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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ανανεώσιμες ονομάζονται οι ανεξάντλητες πηγές ενέργειας ή αυτές που
μπορούν να αντικατασταθούν, όπως η ηλιακή, αιολική, η υδροηλεκτρική, η
γεωθερμική, η κυματική, η ενέργεια των ρευμάτων και των ωκεανών, καθώς και η
ενέργεια βιομάζας.
Η αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου του πλανήτη, συμβάλει στον
περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων, αναφορικά με την ενέργεια. Η επένδυση
σε υψηλού επιπέδου τεχνολογίες, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, με
μηδενική εκπομπή αέριων ρύπων, συμβάλει στην μείωση του φαινομένου του
θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ποιότητας αέρα. Επιπρόσθετα, οδηγεί στην
απεξάρτηση του πλανήτη από τα ορυκτά καύσιμα και τις συνέπειες που αυτά
επιφέρουν στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η μηδενική εκπομπή υγρών και στερεών
αποβλήτων κατά την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου του πλανήτη καθιστά τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιβαλλοντικά φιλική.
Η παραγωγή ρεύματος οφείλεται κυρίως στην λειτουργία των
ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών σε διάφορα σημεία του πλανήτη με πρώτη υλη το
μαζούτ (υγρό καύσιμο προϊόν της απόσταξης του πετρελαίου). Αντίθετα τα
συστήματα που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρησιμοποιούν ως
πρώτη υλη την ενέργεια της φύσης, η οποία είναι ανεξάντλητη, άφθονη και
παρέχεται δωρεάν από τη φύση.
Όσον αφορά τις εκπομπές αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα η τεχνολογία των
ενεργειακών συστημάτων είναι τέτοια που παρουσιάζει μηδενική επιβάρυνση.
Αντίθετα, ένας ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα
επιβλαβή αέρια όπως νιτρικά οξείδια, μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του
θείου και αιωρούμενα σωματίδια, συμβάλλοντας στην αύξηση του φαινομένου
θερμοκηπίου.
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ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πηγή Εγκυκλοπαίδεια Encarta 2004
Κάνε κλικ στο διάγραμμα να δεις την παραγωγή ενέργειας κάποιων χωρών
και κάνε συγκρίσεις όσον αφορά τη χρήση ενέργειας μεταξύ
των κυρίαρχων και οικονομικά ασθενέστερων χωρών.
Βγάλε τα συμπεράσματά σου.

Το πόσο κοστίζει η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας; Εξαρτάται από
διάφορους
παράγοντες:
Το κόστος καυσίμων.
Το σημαντικότερο κόστος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα
καύσιμα. Πολλές πηγές ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η υδροηλεκτρική
ενέργεια είναι ο φτηνότερος τρόπος και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι πιθανώς ο
ακριβότερος.
Το κόστος κατασκευής του εργοστασίου.
Ένα εργοστάσιο μπορεί να είναι ακριβό στην κατασκευή του αλλά να
χρησιμοποιεί φθηνό καύσιμο. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι φθηνή ηλεκτρική
ενέργεια. Σ’ αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα πυρηνικά εργοστάσια. Τα εργοστάσια
καύσης ορυκτών καυσίμων είναι φθηνά στην κατασκευή τους αλλά η πρώτη ύλη
που χρησιμοποιούν είναι ακριβότερη.
Η αποδοτικότητα.
Κατά τον υπολογισμό του κόστους, πρέπει επίσης να εξετάσουμε την
αποδοτικότητα εγκαταστάσεων. Η αποδοτικότητα είναι το ποσό της χρήσιμης
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ενέργειας που παίρνουμε από ένα σύστημα. Μια πλήρως αποδοτική μηχανή θα
άλλαζε όλη την ενέργεια που της παρέχουμε σε χρήσιμη μορφή. Η αλλαγή μιας
μορφής ενέργειας σε άλλη περιλαμβάνει πάντα απώλεια ενέργειας.
Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας χάνεται ως θερμότητα. Μπορούμε να
«δούμε» αυτή τη χαμένη ενέργεια στα μεγάλα σύννεφα ατμού πάνω απ’ τους
γιγαντιαίους πύργους ψύξης που χρησιμοποιούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής
ενέργειας προκειμένου να παγώσουν τον ατμό που βγήκε από τον στρόβιλο ώστε
να τον συμπυκνώσουν σε νερό και να ξαναχρησιμοποιηθεί. Ένα εργοστάσιο λιγνίτη
καίει περίπου 8.000 τόνους του άνθρακα κάθε ημέρα. Περίπου τα δύο τρίτα της
χημικής ενέργειας στον άνθρακα (5.300 τόνοι) χάνονται κατά την μετατροπή πρώτα
σε θερμική ενέργεια και έπειτα σε ηλεκτρική.

