

ενέργειας

βιομάζας,

κ.λ.π.

Στο γεωθερμικό κλιματσιμό το ζεστό νερό χρήσης παράγεται δωρεάν
κατά τη θερινή περίοδο αφού αποτελεί παραπροϊόν της διαδικασίας
ψύξης. Κατά τη χειμερινή περίοδο το ζεστό νερό που μπορεί να
παραχθεί

από

τις

Γεωθερμικές
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Αντλίες

Θερμότητας

είναι

πολύ

πιο

οικονομικό

από

οποιοδήποτε
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άλλο

σύστημα.

ΑΝΕΜΟΣ
Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την
εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται
"ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές όπως
συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν
προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής
ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολυ
αργότερα οι ανεμόμυλοι στη ξηρά.
Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα
της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και
δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια
ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά
οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι
αξιοσημείωτα.

Οι μετακινήσεις του αέρα, ο άνεμος, προέρχονται από τις μεταβολές και
τις διαφορετικές από τόπο σε τόπο, τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Οι
διαφορετικές αυτές τιμές της πίεσης οφείλονται στη διαφορετική
θέρμανση (απορρόφηση ενέργειας) της ατμόσφαιρας κάθε τόπου από τον
‘Ηλιο.
Ο άνεμος, όπως από παλιά έχει διαπιστώσει
ο άνθρωπος, είναι δυνατό να περιστρέψει
ανεμόμυλους ή ανεμοτροχούς, να προωθήσει
ιστιοφόρα πλοία και οχήματα ή να κινήσει
αντικείμενα, να μας δώσει δηλαδή ενέργεια.
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Αυτή

η ενέργεια, η αιολική

(ο Αίολος ήταν ο

“ διαχειριστής” τω ν ανέμων, κατά τους αρχαίους
‘Ελληνες), αξιοποιεΐται στις μέρες μας ολοένα και
περισσότερο,

σε

περιοχές

όπου

συχνά

φυσούν

ισχυροί άνεμοι.

Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας
χρησιμοποιούμε σήμερα τις ανεμογεννήτριες,
με

τις

οποίες

μετατρέπεται

η

κινητική

ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική.
Το πρώτο πράγμα που προσέχουμε σε μια
ανεμογεννήτρια είναι τα πτερύγιά της, που
περιστρέφονται όταν φυσάει. Η κίνηση αυτή
των πτερυγίων μεταδίδεται σε έναν άξονα
περιστροφής, ο οποίος χάρη σε ένα σύστημα
προσανατολισμού,

βρίσκεται

πάντα

παράλληλα προς την κατεύθυνση του ανέμου.
Η κινητική ενέργεια του άξονα περιστροφής
μετατρέπεται από μιά γεννήτρια σε ηλεκτρική
ενέργεια.

‘Ολο

αυτό

το

σύστημα

είναι

τοποθετημένο πάνω σ’ ένα ψηλό πύργο.
Η

σπουδαιότερη

ανεμογεννητριών

εφαρμογή
είναι

η

των

παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί στη
συνέχεια,

να

διοχετεύεται

ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
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στο

δίκτυο

Οι

ανεμογεννήτριες

χρησιμοποιούνται, φυσικά, και για
την κάλυψη ή τη συμπλήρωση των
ενεργειακών

αναγκών

απομακρυσμένων

εξοχικών

κατοικιών, βιομηχανικών μονάδων,
ιστιοφόρων

πλοίων

περιπτώσεις

αυτές,

αντιμετωπιστεί

το

κ.λπ..

Στις

για

να

πρόβλημα

της

άπνοιας ή οι αυξημένες ανάγκες σε
ενέργεια κάποιες ώρες της ημέρας, η
ενέργεια

αποθηκεύεται

ηλεκτρικούς

σε

συσσωρευτές

(μπαταρίες) και χρησιμοποιείται όταν
χρειάζεται.

Είναι επίσης δυνατό, παράλληλα με τις ανεμογεννήτριες, να γίνεται
χρήση ντηζελογεννητριών, που λειτουργούν όταν οι ανάγκες το απαιτούν.
Πολλές ανεμογεννήτριες μαζί, συστοιχίες ανεμογεννητριών όπως τις λέμε,
σχηματίζουν τα λεγόμενα αιολικά πάρκα, που επιτρέπουν τη μαζική
εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας και τη aιοχειευσή του συνόλου της
παραγόμενης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα.
Υ πολογίζεται ότι είναι δυνατό μερικές χιλιάδες ανεμογεννήτριες
να

παράγουν

την

ενέργεια

που

δίνει

η

καύση

μερικών

εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ή η λειτουργία ενός μικρού
πυρηνικού εργοστασίου....
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Η

εκμετάλλευση

ενέργειας

με

της

αιολικής

συστηματικό

τρόπο

άρχισε παγκοσμίως στις αρχές της
δεκαετίας του ‘80 και αυξήθηκε πολύ
τα τελευταία χρόνια.
Η χώρα μας, με μεγάλη παράδοση
στην

εκμετάλλευση

της

αιολικής

ενέργειας, προσφέρεται ιδιαίτερα για
την

αξιοποίηση

ανανεώσιμης
αφού

και

διαθέτει

βουνοκορφές

αυτής

της

καθαρής

πηγής

ισχυρούς
και

ανέμους,

απομονωμένα

νησιά.
Μεμονωμένες

ανεμογεννήτριες

και

αιολικά πάρκα λειτουργούν ήδη σε
αρκετές

περιοχές,

με

τάση

να

αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.

Η αιολική ενέργεια και ανεξάντλητη (αφού ο καλός μας ήλιος θα
φροντίζει πάντα να υπάρχουν θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ των
διάφορων περιοχών της γης, ώστε να προκαλούνται οι άνεμοι), δηλαδή
ανανεώσιμη, αλλά και καθαρή, “φιλική” προς το περιβάλλον (αφού η
μετατροπή της σε ηλεκτρική δεν το επιβαρύνει).....
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ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

<Ρ

Αιολικό πάρκο στο Χόλσταϊν της Γερμανίας.
Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2
ή 3 πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 - 400kW. Όταν
εντοπιστεί μια ανεμώδης περιοχή - και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί
οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες - για την αξιοποίηση του αιολικού
της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι
οποίες απαρτίζουν ένα «αιολικό πάρκο».
Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί

1-3 μέρες. Αρχικά

ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια.
Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου. Στη βάση του
πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου άξονα, πάνω
στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος αποτελεί το κινητό
μέρος της ανεμογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα
μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια ο
ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι
απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι

ανεμογεννήτριες

θανατώσεις

πουλιών,

μπορεί
κυρίως

να

προκαλέσουν

αποδημητικών

τραυματισμούς
γιατί

τα

ή

ενδημικά

«συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών και τις αποφεύγουν. Γι’αυτό
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καλύτερα

να

μην

κατασκευάζονται

αιολικά

πάρκα

σε

δρόμους

μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη δημιουργία ενός
αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να
έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Πάντως η
συχνότητα ατυχημάτων πουλιών σε αιολικά πάρκα είναι πολύ μικρότερη
αυτής των ατυχημάτων με αυτοκίνητα. Με την εξέλιξη όμως της
τεχνολογίας και την αυστηρότερη επιλογή του τόπου εγκατάστασης (π.χ.
πλωτές πλατφόρμες σε ανοικτή θάλασσα) το παραπάνω πρόβλημα, αλλά
και ο θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος
νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις
νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην
ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό
δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των
ηλεκτρικών αναγκών της χώρας.
Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε
ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί
επενδύσεις στις Ήπιες μορφές ενέργειας. Αλλά και σε εθνική κλίμακα, ο
νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/04, σε συνδυασμό με το νόμο για της
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα
ακόμα και για επενδύσεις μικρής κλίμακας.
Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αν και έχει μικρότερο αιολικό
δυναμικό σε σύγκριση με άλλες περιοχές, διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό
δίκτυο και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανεμωδών
«νησίδων» (λόφοι, υψώματα κλπ. με εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό)
την καθιστούν ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.
Αιολικά πάρκα υπάρχουν και σε πλήθος νησιών, όπως το Αιολικό Πάρκο
«Μανολάτη - Ξερολίμπα» του Δ.Δ. Διλινάτων Δήμου Αργοστολίου στην
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Κεφαλονιά. Στο ίδιο νησί έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία δυο
ακόμη αιολικών πάρκων, στα πλαίσια του μελλοντικού σχεδιασμού ΑΠΕ
στο Νομό Κεφαλληνίας: το Αιολικό Πάρκο στο όρος "Αγία Δυνατή" του
Δήμου Πυλαρέων, και το Αιολικό Πάρκο στη θέση "Ημεροβίγλι" στα
διοικητικά

όρια

των

Δήμων

Αργοστολίου

και

Πυλαρέων.

Όταν

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των δυο νέων πάρκων, και σε συνδυασμό με
το

υφιστάμενο,

ο Νομός

Κεφαλληνίας

θα τροφοδοτεί το

δίκτυο

ηλεκτροδότησης της χώρας με σύνολο 70,8 MW ηλεκτρικής ισχύος από
τα αιολικά της πάρκα. Επιπλέον, σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται
πέντε ακόμη μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανάγκες του νησιού σε
ηλεκτρική ενέργεια και σε περίοδο αιχμής (Αύγουστος) ανέρχονται σε
50MW. Η αντιστοιχία μεταξύ της ισχύος που αποδίδει η Κεφαλονιά στο
δίκτυο και της ισχύος που καταναλώνει είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική
για την εξάπλωση της αιολικής ενέργειας και σε πολλά ακόμη νησιά της
επικράτειας.
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
‘Οπως όλα τα σώματα που κινούνται, έτσι και τα νερά που προέρχονται
από την τήξη των πάγων και του χιονιού ή τη βροχή που έπεσε σε
μεγάλο υψόμετρο, έχουν ενέργεια καθώς κατεβαίνουν προς χαμηλότερες
περιοχές.
‘Ομως, όταν η κάθοδός τους γίνεται από πολλά σημεία και συνεχώς, δεν
είναι εύκολο ή δυνατό να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια.
Αντίθετα, συγκεντρώνοντας τα νερά σε
τεχνητές λίμνες (ταμιευτήρες) σε μεγάλο
υψόμετρο,

στην ουσία αποθηκεύουμε

την ενέργειά τους. Αφήνοντάς τα, στη
συνέχεια, να ρέουν μέσα σε αγωγούς με
ταχύτητα

(λόγω

της

διαφοράς

του

υψομέτρου) προς χαμηλότερες περιοχές,
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την
αποθηκευμένη ενέργεια, μετατρέποντάς
τη

σε

άλλη

Πραγματικά,

το

μορφή
νερό,

ενέργειας.

πέφτοντας

με

ταχύτητα, είναι δυνατό να περιστρέψει
μεγάλους τροχούς που έχουν πτερύγια
στην

περιφέρειά

τους,

τους

υδροστρόβιλους.

Αυτή την περιστροφή είχε εκμεταλλευτεί από παλιά ο άνθρωπος για τη
λειτουργία υδρόμυλων, κυρίως, που άλεθαν τα σιτηρά. Ακόμα και
σήμερα υπάρχουν παραδοσιακές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με το
νερό μικρών ταμιευτήρων ή/και το νερό υδατορευμάτων, που βρίσκονται
σε κάποιο υψόμετρο.

51

Σήμερα το νερό των ταμιευτήρων,
που

συνήθως

δημιουργούνται

με

τεχνητά φράγματα, χρησιμοποιείται
σχεδόν

αποκλειστικά

παραγωγή

ηλεκτρικής

για

την

ενέργειας

(υδροηλεκτρικοί σταθμοί).
Στη χώρα μας, όπου τα νερά δεν
είναι άφθονα, οι υδαιοταμιευτήρες
δεν είναι δυνατό να τροφοδοτούν
συνεχώς

με νερό τους

παραγωγής

ηλεκτρικού

σταθμούς
ρεύματος.

Συνήθως, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί
λειτουργούν μόνο μερικές ώρες της
ημέρας,

τις

ώρες

αιχμής

όπως

λέγονται, όταν δηλαδή χρειαζόμαστε
πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια.

σε

πολλές

εγκαταστάσεις,

υδροηλεκτρικές
το

νερό

των

ταμιευτήρων χρησιμοποιείται για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
τον υδροηλεκτρικό σταθμό και, στη
συνέχεια, το ίδιο νερό αξιοποιείται
για την ύδρευση κοντινών πόλεων ή
για

την

άρδευση

γεωργικών

εκτάσεων!
Στη χώρα μας λειτουργούν μερικοί
μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και
πολλοί μικρότεροι, ενώ έχουμε τη
δυνατότητα να εγκαταστήσουμε και
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άλλους

σε

πολλές

περιοχές

της

χώρας, όπου υπάρχουν μεγάλα η
μικρά υδατορεύματα.
Το νερό, λοιπόν των ταμιευτήρων
είναι

μια

ανεκτίμητη

ανανεώσιμη

πηγή ενέργειας, που δεν ρυπαίνει το
περιβάλλον,

είναι

δηλαδή

καθαρή πηγή ενέργειας.
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μια

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η κυματική ενέργεια αποτελεί μία μη συνηθισμένη χαμηλής συχνότητας
πηγή ενέργειας η οποία θα πρέπει να μετατραπεί σε συχνότητα της
τάξεως των 60 ^ r t z πριν ενσωματωθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Παρόλο
που τα τελευταία χρόνια πολλά συστήματα έχουν επινοηθεί μόνο ένα
μικρό ποσοστό έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί για την αξιοπιστία τους.
Επιπρόσθετα, ελάχιστα από αυτά έχουν δοκιμαστεί στην θάλασσα υπό
πραγματικές

συνθήκες

εξομοίωσης

ενώ

τα

περισσότερα

έχουν

αξιολογηθεί σε εργαστηριακές δεξαμενές.

"Ενα

σύστημα

κυματικής

ενέργειας

μπορεί

να

τοποθετηθεί

σε

οποιοδήποτε σημείο στον ωκεανό και να παράγει ενέργεια, μπορεί να
είναι αγκυρωμένο στο πυθμένα ή πλωτό ανοιχτά της θάλασσας, ή
σύστημα εγκαταστημένο στα παράλια ή στα ρηχά νερά. Ενα τέτοιο
σύστημα μπορεί επίσης να είναι ολικά βυθισμένο στο νερό η να είναι
τοποθετημένο

πάνω από την θαλάσσια επιφάνεια σε μία πλωτή

πλατφόρμα. Παρά τις δυνατότητες που παρουσιάζουν τα συστήματα
κυματικής

ενέργειας

τα

περισσότερα

πρωτότυπα

αυτών

έχουν

εγκατασταθεί στις ακτές. Η αισθητική επίδραση ενός συστήματος στο
περιβάλλον εξαρτάται από τον τύπο που θα υιοθετηθεί, έτσι ένα σύστημα
μερικώς

βυθισμένο

ή τοποθετημένο λίγα χιλιόμετρα μακριά δεν

επηρεάζει την εναρμόνιση του συστήματος στο φυσικό περιβάλλον.
Αντίθετα συστήματα κυματικής ενέργειας τοποθετημένα στις ακτές
μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην όλη αισθητική και να μετατρέψουν
ένα φυσικό περιβάλλον σε άκρως βιομηχανικό. Έτσι προσοχή απαιτείται
τόσο στην μορφή του συστήματος που πρόκειται να υιοθετηθεί καθώς
και πως θα εναρμονιστεί με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική τοπίου και το
φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Η συνεργασία του μελετητή αρχιτέκτονα
και μηχανολόγου μηχανικού κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική για
αρμονικό σχεδιασμό.
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Κατά την δεκαετία του '70 μόνο δύο χώρες κατάφεραν να αναδείξουν τις
δυνατότητες

των

συστημάτων

κυματικής

ενέργειας

μέσα

από

τα

ερευνητικά τους προγράμματα, η Ιαπωνία και η Μεγάλη Βρετανία. Οι
επίμονες προσπάθειες των ερευνητών τους κατάφεραν να βελτιώσουν την
απόδοση παραγωγικότητας των συστημάτων αυτών. Σε γενικές γραμμές
τα συστήματα μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, τα σταθερά
και τα πλωτά.
Τα σταθερά συστήματα τα οποία τοποθετούνται στις ακτές ή στα ρηχά
νερά έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των πλωτών συστημάτων
και συγκεκριμένα στον τομέα της συντήρησης.

Ώστόσο,

ο

αριθμός

διαθέσιμων

των

περιοχών

κατάλληλες

για

σταθερά

συστήματα

είναι

περιορισμένος.

Οι

ταλαντώσεις

που

συντελούνται
νερού

στην

του

στήλη

συστήματος

μετατρέπουν την κυματική
ενέργεια
Η

σε

ηλεκτρική.

διαδικασία

που

ακολουθείται γίνεται σε δύο
Φωτομοντάζ ενός συστήματος κυματικής

στάδια.

Καθώς

ενέργειας.