Εγκατεστημένη Ισχύς και Παραγωγή Ηλεκτρικής Εν. του
συστήματος της Δ.Ε.Η. ανά τύπο μονάδων το 1999
Τύπος Μονάδας

Ισχύς (MW)

%

Παραγωγή (GWh)

%

Λιγνιτικές

4900

46.5

29115

65.0

Πετρελαϊκές

1985

18.8

7160

16.0

Υδροηλεκτρικές

3092

29.3

4800

10.7

Φυσικού Αερίου

537

5.1

3690

8.2

Ανεμογεννήτριες

26

0.2

56

0.1

Σύνολο

10540

44821

Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Αιολική Ενέργεια
Η αιολική ενέργεια, παράγεται με την χρήση τουρμπίνων ή ανεμογεννητριών και
αξιοποιεί την ενέργεια του ανέμου μετατρέποντας την κινητική ενέργεια σε
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μηχανική ή ηλεκτρική. Αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και συμβάλει στην
αποφυγή της χρήσης ορυκτών καύσιμων. Επιπρόσθετα, η παραγωγή ενέργειας
μπορεί να επιτευχθεί σε οποιαδήποτε τοποθεσία αρκεί να έχει υψηλό αιολικό
δυναμικό.
Τα συστήματα της αιολικής ενέργειας, βρίσκουν χρήσεις κυρίως στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη δημιουργία αιολικών πάρκων, αλλά και στην
άντληση νερού.

Σχήμα 1.1: Αιολικό πάρκο

Γεωθερμική ενέργεια

Η θερμότητα που προέρχεται από τη γη οφείλεται στο στρώμα του θερμού
μάγματος κάτω από το στερεό φλοιό της γης και σε αυτήν οφείλεται η γεωθερμική
ενέργεια. Η γεωθερμική ενέργεια, μπορεί να αξιοποιηθεί σε σταθμούς παραγωγής
ενέργειας ή σε απλά συστήματα άντλησης για θέρμανση σπιτιών και θερμοκηπίων.
Το ρηχό έδαφος, τα ζεστά πετρώματα που συναντώνται σε βάθος αρκετών μιλίων
κάτω από την επιφάνεια της γης, αλλά και το μάγμα που βρίσκεται ακόμη
βαθύτερα, αποτελούν τους φυσικούς γεωθερμικούς πόρους. Η αξιοποίηση
θερμικής ενέργειας επιτυγχάνεται και ανεβαίνει προς τα πάνω υπό μορφή ατμού.
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Σχήμα 1.2: Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας για τις ενεργειακές ανάγκες ενός σπιτιού

Η αρχή λειτουργίας των συστημάτων που εκμεταλλεύονται την αβαθή
γεωθερμική ενέργεια, βασίζεται στην ολόχρονα σταθερή θερμοκρασία υπεδάφους
σε βάθη μέχρι 100 μέτρα. Έτσι με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών και δικτύου
σωληνώσεων εντός του υπεδάφους, επιτυγχάνεται η θέρμανση των σπιτιών τον
χειμώνα και ο δροσισμός το καλοκαίρι.
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Υδροηλεκτρική ενέργεια

Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί μια μορφή ενέργειας που εκμεταλλεύεται
την ενέργεια του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Βρίσκει εφαρμογές κυρίως στα φράγματα ή σε ποταμούς με συνεχή ροή και σε
χώρες με υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης.