εισέρχεται

στο

το

νερό

εσωτερικό

του συστήματος αναγκάζει
τον αέρα που υπάρχει να
μετατοπιστεί προς το επάνω
μέρος

και

να

θέσει

σε

λειτουργία την τουρμπίνα η
οποία
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μετατρέπει

την

κινητική

ενέργεια

σε

ηλεκτρική.

Η διαδικασία μετατροπής περιγράφεται σχηματικά στην παρακάτω
εικόνα.

W ells turbine turns in s a m e dire<
irre s p e c tiv e of a irflo w d ire ct ic

In com in g v
α .τ

cut

R etrea tin g w a v e sucks

air back into O W C

Η έρευνα που συντελείται στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια έχει
επικεντρώσει το επιστημονικό ενδιαφέρον της στον σχεδιασμό και την
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ανάπτυξη στηλών νερού που απαιτούν λιγότερους περιορισμούς στην
εγκατάσταση και συντήρηση.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TAPCHAN
Ένα σημαντικό σύστημα είναι το λεγόμενο TAPCHAN (Tapered channel
systems), πρόκειται δηλαδή για σύστημα με χρήση βαθμιαίων καναλιών
σε δεξαμενή. Καθώς το νερό εισέρχεται στην δεξαμενή τα κανάλια
συμβάλουν στην αύξηση του ύψους των κυμάτων και στην συνέχεια
κινούν έναν άξονα τοποθετημένο παράλληλα σε αυτά. Η κίνηση του
άξονα μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική και στην συνέχεια
την διοχετεύει σε ηλεκτρικό δίκτυο ή αποθηκεύεται σε μπαταρίες. Η ιδέα
του συστήματος αυτού υιοθετεί αρχές παραδοσιακού υδροηλεκτρικού
συστήματος, συλλέγει νερό, αποθηκεύει νερό και μετατρέπει αυτό μέσω
της κίνησης σε ηλεκτρική ενέργεια.
Τα συστήματα αυτά
έχουν χαμηλό κόστος
συντήρησης,

μεγάλη

αξιοπιστία

και

επιπρόσθετα
δεξαμενή

ότι

έχει

την

δυνατότητα
παράγει

η

να
ενέργεια

όταν απαιτηθεί κάτι
που

δύσκολα

επιτυγχάνεται
άλλα

συστήματα.

Δυστυχώς

Το σύστημα TAPCHAN

με

συστήματα

όμως

τα

τύπου

TAPCHAN δεν είναι
κατάλληλα
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για

εφαρμογή σε όλες τις
παράλιες

περιοχές.

Ιδανικές

περιοχές

είναι

εκείνες

σταθερό

με
ρυθμό

κυμάτων,

με

καλό

μέσο ποσό κυματικής
ενέργειας

και

ύψος

κυμάτων

μικρότερο

του

μέτρου,

καθώς

με

1
και

παράλιες περιοχές με
βαθιά

νερά

και

έκταση

για

την

εγκατάσταση
δεξαμενής.

ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ :Salter Duck, Clam και
Archimedes
Τα

πλωτά συστήματα, που είναιπερισσότερο

κοινότητα είναι

ταSalter

Duck,

γνωστά στην ερευνητική

Clam και Archimedes.

Τα πλωτά

συστήματα σε αντίθεση με τα σταθερά παράγουν ενέργεια από την
αρμονική κίνηση του πλωτού τμήματος του συστήματος και όχι από την
κίνηση της σταθερής τουρμπίνας στο εσωτερικό. Στα συστήματα αυτά οι
οδηγοί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ανάλογα με την κίνηση του κύματος
και η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μέσω της κίνησης αυτής.
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Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών ξεκίνησε την δεκαετία του '80 και η
καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε λάθος υπολογισμούς που έγιναν όσον
αφορά το κόστος παραγωγής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια με την
ανάπτυξη της τεχνολογίας τα λάθη κατανοήθηκαν και η έρευνα και
ανάπτυξη ξεκίνησε και πάλι. Όμως οι ρυθμοί ανάπτυξης γίνονται με
αργό ρυθμό λόγω μειωμένων ερευνητικών κονδυλίων και κυβερνητικών
επιδοτήσεων. Εξαίρεση αποτελούν κάποια ερευνητικά ιδρύματα στην
Ευρώπη και φωτεινό παράδειγμα η Σκανδιναβία με το να πρωτοστατεί
πλέον στο τομέα αυτό.
Παρακάτω, προσπάθεια γίνεται στο να περιγράψουμε τα πιο αξιόπιστα
συστήματα κυματικής ενέργειας ερευνητικών προγραμμάτων.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Mighty Whale
Αποτελεί το ερευνητικό πρόγραμμα Ιαπώνων επιστημόνων με την
ονομασία Mighty Whale, όπως το όνομα προδίδει πρόκειται για κινητό
σύστημα κυματικής ενέργειας που εξωτερικά το περίβλημα θυμίζει μικρή
φάλαινα..
Το σύστημα Mighty Whale μετατρέπει την κυματική ενέργεια σε
ηλεκτρική με την χρήση κάθετης στήλης νερού που περικλείεται στο
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εσωτερικό του. Καθώς το σύστημα κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας,
το νερό

εισέρχεται στην κάθετη

παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως φαίνεται
στην

εικόνα

δεξιά το νερό
εισέρχεται από
το στόμιο του
Mighty

Whale

και αυξάνει την
στάθμη

του

νερού
εσωτερικά,
αέρας

ο

κινείται

προς τα επάνω
και

κινεί

την

διαδικασία
θυμίζει
των

αυτής

σταθερών

συστημάτων,
με την διαφορά
ότι το σύστημα
στην
περίπτωση
αυτή κινείται.
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στήλη

και κινεί την τουρμπίνα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Wave Dragon
Ένα παρόμοιο σύστημα είναι
αυτό με την ονομασία Wave
Dragon. To σύστημα αυτό είναι
πλωτό και κάνει χρήση μεγάλης
θαλάσσιας

επιφάνειας.

Τα

κύματα εγκλωβίζονται από δύο
πλωτές πλατφόρμες από μπετόν
τοποθετημένες η μία απέναντι
από την άλλη σε απόσταση 227
μ.

Η πλωτή

οποία

δεξαμενή

καταλήγει

το

καταλαμβάνει
χωρητικότητας 2.600 κ.μ..

Το νερό εισέρχεται στην πλωτή
δεξαμένη

και

κινεί

τουρμπίνες με ταχύτητα

τις
100

κ.μ. το δευτερόλεπτο.
Το

σύστημα

μοναδικό
Δανίας

αυτό

είναι

πρόγραμμα

που

της

συμμετέχει

Ευρωπαικό

το

στο

Πρόγραμμα

Κυματικής Ενέργειας.
Είναι τυχαίο άραγε το γεγονός
ότι η Ελλάδα δεν εκπροσωπεί
κανένα

πρόγραμμα

και

απουσιάζει εντελώς; μάλλον όχι,
αφού
στην

ο

ερευνητικός
Ελλάδα

χαμηλότερα

τομέας

έχει

τα

ποσοστά

συμμετοχής στην Ευρώπη.
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στην
κύμα
όγκο

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Swan DK3
Ένα άλλο πρωτοποριακό πλωτό σύστημα αποτελεί το Swan DK3, αρχικά
αναπτύχθηκε από την Ιαπωνία, έλλειψη κονδυλίων οδήγησε στο να
αναπτυχθεί από την συνεργασία της Κίνας με την Δανία. Στο σύστημα
αυτό περιλαμβάνεται ένας αγωγός σε σχήμα L στο κάτω μέρος και το
νερό εισέρχεται στον αγωγό και ο αέρας κινεί την τουρμπίνα στο επάνω
μέρος

παράγοντας

ηλεκτρική

ενέργεια.

Μοντέλα

εξομοίωσης

και

πειράματα έχει προγραμματίσει το Ινστιτούτο Υδραυλικής της Δανίας
στην Βόρεια θάλασσα για τα επόμενα χρόνια.

To σύστημα Wave Plane
Παρόμοιο σύστημα αποτελεί το Wave Plane η διαδικασία είναι ή ίδια με
τα προηγούμενα η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι στην πρόσοψη του
συστήματος έχουν εγκατασταθεί σπειροειδή οδηγοί που οδηγούν τα
κύματα σε οριζόντιο αγωγό που στην συνέχεια κινεί την τουρμπίνα που
μετατρέπει την κυματική ενέργεια σε ηλεκτρική.

Παρά το γεγονός ότι πολλά ερευνητικά προγράμματα συμβάλουν στην
έρευνα

και

ανάπτυξη

των

συστημάτων

αποτελέσματα των ερευνών και σύντομη
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κυματικής

ενέργειας,

εφαρμογών αυτών τείνει

αδύνατη τις επόμενες δεκαετίες λόγω μη ύπαρξης επιδοτήσεων. Οι
κυβερνήσεις δύσκολα επιχορηγούν προγράμματα εκμετάλλευσης μη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφού οι δεσμοί, πολιτικοί και κοινωνικοί
με την αγορά πετρελαίου και την εξάρτηση τους, τα χαρακτηρίζουν
ασήμαντα.

Από τη σειρά ecograph^a.
Περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη στην μείωση κόστους συντήρησης και
αξιοποίησης συστημάτων κυματικής ενέργειας θα συμβάλει ενεργά στην
εμπορική εκμετάλλευση των συστημάτων αυτών. Αξίζει και πάλι να
αναφέρουμε

ότι

μοναδική

εξαίρεση

αποτελεί

η

κυβέρνηση

της

Σκανδιναβίας καθώς και το μοναδικό ερευνητικό έργο που συντελεί το
Πανεπιστήμιο

της

Χαβάης

με την

εκπαίδευση

μηχανικών

μέσω

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων στον τομέα
της κυματικής ενέργειας. Ας ελπίσουμε ότι περισσότερες κυβερνήσεις θα
ευαισθητοποιούν στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων κυματικής
ενέργειας.
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Η υδροηλεκτρική ενέργεια περιλαμβάνει την ενέργεια από μικρές
μονάδες υδροηλεκτρικής παραγωγής, την ενέργεια από τις παλίρροιες,
και την ενέργεια από τα θαλάσσια κύματα.
Ενέργεια από υδροηλεκτρικές μονάδες

Παγκοσμίως, η υδροηλεκτρική ενέργεια συμβάλλει κατά 19% στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μονάδες παραγωγής αποτελούνται
συνήθως από μια δεξαμενή κοντά σε κάποιο φράγμα, μέσα στην οποία
συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα νερού. Το νερό απελευθερώνεται
ξαφνικά και διέρχεται με μεγάλη δύναμη μέσα από μια γεννήτρια,
παράγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ενέργεια.
Η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες δεν προκαλεί
ρύπανση (αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι ρηχές δεξαμενές στους
τροπικούς κάποιες φορές εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του
άνθρακα και μεθανίου), αλλά τα υδροηλεκτρικά έργα, κυρίως οι μεγάλες
μονάδες,

συχνά προκαλούν άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η

κατασκευή σταθμών παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να
αποτελέσει τεράστια παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον και όχληση για
τα είδη χλωρίδα και πανίδας που ζουν στη γύρω περιοχή, ενώ τα έργα
αυτά

ενέχουν επίσης σημαντικούς

κοινωνικούς

και

οικονομικούς

κινδύνους.
Μία επιλογή θα ήταν να επιφέρουμε |
βελτιώσεις στους υπάρχοντες σταθμούς
υδροηλεκτρικής

ενέργειας

ώστε

να

καταστήσουμε αυτούς τους σταθμούς
πιο

αποδοτικούς.

κατασκευής

νέων

Στην

περίπτωση

φραγμάτων,

η

Παγκόσμια Επιτροπή για τα Φράγματα (World Commission on Dams WCD) έχει διατυπώσει συστάσεις για την οικολογικά, κοινωνικά και
οικονομικά βιώσιμη εξάπλωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το WWF
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Ελλάς πιστεύει όχι αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν
παγκοσμίως.
Ενέργεια από τις παλίρροιες

Το σύστημα αυτό λειτουργεί εκμεταλλευόμενο τις άμπωτες και τις
παλίρροιες στη θάλασσα, αλλά και στο χαμηλότερο τμήμα των ποταμών.
Το εν λόγω σύστημα για την παραγωγή ενέργειας δεν είναι πολύ
συνηθισμένο, ενώ οι γεννήτριες που χρειάζονται μπορεί να αποδειχθούν
δαπανηρές ως προς την εγκατάσταση. Μακροπρόθεσμα, όμως, μπορούν
να παράγουν φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια.
Για παράδειγμα στον ποτεαμό Race, κοντά στο St.Malo της Γαλλίας,
υπάρχει

ένα

μεγάλης

κλίμακας

έργο

παραγωγής

ενέργειας

από

παλιρροϊκά κύματα, το οποίο συμβάλλει στην παραγωγή μεγάλης
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλα τέτοια έργα στη Ρωσία, στον
Καναδά και την Κίνα έχουν επίσης αποδειχθεί πολύ παραγωγικά.
Φυσικά και για τις κατασκευές για την παραγωγή ενέργειας από τις
παλίρροιες

υπάρχει

συνέπειες όπως

λόγος

ανησυχίας

για

τυχόν

περιβαλλοντικές

στρέβλωση της θαλάσσιας περιοχής όπου γίνεται η

εγκατάσταση ή κίνδυνο για ρύπανσης των ποταμών.
Ενέργεια από τα θαλάσσια κύματα

Ο τρίτος τρόπος να αντλήσουμε ενέργεια από τους υδάτινους πόρους
είναι με τη χρήση της ενέργειας που παράγουν τα θαλάσσια κύματα.
Αυτή

η μάζα κινητικής

αποτελεσματικά.

ενέργειας μπορεί να

Υπάρχουν

αρκετοί

τρόποι

αποθηκευτεί πολύ

για

την

παραγωγή

υδροηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσια κύματα, όπως η κατασκευή
φραγμάτων ή αγωγών για την ώθηση του νερού προς τα πάνω. Όμως
κάποιοι από αυτούς μπορεί να αποδειχθούν αρκετά δαπανηροί, αλλά
και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε άλλες
βιομηχανίες, όπως η αλιεία.
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‘Ομως, αυτόματα μας έρχεται στο
μυαλό ο μεγάλος υδατοταμιευτήρας
του πλανήτη μας, η θάλασσα.
Δυστυχώς το νερό της, όπως και το
νερό

των

μεγάλων

λιμνών

που

βρίσκονται σε μικρό υψόμετρο, δεν
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για
την

παραγωγή

τρόπο

που

προηγούμενο

ενέργειας

με

περιγράψαμε
κεφάλαιο,

τον
στο

διότι δεν

είναι δυνατό να κινηθεί με ταχύτητα
προς χαμηλότερες περιοχές.

Κινείται, όμως αφού ανεβαίνει (πλημμυρίς) και κατεβαίνει (άμπωτις)
λόγω της παλίρροιας, κυκλοφορεί ως ρεύματα (λόγω της διαφοράς της
θερμοκρασίας σε διάφορα σημεία του νερού, όπως ακριβώς συμβαίνει
με τον άνεμο στην ατμόσφαιρα) ή κινείται παλινδρομικά (κύματα).
Αυτές

τις

κινήσεις

μπορούμε

να

τις

εκμεταλλευτούμε

για

να

περιστρέψουμε τροχούς με πτερύγια και, στη συνέχεια, να παράγουμε
ηλεκτρική ενέργεια.
Επίσης, είναι δυνατό να εκμεταλλευτούμε τη θερμοκρασιακή διαφορά
μεταξύ της επιφάνειας και των βαθύτερων στρωμάτων της θάλασσας για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε
ηλεκτρική ενέργεια.
‘Ολες αυτές οι εφαρμογές βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Αν,
όμως, οι επιστήμονες κατόρθωναν να κάνουν τις εφαρμογές αυτές και
οικονομικά αποδοτικές, θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ενέργεια από
μια αστείρευτη δεξαμενή - πηγή, όπως είναι η θάλασσα και οι μεγάλες
λίμνες, χωρίς καμμία απολύτως επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
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Πρόκειται δηλαδή για πηγές καθαρές και ανανεώσιμες, αφού η
πρωταρχική πηγή - και εδώ - είναι ο ‘Ηλιος.
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γιατί πυρηνική ενέργεια;

Η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί λύση για την υπερθέρμανση του
πλανήτη. Το WWF οραματίζεται ένα μέλλον, όπου θα εξαλειφθεί
σταδιακά η χρήση των ορυκτών καυσίμων και η πυρηνική ενέργεια από
την παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα. Αυτό είναι εφικτό, αλλά και
απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα μέλλον περιβαλλοντικά
ακέραιο, ασφαλές και ειρηνικό.
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
όπως τα ορυκτά καύσιμα και το ουράνιο, θα πρέπει να μειωθούν στο
μηδέν - να προχωρήσουμε, δηλαδή, σταδιακά, σε πλήρη εξάλειψη όχι
μόνο των ορυκτών καυσίμων, αλλά και της πυρηνικής ενέργειας.
Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με όλο και μεγαλύτερα προβλήματα
που οφείλονται στις ενεργειακές μας ανάγκες, όπως η υπερθέρμανση του
πλανήτη, η όξινη βροχή και η κατά τόπους ρύπανση του ατμοσφαιρικού
αέρα, βιομηχανίες για ίδια συμφέροντα και συγκεκριμένες κυβερνήσεις
προωθούν την πυρηνική ενέργεια ως «καθαρή» πηγή ενέργειας η οποία
θα μπορούσε να συνεισφέρει στην μείωση των επιπτώσεων που έχει η
ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον. Το WWF διαφωνεί κάθετα με
αυτή την άποψη.
Ειδικότερα, το WWF πρεσβεύει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι
αειφόρος πηγή ενέργειας, για τους ακόλουθους λόγους:

• Στο σύνολό της, η αλυσίδα 1) επεξεργασίας των πυρηνικών πρώτων
υλών που προέρχονται από εξόρυξη, 2) λειτουργίας σταθμών παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας, 3) μεταφοράς και διάθεσης πυρηνικών αποβλήτων
και 4) τελικής επανεπεξεργασίας, είναι γεμάτη διαρροές και αφήνει μια
εξαιρετικά τοξική κληρονομιά.
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• Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από πυρηνικά δημιουργεί ένα
μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα στη θέση κάποιου άλλου. Είναι σαφές
ότι η πυρηνική ενέργεια εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και
δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα με τα
ατυχήματα

στο

Τσερνόμπιλ

της

Ουκρανίας

το

1986

και

στην

Τοκαϊμούρα της Ιαπωνίας το 1999.
Εκτός από αυτούς τους εγγενείς κινδύνους, θα πρέπει επίσης να
αξιολογήσουμε τους οικονομικούς λόγους που εμποδίζουν την πυρηνική
ενέργεια να γίνει μία βιώσιμη εναλλακτική λύση για την καταπολέμηση
των κλιματικών αλλαγών:
• Οι επενδύσεις σε προγράμματα πυρηνικής ενέργειας μπορεί να
απορροφήσουν

πόρους

που

είναι

απολύτως

απαραίτητοι

σε

προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, τα περισσότερα από τα οποία παρουσιάζουν σημαντικά
χαμηλότερο ειδικό κόστος για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου σε
σχέση με τη πυρηνική ενέργεια.
• Η πυρηνική τεχνολογία δε δημιουργεί κίνητρα για
την εξοικονόμηση ενέργειας. Πρόκειται για μια
τεχνολογία βασικού φορτίου (base-load), της οποίας
η

ενεργειακή

παραγωγή

δεν

μπορεί

να

προσαρμοστεί σε συγκεκριμένη ζήτηση από μεριάς
καταναλωτών και βιομηχανίας.
• Η συμπερίληψη του κόστους κλεισίματος και διαχείρισης των τοξικών
αποβλήτων αυξάνουν υπέρμετρα το κόστος κατασκευής μιας πυρηνικής
μονάδας και την καθιστούν ασύμφορη σε σχέση με άλλες μονάδες π.χ.
από ΑΠΕ.
Η παραγωγή και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν μια
ποικιλία αρνητικών επιπτώσεων. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να σταθούν
εμπόδιο στην καινοτομία στον τομέα παραγωγής ενέργειας και στην
αποδοτικότητα από πλευράς ζήτησης. Σε αυτούς συγκαταλέγονται:
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• Η διατήρηση μεγάλων μη αποδοτικών δικτύων μεταφοράς ενέργειας.
•Η

απομάκρυνση

των

επενδύσεων

από

περισσότερο

αποδοτικά

συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής κλίμακας και
υπηρεσίες

παροχής

ενέργειας.

• Ο περιορισμός των δυνατοτήτων απασχόλησης μόνο σε εξαιρετικά
εξειδικευμένο προσωπικό σε έναν βιομηχανικό τομέα μεγάλης εντάσεως
κεφαλαίου.
Η πυρηνική ενέργεια, στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις,
είναι ακριβότερη σε σύγκριση με άλλες δυνατότητες για την προμήθεια
ενέργειας. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που, επί του
παρόντος, και μέχρι περίπου το 2010, δεν σχεδιάζονται πια, ούτε
βρίσκονται πια υπό κατασκευή στις χώρες του ΟΟΣΑ, καινούριοι
πυρηνικοί

αντιδραστήρες

-

εκτός

από

έναν

στην

Φιλανδία.

Οι

περισσότερες από τις ενεργειακές εταιρείες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
που βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πυρηνική ενέργεια (π.χ. η
British Energy στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η EdF στη Γαλλία) λαμβάνουν
είτε άμεσες είτε έμμεσες επιδοτήσεις από το κράτος. Στη Ρωσία, οι
πυρηνικοί αντιδραστήρες ανήκουν στο κράτος και δεν αποτελούν τμήμα
εταιρείας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που να λειτουργεί σε ελεύθερες
αγορές.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•

Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά
μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα.

• Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά
καύσιμα.
•

Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και
αναπτυσσόμενων

χωρών,

καθώς

και

να

αποτελέσουν

την

εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.
•

Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια
ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας
την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν
για την ύπαιθρο) αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες
αποστάσεις.

•

Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και
έχει μεγάλο χρόνο ζωής.

•

Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30%
ή και χαμηλότερο. Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό
κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. Γι' αυτό το λόγο
μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικές πηγές
ενέργειας.
•

Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων
αστικών κέντρων.

•

Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και
ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και
από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην
οποία εγκαθίστανται.
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•

Για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι
κομψές από αισθητική άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και
θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας τους
και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκτάστασης (π.χ. σε
πλατφόρμες στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προβλήματα έχουν
σχεδόν λυθεί.

•

Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση
μεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω
απ' το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Για την επιλογή των κατάλληλων πηγών ενέργειας που θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν στο Ν. Καβάλας βασιζόμαστε στην παραπάνω συλλογή
πληροφοριών,

λαμβάνοντας

υπόψη

τα

πλεονεκτήματα

και

μειονεκτήματά τους. Αξιοσημείωτο να αναφερθεί και η σημαντικότητα
επιλογής βάση της μορφολογίας του Ν. Καβάλας καθώς και της
δυνατότητας του νομού να στηρίξει την εφαρμογή κάποιων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες της τις μορφές
λόγω της μεγάλης διάρκειας του ηλιακού φωτός κατά τη διάρκεια του
χρόνου αλλά και λόγου της ισχύς της.
Τα ενεργειακά ηλιακή συστήματα ήδη εφαρμόζονται στο νομό αφού η
χρήση των ηλιακών θερμοσίφωνων είναι γεγονός. Το μεγαλύτερο μέρος
των κατοικιών, αν όχι όλων, έχουν εγκαταστημένα ενεργειακά ηλιακά
συστήματα.
Από την άλλη πλευρά, θα λέγαμε, ότι τα παθητικά ηλιακά συστήματα
δεν έχουν εφαρμοστεί στις περισσότερες κατοικίες. Το γεγονός αυτό
συμβαίνει λόγω της παλαιότητας των κτιρίων αλλά και της άγνοιας της
σημασίας αυτής της μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.
Τα

φωτοβολταϊκά

συστήματα,

δυστυχώς

δε

τυγχάνουν

μεγάλης

εφαρμογής τους.

ΒΙΟΜΑΖΑ
Η βιομάζα, παρόλο που δε χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη χώρα μας και
κατ’ επέκταση στο Ν. Καβάλας, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή
ανανεώσιμης πηγής ενέργειας στη περιοχή της Καβάλας. Η περιοχή
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παρουσιάζει γεωργική και αλιευτική ενασχόληση. Συνεπώς θα μπορούσε
να εφαρμοστεί η χρήση διαφόρων «άχρηστων» υλικών ως βιομάζα.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Η γεωθερμία θα μπορούσε και αυτή να χρησιμοποιηθεί στη περιοχή για
θέρμανση και θερμοκήπια. Θα αποφεύγαμε τη χρήση της για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας αφού στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία δεν
φτάνει τους 150 °C, απαραίτητους για την μετατροπή της γεωθερμικής
ενέργειας σε ηλεκτρική.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η αιολική ενέργεια είναι μια πηγή που παρουσιάζει ενδιαφέρον αλλά
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αφού για να δημιουργηθεί κάποιο αιολικό
πάρκο στο νομό θα πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη περιβαλλοντική
μελέτη.