Σχήμα 1.3: Υδροηλεκτρική μονάδα

Η λειτουργία του βασίζεται στην κίνηση του νερού, το οποίο ρέει μέσω της
θύρας ελέγχου από ταμιευτήρα που βρίσκεται σε μεγαλύτερα υψόμετρα, διέρχεται
από μια τουρμπίνα την οποία περιστρέφει και καταλήγει σε ένα δεύτερο
ταμιευτήρα που βρίσκεται σε χαμηλότερα υψόμετρα. Η περιστρεφόμενη κίνηση της
τουρμπίνας οδηγεί στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
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Ενέργεια από βιομάζα

Η ενέργεια από βιομάζα, βρίσκει εφαρμογές στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερμότητας, στην παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως βιοντήζελ,
αιθανόλης και βιοαερίου. Τα βιοκαύσιμα αποτελούν στέρεα μορφοποιημένη
συμπιεσμένη βιομάζα και μπορούν να αντικαταστήσουν τα πετρέλαιο θέρμανσης ή
τα καύσιμα των αυτοκινήτων. Η βιομάζα έχει ως πρώτη ύλη τα άχρηστα υλικά της
κατεργασίας ξύλου όπως τα πριονίδια, τα αγροικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, τα
αστικά απόβλητα και την αυτοφυή βιομάζα, όπως τα καλάμια.

Αξιοποίηση της Ηλιακής ενέργειας

Τα θερμικά ηλιακά συστήματα, συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και την
μετατρέπουν σε θερμότητα σε κάποια θερμομονωμένη δεξαμενή, όπου την
αποθηκεύουν. Ο ηλιακός συλλέκτης, αποτελεί το κύριο μέρος του ηλιακού
συστήματος και τοποθετείτε στην οροφή των κτηρίων με προσανατολισμό το νότο,
ώστε η απόδοση του να είναι η μέγιστη δυνατή. Ο ηλιακός συλλέκτης, αποτελείται
από μια επίπεδη μεταλλική απορροφητική επιφάνεια, της οποίας υπέρκειται ένα
διαφανές κάλυμμα. Καθώς ο ηλιακός συλλέκτης απορροφά ηλιακή ακτινοβολία,
θερμαίνεται, παγιδεύοντας θερμότητα η οποία μεταφέρεται στη συνέχεια σε μια
δεξαμενή αποθήκευσης.
Το πιο γνωστό ηλιακό σύστημα είναι ο ηλιακός θερμοσίφωνας.

Σχήμα 1.4: Ηλιακός θερμοσίφωνας
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Φωτοβολταικά συστήματα

Τα Φωτοβολταικά συστήματα αποτελούν την πιο αναγνωρισμένη τεχνολογία
για την άμεση μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική τάση βασισμένη
στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Με τον όρο φωτοβολταϊκό φαινόμενο εννοείται η
δραστηριότητα κατά την οποία το ηλιακό φως προσπίπτει πάνω στα ηλεκτρόνια των
ατόμων που βρίσκονται στο φωτοβολταϊκό στοιχείο, ελευθερώνοντας ηλεκτρικά
φορτία στο εσωτερικό τους, τα οποία με την ενέργεια που απορροφούν κινούνται
ελεύθερα με αποτέλεσμα να φεύγουν από τις κανονικές τους θέσεις και έτσι να
δημιουργούν ρεύμα.
Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πλαίσια,
καθένα από τα οποία αποτελείται από πολλά φωτοβολταικά στοιχεία, τα οποία
είναι επικαλυμμένα με ειδικές μεμβράνες και εγκιβωτισμένα σε γυαλί, με πλαίσιο
από αλουμίνιο. Τα φωτοβολταικά στοιχεία δημιουργούνται χρησιμοποιώντας
υλικά, όπως το πυρίτιο, τελουριούχο κάδμιο, ινδοδισεληνούχο χαλκό κτλ.

Παθητικά συστήματα – Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτηρίων στοχεύει στην άμεση ή έμμεση
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη μεγάλου
μέρους των ενεργειακών του αναγκών, με απώτερο σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Τα δομικά στοιχεία των κατασκευών
σχεδιάζονται και συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό
κλίμα, ώστε να υποβοηθούν την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, είτε για
δροσισμό το καλοκαίρι, είτε για φυσικό φωτισμό. Τα βιοκλιματικά κτήρια,
περιλαμβάνουν παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού και τεχνικές
φυσικού φωτισμού.
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Σχήμα 1.5: Αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας στο σχεδιασμό κτηρίων