Κατά

συνέπεια

δε

προτείνεται

χωρίς

τη

αποδεδειγμένη

καταλληλότητα της περιοχής.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η εφαρμογή της υδραυλικής και της υδροηλεκτρικής ενέργειας δε
συνιστώνται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα
κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Ο νομός θα μπορούσε να κάνει
χρήση των παραπάνω μορφών ενέργειας μόνο για λιγοστές μέρες το
χρόνο με αρκετή ωφέλιμη ενέργεια. Συνεπώς δεν είναι ουσιώδες και
επικερδές να εγκατασταθούν μονάδες για της εκμετάλλευση τέτοιων
μορφών ενέργειας.
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δεν είναι αναγκαίο να γίνει λόγος για τη πυρηνική

ενέργεια στο Ν.

Καβάλας, αφού αποφεύγεται η χρήση της, βάση μελετών παγκοσμιών
οργανισμων, για τις πολύ βλαβερές τις συνέπειες στο περιβάλλον και όχι
μόνο.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Το 2000, η παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση έφτασε σε επίπεδο
περίπου 410.000 PJ (1 petajoule = 278 εκατομμύρια kWh). Από τις
ανανεώσιμες

πηγές

ενέργειας,

μόνο

η

υδροηλεκτρική

συμβάλλει

σημαντικά στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας ζήτησης σε ενέργεια (6%)
και της παγκόσμιας ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια (19%). Κατά
προσέγγιση, το 88% της παγκόσμιας ζήτησης σε ενέργεια καλύπτεται με
τη χρήση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο: 44%, γαιάνθρακες: 24%,
φυσικό αέριο: 23 %).
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ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Από τεχνικής πλευράς, το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(δηλ. η ποσότητα ενέργειας που μπορεί να αντληθεί από την φυσική
προσφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με χρήση υπαρχουσών
τεχνολογιών) είναι πολύ μεγαλύτερο από την παγκόσμια ενεργειακή
κατανάλωση.
Η ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται η Γη είναι σχεδόν 7.000 φορές
περισσότερη από την τρέχουσα παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας.
Θεωρητικά, η τρέχουσα παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας θα μπορούσε
να καλυφθεί με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε συνολική περιοχή
επιφάνειας 700χλμ. x 700χλμ. Ωστόσο, το δυναμικό από τεχνικής
πλευράς δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό διαθέσιμο δυναμικό από τη
στιγμή που θα ληφθούν υπόψη οικονομικοί και περιβαλλοντικοί
παράγοντες.

Επίσης,

απαιτείται

χρόνος

κατάλληλες υποδομές και η τεχνογνωσία.
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για

να

αναπτυχθούν

οι

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εξάπλωση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα συμβάλει σημαντικά
στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη
συμβατική ενεργειακή αλυσίδα και παράλληλα θα μειώσει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου, που είναι η κύρια αιτία της αλλαγής του
κλίματος.
Η κλιματική αλλαγή συνιστά καίρια απειλή για το φυσικό περιβάλλον με
πολλαπλές επιπτώσεις, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι
υψηλότερες ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και οι πιο ραγδαίες και
συχνές καταιγίδες. Η αλλαγή του κλίματος ενδέχεται επίσης να οδηγήσει
στην εξαφάνιση του 15-37% των ειδών που ζουν πάνω στον πλανήτη
μέχρι το 2050.
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ΕΤΟΝΩΣΗ ΕΝΤΑΣΕΩΝ
Τη στιγμή που οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται
σήμερα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (ας σκεφτούμε και την
επίδραση που έχει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, ιδίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες), οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν
μια ευκαιρία για αποκεντρωμένη προμήθεια ενέργειας.
Τέτοιου

τύπου

αποκεντρωμένη

παραγωγή

ενέργειας

δημιουργεί

περισσότερες θέσεις εργασίας τοπικά, και είναι πολύ λιγότερο επιρρεπής
στη διαφθορά και στις κρίσεις. Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν
ανοίγουν

μόνο

προοπτικές

για

την

περιβαλλοντικά

συμβατή

αναδιάρθρωση της ενεργειακής μας αλυσίδας. Συμβάλλουν επίσης στην
εκτόνωση εντάσεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, και κατ’ επέκταση
σε πολιτική και οικονομική ασφάλεια.
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ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσιάζουν καταπληκτικό δυναμικό
ως προς την δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας. Μελέτη του
WWF για τη
απασχόλησης

Βιομάζα
της

«Biomass

τάξεως

των

Study»

εντοπίζει

170.000-290.000

ένα δυναμικό

θέσεων

εργασίας

πλήρους απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ μόνο και μόνο από αυτή
την συγκεκριμένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Οι εν λόγω θέσεις
εργασίας υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν κυρίως σε αγροτικές,
αδύναμες από πλευράς υποδομών, περιοχές και θα είναι ως εκ τούτου
εξαιρετικά σημαντικές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης προβλέπει ότι η σταθερή προμήθεια
ανανεώσιμης ενέργειας θα έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Η
Κομισιόν ορίζει μια Κοινοτική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Λευκή Βίβλο με τίτλο "Ενέργεια για το
Μέλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας". Η Λευκή αυτή Βίβλος έγινε
Κοινοτική Οδηγία για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (οδηγία 77/2001/ΕΚ) με διπλό
στόχο:

12,5%

της

ενεργειακής

κατανάλωσης

και

22,1%

της

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες
πηγές

ενέργειας

μέχρι

το

2010.

Σύμφωνα

με

την

Κομισιόν,

διπλασιάζοντας το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ σε 22,1% μέχρι το 2010, θα δημιουργηθούν
περίπου 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Με την υιοθέτηση της Οδηγίας
77/2001/ΕΚ,

η Ελλάδα

δεσμεύτηκε να

παράγει το

20,1% της

ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δυστυχώς, η χώρα
μας φαίνεται ότι δε θα επιτύχει αυτόν το στόχο.
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«ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»
Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές και μπείτε ενεργά στον αγώνα
ενάντια στην αλλαγή του κλίματος.
1. Σβήνετε τα φώτα που δεν χρειάζεστε, κυρίως όταν βγαίνετε από ένα
δωμάτιο.
2. Αντικαταστήστε τις κοινές λάμπες με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης (μέσος χρόνος ζωής 10 φορές περισσότερο).
3. Αν αποφασίσετε να αγοράσετε κλιματιστικό, προτιμήστε συσκευές
ενεργειακής κατηγορίας Α και φροντίστε να έχουν την κατάλληλη ισχύ
(BTU).
4. Το καλοκαίρι ρυθμίστε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού σας όχι
χαμηλότερα από 27° C.
5. Αντικαταστήστε τον ηλεκτρικό σας θερμοσίφωνα με έναν ηλιακό.
6. Φροντίστε τα μαγειρικά σκεύη να εφαρμόζουν σωστά στις εστίες της
κουζίνας.
7.

Επιλέξτε

θερμοκρασίας

προγράμματα
για

το

χαμηλής

πλυντήριό

σας.

Επιπλέον, πλένετε τα ρούχα σας σε ώρες μη
αιχμής χρησιμοποιώντας νυχτερινό ρεύμα.
8. Αν το ψυγείο σας δεν έχει αυτόματη
απόψυξη,

φροντίστε

να

κάνετε

τακτικά

απόψυξη.
9. Όταν αντικαταστήσετε τις συσκευές σας, προτιμήστε συσκευές με
ενεργειακή σήμανση Α.
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10. Μην αφήνετε αναμμένες σε κατάσταση αναμονής (stand by) την
τηλεόραση, τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή, το στερεοφωνικό, το DVD και
όλες γενικώς τις συσκευές.
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ
• Αερισμός: Αερισμός είναι η διαδικασία παροχής ή αφαίρεσης αέρα
προς και από οποιοδήποτε χώρο. Ο επαρκής αερισμός είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για μια ικανοποιητική ποιότητα αέρα για
την υγεία των χρηστών. Για κάθε είδος χώρου καθορίζεται μια
συγκεκριμένη τιμή που προσδιορίζει τον απαιτούμενο αερισμό και
μετράται σε ac/h (air changes/hour)^ μονάδα αυτή δείχνει
πόσες φορές (ή σε τι ποσοστό του όγκου του χώρου) αλλάζει ο
αέρας που περιέχεται στο χώρο με νωπό αέρα. Ο αερισμός
επιτυγχάνεται με φυσικά ή μηχανικά μέσα.
• Ακτινοβολία: Ορατή Ακτινοβολία λέγεται κάθε οπτική ακτινοβολία
ικανή να προκαλέσει άμεσα οπτικό ερέθισμα. Ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία με μήκη κύματος μικρότερα από αυτά του ορατού
φωτός είναι η Υπεριώδης(Ultraviolet Radiation). Αυτή η αόρατη
μορφή ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει φθορά σε πλαστικά
διαφανή

υλικά,

καθώς

επίσης

και

σε

βαφές

υφασμάτων

επιπλώσεων. Από την άλλη πλευρά, η υπέρυθρη ακτινοβολία
(Infrared Radiation), έχει μήκος κύματος πάνω από αυτό του
ορατού

φωτός

και

εκπέμπεται

από

τα

σώματα

σε

μέσες

θερμοκρασίες όπως για παράδειγμα στα δομικά στοιχεία ενός
παθητικού κτιρίου.
• Αλλαγή παγκόσμιου κλίματος: Τα επίπεδα CO2 έχουν αυξηθεί
παγκοσμίως κατά 25% σε σχέση με την τιμή που είχαν πριν από
τη

Βιομηχανική

επανάσταση

το

1800.