Η αρχή λειτουργίας των παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, όπως τα
νότια προσανατολισμένα ανοίγματα και οι τοίχοι θερμικής αποθήκευσης, βασίζεται
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα παθητικά συστήματα δροσισμού βασίζονται
στην ηλιοπροστασία του κτηρίου κατά τη θερινή περίοδο, με τη χρήση σκιάστρων,
όπως περσίδες, και με τη διευκόλυνση της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα στο
εσωτερικό του κτηρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων είναι
θερμομόνωση του κτηρίου που αποσκοπεί στον περιορισμό των θερμικών
απωλειών. Η θερμομόνωση του κτηρίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση
ενεργειακών υλικών όπως διπλά ή τριπλά τζάμια, ελαφρολιθοσώματα, μόνωση των
εξωτερικών τοιχοποιιών και στοιχείων.
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Σχήμα 1.6: Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Ενέργεια της θάλασσας

Μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία μέχρι σήμερα ελάχιστα έχει
αξιοποιηθεί, είναι η θάλασσα. Οι θαλάσσιες μάζες καλύπτουν το 75% της
επιφάνειας του πλανήτη μας και μπορούν να θεωρηθούν ένα κολοσσιαίο,
«παγκόσμιο» ενεργειακό ρεζερβουάρ. Η θαλάσσια επιφάνεια απορροφά τεράστιες
ποσότητες ηλιακής και αιολικής ενέργειας, η οποία εμφανίζεται στη θάλασσα σε
διάφορες μορφές, όπως κύματα ή ρεύματα. Επιπλέον, το θαλάσσιο σύστημα
επηρεάζεται από τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις του πλανήτη μας με τον Ήλιο και
τη Σελήνη. Ο μηχανισμός αυτός, αργά αλλά ρυθμικά, κινητοποιεί ασύλληπτες
ποσότητες ύδατος, δημιουργώντας το φαινόμενο της παλίρροιας. Διάφορες άλλες
μορφές ενέργειας, που προέρχονται από το θαλάσσιο περιβάλλον, είναι η ενέργεια
που οφείλεται στο θερμοκλινές των ωκεανών, δηλαδή στη διαφορά θερμοκρασίας
μεταξύ των ανώτερων και των κατώτερων ψυχρότερων θαλάσσιων στρωμάτων,
καθώς και η ενέργεια που οφείλεται στις διαφορετικές πυκνότητες των θαλάσσιων
στρωμάτων διαφορετικής αλατότητας.
Η παραγωγή ενέργειας από τη θάλασσα ενδιαφέρει άμεσα τη χώρα μας, με
το μεγάλο αριθμό νησιών, αλλά και την τεράστια ακτογραμμή της (περίπου 13700
km), η οποία είναι η μακρύτερη στην Ε.Ε. Το Αιγαίο Πέλαγος διαθέτει αξιοποιήσιμο
θαλάσσιο ενεργειακό δυναμικό, το υψηλότερο της Μεσογείου, με την
εκμετάλλευση του οποίου θα μπορούσε να καλυφθεί σημαντικό ποσοστό των
ενεργειακών αναγκών μας.
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Στην πραγματικότητα τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον
κίνδυνο εξάντλησης, ούτε με την ανησυχία της ανασφάλειας του ανεφοδιασμού,
αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι, κυρίως περιβαλλοντικοί, που ωθούν στην
ανάπτυξη των Α.Π.Ε. τον 21ο αιώνα. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, η μείωση της
προσφοράς καυσίμων και οι αυξανόμενες πιέσεις για τον έλεγχο του φαινόμενου
του θερμοκηπίου καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή την προοπτική της θαλάσσιας
ενέργειας τόσο στις εθνικές κυβερνήσεις όσο και στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας. Η πρόκληση σήμερα έγκειται στην επιτυχή εκμετάλλευση της
συσσωρεμένης πλέον γνώσης, η οποία δεν κατέστη εφικτή τα προηγούμενα χρόνια.
Ουδείς υποστηρίζει ότι η εκμετάλλευση της κίνησης των κυμάτων για την παραγωγή
ενέργειας δεν αποτελεί μια καλή ιδέα. Στο κάτω κάτω, το «καύσιμο» αυτό θα
παράγεται δωρεάν και συνεχώς, ενώ η διαδικασία της παραγωγής δεν είναι
ρυπογόνος.
Η ενέργεια από τη θάλασσα είναι προφανώς αξιοπρόσεκτη, αλλά είναι αρκετά
διασκορπισμένη και επομένως πολύ δύσκολη ως προς τη συλλογή της. Επίσης
βρίσκεται συνήθως μακριά από τους τόπους κατανάλωσης. Η μόνη μορφή που έχει
ως τώρα αποτελέσματα και είναι συγκεντρωμένη σε ορισμένες περιοχές της Γης,
είναι η ενέργεια των παλιρροιών. Άλλες μορφές οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη
εξέλιξη και εφαρμόζονται σήμερα σε μικρή κλίμακα, αλλά έχουν μεγάλες
προοπτικές εξέλιξης, είναι η ενέργεια των κυμάτων, η θερμική ενέργεια των
ωκεανών και η ενέργεια λόγω της διαφοράς αλατότητας του γλυκού από το
θαλασσινό νερό.
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Σχήμα 1.7: Αυξανόμενη Ανάπτυξη της Τεχνολογίας