Σύμφωνα

με

τα

αποτελέσματα πρόσφατου συνεδρίου, η αύξηση των τιμών του CO2
ή άλλων ισοδύναμων αερίων θερμοκηπίου θα οδηγήσει στην
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης κατά 1,5 έως 4,5 oC .
Παράλληλα, η τρύπα του όζοντος διαρκώς μεγαλώνει, καθώς
επίσης και η κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως. Αν ο άνθρωπος
δεν περιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
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του,

τα αποτελέσματα της εντεινόμενης μόλυνσης θα είναι

καταστροφικά για όλον τον πλανήτη.
• Ανακύκλωση: Η διαδικασία ανάκτησης προϊόντων και υλικών από
τα αστικά σκουπίδια, τις συσκευασίες, τα υποπροϊόντα της
βιομηχανίας καθώς και από τα κατεστραμμένα προϊόντα και η
επαναχρησιμοποίησή τους από τη βιομηχανία για την παραγωγή
καινούργιων.

Η

ανακύκλωση

συμβάλλει

στην

εξοικονόμηση

ενέργειας αλλά και σ' ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες που
πολλές από αυτές

θέλουν πολλά

- πολλά χρόνια για να

"διασπαστούν". Ενώ προσφέρει και πολλές καινούργιες θέσεις
εργασίας. Στην ανακύκλωση μπορούμε να συμβάλουμε όλοι μας
κυρίως με τη χρησιμοποίηση προϊόντων που ανακυκλώνονται
αλλά και την απόρριψή τους σε ειδικά διαμορφωμένους κάδους,
για κάθε ανακυκλώσιμο υλικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.
• Αντλίες θερμότητας: Οι αντλίες θερμότητας δουλεύουν με τη
λογική που δουλεύει το ψυγείο. Εξάγουν θερμότητα από μια πηγή
χαμηλής θερμοκρασίας και την αυξάνουν στα επιθυμητά επίπεδα,
δίνοντας θερμότητα που κυμαίνεται από μερικά kilo-watts μέχρι
αρκετά megawatt. Κατά συνέπεια, οι αντλίες θερμότητας μπορούν
να λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας ως πηγή θερμότητας το
έδαφος ή και τον εξωτερικό

αέρα.

Οι αντλίες θερμότητας

χρησιμοποιούνται τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση, και
βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή σε πολλών ειδών κτίρια.
• Άξονας

(περιστροφής):

παραλαμβάνεται
εξασκουμενων

τόσο

Είναι
το

φορτίων.

η

βάρος

νοητή
του

Περιλαμβάνει

ίδιου

γραμμή
όσο

κιβώτιο

όπου
και

των

μεταδωσεως

κίνησης καθώς και σύστημα πέδησης και ελαστικούς συνδέσμους
απορρόφησης ταλαντώσεων.
•

Βιοκλιματικός
πολεοδομικός

σχεδιασμός:
σχεδιασμός

Είναι
κτιρίων

ο
και

αρχιτεκτονικός
οικιστικών

και

συνόλων

αντίστοιχα, που επιδιώκει την προσαρμογή του κτιρίου και του
οικιστικού συνόλου στο τοπικό κλίμα και το φυσικό περιβάλλον
και

στοχεύει

στην

αξιοποίηση
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θετικών

περιβαλλοντικών

παραμέτρων ώστε να ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες του
όλο το χρόνο και να επιτυγχάνει περιορισμό στην κατανάλωση
συμβατικής ενέργειας.
• Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας κτιρίού ( ΔΕΤΑ): Είναι

ειδικό

έντυπο στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των ενεργειακών
χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου, είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από
τον

Κανονισμό

Ορθολογικής

Χρήσης

και

Εξοικονόμησης

Ενέργειας βάσει του οποίου μελετάται και κατασκευάζεται κάθε
νέο κτίριο είτε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ενεργειακού
ελέγχου, καθώς επίσης ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης και η
ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται.
•

Ενεργειακή βαθμονόμηση κτιρίου: Είναι η βαθμολογική κατάταξη
κάθε κτιρίου, με βάση το ΔΕΤΑ που γίνεται σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της ενεργειακής πιστοποίησης, στην αντίστοιχη
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα
από τον κανονισμό ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης
ενέργειας

όρια

των

ειδικών

επίδοση

κτιρίου:

ενεργειακών

αποδόσεων

ανά

κατηγορία.
•

Ενεργειακή

Είναι

ο

βαθμός

ενεργειακής

απόδοσης του κτιρίου κατά τη λειτουργία του (μέσω του κελύφους
και των Η/Μ εγκαταστάσεων) για την κάλυψη σε ετήσια βάση των
συνολικών ενεργειακών του απαιτήσεων για θέρμανση, ψύξη,
αερισμό,

φωτισμό,

ζεστό

νερό

χρήσης

και

συσκευές,

επιτυγχάνοντας τις αναγκαίες συνθήκες άνεσης.
•

Ενεργειακή επιθεώρηση ή ενεργειακή αυτοψία ή ενεργειακή
διάγνωση: Είναι η διαδικασία εκτίμησης και καταγραφής των
πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις
επηρεάζουν

καθώς

και

των

δυνατοτήτων για

εξοικονόμηση

ενέργειας σε ένα κτίριο ή κτιριακό συγκρότημα με την υπόδειξη
προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων.
Η ενεργειακή επιθεώρηση μπορεί, κατά περίπτωση, να είναι
συνοπτική ή εκτενής.
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•

Ενεργειακή μελέτη: Είναι η μελέτη που εξετάζει συνολικά τις
απαιτούμενες

ενεργειακές

ανάγκες

κτιρίων

ή

οικισμών

για

θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης, ώστε να
εξασφαλίζεται θερμική άνεση κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Υποδεικνύει τις
εξασφάλιση

των

βέλτιστες,

κατά περίπτωση, λύσεις για την

παραπάνω

συνθηκών

μέσω

τεχνικών

και

συστημάτων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας ή
μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
•

Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίού: Είναι η διαδικασία ελέγχου και
διάγνωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου και της
πραγματοποιούμενης κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη
όλων των αναγκών του, στοιχεία που προκύπτουν μετά από τη
διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων ή ελέγχων.

•

Ενεργειακοί

επιθεωρητές

ή

ελεγκτές:

Είναι

εξειδικευμένοι

επιστήμονες όπως καθορίζονται από τον κανονισμό ενεργειακών
επιθεωρήσεων και σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακές
επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση του

βαθμού ενεργειακής

απόδοσης και της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων.
•

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα (Ε.Η.Σ.) θέρμανσης ή δροσισμού:
Είναι τα συστήματα εκείνα που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για
τη θέρμανση ή το δροσισμό των κτιρίων αξιοποιώντας την ηλιακή
ενέργεια ή τις φυσικές δεξαμενές ψύξης. Στην κατηγορία ανήκουν
οι ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης ή παροχής ζεστού νερού χρήσης,
τα φωτοβολταϊκά στοιχεία κ.ά.

•

Εξωτερική Θερμομόνωση: Είναι η μόνωση που γίνεται εξωτερικά
σε όλο το κτίριο. Πιο συγκεκριμένα επενδύοντας εξωτερικά το
κτίριο

με

θερμομονωτικό

υλικό

συνήθως

από

διογκωμένη

πολυστερίνη ή πετροβάμβακα, το οποίο «σοβατίζεται» με ένα
ειδικό ελαστικό πολύ ισχυρό στεγανό επίχρισμα. Με τον τρόπο
αυτό ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου από
τους εξωτερικούς τοίχους αλλά και η εισροή θερμότητας το
καλοκαίρι από το περιβάλλον προς το εσωτερικό του κτιρίου.
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•

Ηλιακό κέρδος Θερμότητας: Στην παθητική ηλιακή θέρμανση
είναι ο όρος που αναφέρεται στο μέγεθος των θερμικών κερδών
από τα παράθυρα καθ' όλη την περίοδο θέρμανσης (Solar Heat
Gain).