Στο σχήμα 1.7 φαίνεται η αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας για την
αξιοποίηση της ενέργειας της θάλασσας
ενώ στο σχήμα 1.8 φαίνεται η Παγκόσμια αναπτυξιακή κατάσταση των τεχνολογιών
θαλάσσιας ενέργειας . Τα ποσά ενέργειας που εμπεριέχονται στη θάλασσα είναι
τεράστια. Η δυσκολία έγκειται στο πώς να τα ανακτήσουμε.
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Σχήμα 1.8: Παγκόσμια αναπτυξιακή κατάσταση των τεχνολογιών θαλάσσιας ενέργειας
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΚΕΑΝΩΝ
Οι ωκεανοί μπορούν να μας προσφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας. Οι βασικοί
τρόποι για την εκμετάλλευση της ενέργειας της θάλασσας είναι:


από τα κύματα



από τις παλίρροιες (μικρές και μεγάλες)



από τα ρεύματα



από το θερμοκλινές των ωκεανών



από τη βαθμίδα αλατότητας της θάλασσας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Σχήμα 2.1 Σχηματική διάταξη παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από
τον κυματισμό της θάλασσας

Η κινητική ενέργεια των κυμάτων μπορεί να περιστρέψει την τουρμπίνα, όπως
φαίνεται στο σχήμα 2.1. Η ανυψωτική κίνηση του κύματος πιέζει τον αέρα προς τα πάνω,
μέσα στο θάλαμο και θέτει σε περιστροφική κίνηση την τουρμπίνα έτσι ώστε η γεννήτρια
να παράγει ρεύμα. Αυτός είναι ένας μόνο τύπος εκμετάλλευσης της ενέργειας των
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κυμάτων. Η παραγόμενη ενέργεια είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες μιας οικίας, ενός
φάρου κ.λ.π.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η αξιοποίηση της παλιρροιακής ενέργειας χρονολογείται από εκατοντάδες
χρόνια πριν, αφού με τα νερά που δεσμεύονταν στις εκβολές ποταμών από την
παλίρροια, κινούνταν νερόμυλοι. Ο τρόπος είναι απλός: Τα εισερχόμενα νερά της
παλίρροιας στην ακτή κατά την πλημμυρίδα μπορούν να παγιδευτούν σε φράγματα,
οπότε κατά την άμπωτη τα αποθηκευμένα νερά ελευθερώνονται και κινούν
υδροστρόβιλο, όπως στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Τα πλέον κατάλληλα μέρη για
την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι οι στενές εκβολές ποταμών. Η
διαφορά μεταξύ της στάθμης του νερού, κατά την άμπωτη και την πλημμυρίδα,
πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα. Σήμερα οι μικροί σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από το θαλασσινό νερό βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.

Η ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί είναι ικανή να καλύψει τις
ανάγκες μιας πόλης μέχρι και διακοσίων σαράντα (240) χιλιάδων κατοίκων. Ο
πρώτος παλιρροϊκός σταθμός κατασκευάσθηκε στον ποταμό La Rance στις ακτές της
Βορειοδυτικής Γαλλίας το 1962 και οι υδροστρόβιλοί του μπορούν να παράγουν
ηλεκτρική ενέργεια καθώς το νερό κινείται κατά τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.
Άλλοι τέτοιοι σταθμοί λειτουργούν στη Ρωσία, στη θάλασσα Barents και στον κόλπο
Fuhdy της Νέας Σκοτίας.

Ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρισμού από τις παλίρροιες μοιάζει πολύ με αυτόν
της υδροηλεκτρικής ενέργειας με τη διαφορά ότι το νερό κινείται σε δύο
κατευθύνσεις, ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην
κατασκευή γεννητριών.
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Σχήμα 2.2 Το πιο απλό σύστημα παραγωγής ενέργειας από παλίρροιες περιλαμβάνει ένα φράγμα
στην εκβολή ενός ποταμού. Κάποιες θύρες στο φράγμα επιτρέπουν την είσοδο θαλασσινού νερού
στη δεξαμενή που σχηματίζεται πίσω από το φράγμα. Η κίνηση του νερού προς τη δεξαμενή κατά
την άνοδο της παλίρροιας και από την δεξαμενή κατά την άμπωτη κινεί τουρμπίνες και γεννήτριες
πού παράγουν ηλεκτρική ενέργεια

Σχήμα 2.3 Πολλά είδη τουρμπίνας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από
παλίρροιες. Για παράδειγμα η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος La Rance κοντά στο St Malo
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στις ακτές της Βρεττάνης στη Γαλλία χρησιμοποιεί τουρμπίνα όπου το νερό περνάει γύρω από αυτή
κάνοντας τη συντήρησή της δύσκολη αφού η πρόσβαση προς αυτήν είναι δύσκολη

Σχήμα 2.4 Οι τουρμπίνες όπως αυτή που χρησιμοποιείται στην Annapolis Royal στη Nova Scotia
μειώνουν αυτό το πρόβλημα αφού η γεννήτρια είναι πάνω σε μια ξεχωριστή κατασκευή
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Σχήμα 2.5 Αρκετά προγράμματα εκμετάλλευσης της παλιρροϊκής ενέργειας στη Μεγάλη Βρετανία
προτείνουν τη χρήση κυλινδρικών τουρμπίνων. Σε αυτές η φτερωτή συνδέεται μέσω ενός μεγάλου
άξονα με κάποια κλίση με τη γεννήτρια έτσι ώστε η πρόσβαση και η συντήρηση να είναι εύκολη

Σχήμα 2.6 Μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1970 προτάθηκε η χρήση παλιρροϊκών γεννητριών αλλά
μόλις τα τελευταία πέντε (5) χρόνια άρχισε η κατασκευή τους όταν λειτούργησε η τουρμπίνα στο
Loch Linnhe. Μοιάζει με ανεμογεννήτρια αλλά προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις
προηγούμενες, μέσα στα οποία είναι και οι μειωμένες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι
παλιρροϊκές γεννήτριες εκμεταλλεύονται τα παλιρροϊκά ρεύματα που κινούνται με ταχύτητα

2  3 m s για να παράγουν ηλεκτρισμό μεταξύ 4 και 13 kW m2

Ενώ

η

παλιρροιακή

ενέργεια

προσφέρει

αρκετά

πλεονεκτήματα,

συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς της εξαιτίας της οικονομικής και τεχνικής
ανάπτυξης κοντά στις εκβολές των ποταμών καθώς επίσης και μειωμένες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου αφού δεν χρησιμοποιούνται στερεά καύσιμα, υπάρχουν
ωστόσο σημαντικά περιβαλλοντικά μειονεκτήματα.
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Τα ρεύματα του ωκεανού και οι παλίρροιες είναι σαν υποθαλάσσιοι άνεμοι και
μπορούν