Για τον υπολογισμό του

αφαιρούνται

από

το

ηλιακό

καθαρού

θερμικό

ηλιακού

κέρδος

οι

κέρδους
απώλειες

θερμότητας από τα παράθυρα.
•

Ηλιακός θερμοσίφωνας: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι το πλέον
διαδεδομένο

σύστημα

αξιοποίησης

της

ηλιακής ενέργειας.

Αποτελείται από μια μαύρη επιφάνεια που περιέχει αγωγούς και
καλύπτεται από γυαλί (collector), και μια μικρή δεξαμενή στην
κορυφή όπου αποθηκεύεται η θερμότητα. ολόκληρο το σύστημα
τοποθετείται στην ταράτσα ή την οροφή ενός κτιρίου. Το υγρό μέσα
στους αγωγούς θερμαίνεται από τον ήλιο και με φυσική μεταγωγή
ανεβαίνει προς τη δεξαμενή αποθήκευσης. Η θερμότητα που
συλλέγεται με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιείται για ζεστό νερό
οικιακής χρήσης.
•

Θάμβωση

(λάμψη):

Κατάστασητης όρασης κατά

την οποία

περιορίζεται η ικανότητα να φανούν λεπτομέρειες ή αντικείμενα. Η
θάμβωση

(glare)

μπορεί

να

οφείλεταιστο

μέγεθος

της

λαμπρότητας ή και σε ακατάλληλη κατανομή της λαμπρότητας ή
ακόμα και σε υπερβολική οπτική αντίθεση. Θάμβωση μπορεί
επίσης να επέλθει και από ανακλάσεις, ιδιαίτερα όταν οι εικόνες
που ανακλώνται φαίνονται στην ίδια ή περίπου

στην ίδια

διεύθυνση με ένα αντικείμενο. Η θάμβωση προκαλεί δυσφορία,
και έλλειψη οπτικής άνεσης.
•

Θερμική

Αντίσταση

(R-value): Πρόκειται για την τιμή

που

χρησιμοποιείται για να δώσει την αποτελεσματικότητα διαφόρων
μονωτικών υλικών με διάφορα πάχη. Η θερμική αντίσταση 1m2
υλικού συγκεκριμένου πάχους εκφράζει τη ροή θερμότητας που
προκαλείται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών
του υλικού, και μετράται σε m2K/W.
•

ΚΟΧΕΕ: Αντιστοιχεί στον κανονισμό ορθολογικής χρήσης και
εξοικονομήσης ενέργειας.
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•

ΟΠΕΚ: Αντιστοιχεί στον οργανισμό εξαγωγών πετρελαίου από μια
ομάδα κρατών.

•

Παθητικά ηλιακά συστήματα (Π.Η.Σ.)

θέρμανσης ή δροσισμού:

Είναι

που

οι

σχεδιασμό
κέλυφός

τεχνικές
του
του.

και

κτιρίού
Τα

κατασκευές
και

Π.Η.Σ.

εμπεριέχονται

προσαρμόζονται
διευκολύνουν

κατάλληλα
στην

στο
στο

καλύτερη

εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την θέρμανση κτιρίων,
καθώς και στην αξιοποίηση των δροσερών ανέμων για τη φυσική
τους ψύξη. Οι βασικές κατηγορίες των

Π.Η.Σ.

είναι: α) τα

άμεσου ηλιακού κέρδους, όπως τα νότια ανοίγματα,

β)

τα

έμμεσου ηλιακού κέρδους όπως ο ηλιακός χώρος - θερμοκήπιο,
το ηλιακό αίθριο, ο ηλιακός τοίχος, το θερμοσιφωνικό πέτασμα,
γ)

τα συστήματα δροσισμού όπως τα σκίαστρα, η

ηλιακή

καμινάδα, η υδάτινη οροφή και συστήματα αερισμού.
•

Πλήμνη: Αποτελεί συστατικό της πτερωτής και είναι το μέρος της
ανεμογεννήτριας πάνω στο οποίο προσαρμόζονται τα πτερύγια.

•

Πράσινες στέγες: Είναι μια τεχνική για την υλιοπροστασία της
οροφής. Γίνεται με φυτά ανθεκτικά στην ξυρασία, τα οποία λόγο
της εξατμισοδιαπνοής συμβάλλουν στη μείωση έως και 6 βαθμών
της θερμοκρασίας του κτηρίου κατά του θερινούς μήνες αλλά και
στη λύση περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως το φαινόμενο της
αστικής θερμικής νησίδας.

•

Προσανατολισμός:

Προσανατολισμός μιας επιφάνειας είναι η

απόκλιση (σε μοίρες) από τον ηλιακό νότο, προς την κατεύθυνση
είτε της ανατολής είτε της δύσης. Ο νότιος προσανατολισμός ενός
κτιρίου είναι μία από τις βασικότερες αρχές της Βιοκλιματικής
Αρχιτεκτονικής,

ώστε

να

εξασφαλίζεται

η

μέγιστη

ηλιακή

πρόσβαση στο κτίριο.
•

Πτερωτή: Η έλικα η οποία ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό
πτερύγιων.

•

Πύργος στηρίξεως ο οποίος συμβάλει στη στήριξη της κατασκευής
και αποτελείται από διάφορα κατασκευαστικά υλικά ανάλογα με
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το μέγεθος της ανεμογεννήτριας. Αν είναι μεγάλης κατηγόριας
υπάρχει εγκατάσταση εσωτερικής σκάλας η ανελκυστήρα.
•

Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού: Οι μικρής κλίμακας
μηχανές αυτού του είδους είναι πολύ οικονομικές λύσεις για να
καλύψουν σταθερές απαιτήσεις σε ζεστό νερό και ηλεκτρισμό
ταυτόχρονα.

Βρίσκουν

ευρεία

εφαρμογή

σε

κτίρια

όπως

ξενοδοχεία, νοσοκομεία, φυλακές και πισίνες. Οι διατάξεις αυτού
του

είδους

περιλαμβάνουν

μηχανή,

γεννήτρια,

σύστημα

ανάκτησης θερμότητας, σύστημα ελέγχου και εξάτμιση. Σε μερικές
περιπτώσεις απαιτείται και ηχομόνωση του συστήματος. Τυπικά, η
απόδοση του συστήματος κυμαίνεται μεταξύ 70 και 90%.
•

Συντελεστής

Θερμοπερατότητας

Κ:

Ο

συντελεστής

αυτός

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τη ροή θερμότητας εν μέσω
ενός υλικού ή δομικού στοιχείου (τοίχου, παράθυρου κλπ). Για τα
υλικά, ο συντελεστής Θερμοπερατότητας (που ονομάζεται αλλιώς
και U-value) ορίζεται ως η ποσότητα θερμότητας που περνά κάθε
ώρα μέσα από 1m2 στοιχείου κατασκευής με πάχος d (m), όταν η
διαφορά του ακίνητου αέρα που εφάπτεται στις δύο επιφάνειες του
στοιχείου διατηρείται σταθερή και ίση προς 1ο^ Ο συντελεστής
Θερμοπερατότητας (Thermal Transmitance) μετράται σε W/m2K.
Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του συντελεστή αυτού, τόσο πιο
ισχυρά μονωτικό είναι ένα υλικό ή δομικό στοιχείο.
• Υβριδικά συστήματα: Είναι τα παθητικά συστήματα που κάνουν
χρήση και μηχανικών μέσων των οποίων η λειτουργία απαιτεί
συμβατική ενέργεια πολύ μικρότερη από αυτή που εξοικονομεί το
ίδιο το υβριδικό σύστημα (πχ. ηλιακή καμινάδα με ανεμιστήρα
κλπ.).
• Χρηματοδότηση εκ μέρους τρίτων: Είναι η εν όλω ή εν μέρει
χρηματοδότηση
τρίτους

εκτός

μιας
του

επένδυσης
χρήστη

της

ενεργειακής

απόδοσης

επένδυσης,

με

από

διαδικασίες

αποπληρωμής που εξαρτούν την ανάκτηση του επενδεδημένου
κεφαλαίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών των τρίτων από το
οικονομικό όφελος που απολαμβάνει ο χρήστης της επένδυσης
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από την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας ή /
και την παραγόμενη ενέργεια. Τα παρεχόμενα από τους τρίτους
κεφάλαια και υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν ενεργειακή
επιθεώρηση,
εξοπλισμού,

μελέτη,

αγορά

λειτουργία,

κατασκευή
συντήρηση

εγκαταστάσεων.
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-

εγκατάσταση

και

διαχείριση
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