να

παράγουν

ηλεκτρική

ενέργεια

κινώντας

ένα

συνηθισμένο

περιστρεφόμενο στοιχείο. Το ποσόν της παραγόμενης ισχύος εξαρτάται από την
ταχύτητα του ρέοντος ύδατος και από τη διάμετρο του ρότορα.
Η κατασκευή δεξαμενών στις εκβολές ποταμών μπορεί να αυξήσει το ίζημα και
τη θολερότητα του νερού στη δεξαμενή. Επιπλέον, θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις
στη ναυσιπλοΐα και τον τουρισμό αφού το βάθος της θαλάσσιας περιοχής θα
μειωθεί λόγω αύξησης του ιζήματος. Πιθανόν το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα
μπορούσε να δημιουργήσει μια τέτοια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
είναι οι επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Προς το παρόν πολύ
λίγες μονάδες είναι σε λειτουργία για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλες τις
συνέπειες που έχουν στο περιβάλλον
Ένα άλλο είδος θαλάσσιας ενέργειας, είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από τα
ωκεάνια ρεύματα (όπως το περίφημο Gulf Stream) και η οποία θα μπορούσε να
μετατραπεί σε χρήσιμες για τον άνθρωπο μορφές ενέργειας. Τα ωκεάνια ρεύματα
δημιουργούνται από τον άνεμο και την ηλιακή ενέργεια, και επηρεάζονται από τη
μορφολογία των ακτών, τη θερμοκρασία, την πυκνότητα και την αλατότητα του
νερού, το βάθος και τη μορφολογία του βυθού, την περιστροφή της Γης, κ.λ.π.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη
κυκλοφορία ωκεάνιων ρευμάτων στη γήινη υδρόσφαιρα.
Εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων νερού που συμμετέχουν στην κίνηση των
ρευμάτων, και της κατά οκτακόσιες (800) φορές μεγαλύτερης πυκνότητας του
νερού σε σχέση με τον αέρα, τα ωκεάνια ρεύματα μεταφέρουν πολύ μεγαλύτερη
ενέργεια κατά την κίνησή τους από ότι ο άνεμος. Είναι επομένως ιδανική πηγή
ενέργειας γι’αυτόν το λόγο αλλά και γιατί ωκεάνια ρεύματα υπάρχουν παντού, σε
κάθε άκρη της υδρογείου.
Για να καταδειχτούν οι τεράστιες ενεργειακές δυνατότητες των ωκεάνιων
ρευμάτων αρκεί να σκεφτούμε ότι εκμεταλλευόμενοι μόλις το ένα χιλιοστό της
ενέργειας που μεταφέρεται από το Gulf Stream θα μπορούσε να καλυφθεί το 1/3
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ηλεκτροδότησης της πολιτείας της Φλόριδα. Εκτός από τις ΗΠΑ, άλλες χώρες που
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη τεχνολογίας για την εκμετάλλευση της
ενέργειας των ωκεάνιων ρευμάτων είναι η Ιαπωνία, η Κίνα και κάποιες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πιο δημοφιλής ιδέα για τον τρόπο εξαγωγής ενέργειας από τα ωκεάνια
ρεύματα είναι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων στροβίλων, παρόμοιων με εκείνους
που χρησιμοποιούνται για την αιολική ενέργεια. Τα πτερύγιά τους θα
περιστρέφονται από τη δράση των ωκεάνιων ρευμάτων και μια γεννήτρια θα
μετατρέπει την ενέργεια περιστροφής σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία κατόπιν θα
διοχετεύεται στην ξηρά με καλώδια. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος για να
μένουν οι στρόβιλοι σταθερά στη θέση τους, π.χ. με στερέωσή τους στο βυθό και να
μην παρασύρονται από τα ωκεάνια ρεύματα.
Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ολόκληρα
υποθαλάσσια πάρκα του είδους, με δεκάδες στροβίλους ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο.

Σχήμα 2.7 Υποθαλάσσιοι στρόβιλοι
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΛΙΝΕΣ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Η θερμική ενέργεια των ωκεανών μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί με την
εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του θερμότερου επιφανειακού
νερού και του ψυχρότερου νερού του πυθμένα. Η διαφορά αυτή, για να είναι
εκμεταλλεύσιμη, πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 °C.
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της ενέργειας των ωκεανών, εκτός από
«καθαρή» και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα γνωστά ευεργετήματα, είναι το
σχετικά μικρό κόστος κατασκευής των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, η μεγάλη
απόδοση (40-70 kW ανά μέτρο μετώπου κύματος) και η δυνατότητα παραγωγής
υδρογόνου με ηλεκτρόλυση από το άφθονο θαλασσινό νερό που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Στα μειονεκτήματα αναφέρεται το κόστος μεταφοράς
της ενέργειας στη στεριά.
Η εταιρία OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) χρησιμοποιεί τη διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ του κρύου, βαθιού νερού και του θερμού, ρηχού νερού της
θάλασσας για την τροφοδότηση ενός θερμοδυναμικού κύκλου που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να παραγάγει ηλεκτρική ενέργεια. Βασίζεται στους κύκλους
Claude ή Rankine. Απαιτείται ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας γύρω στους 20 0C
(κατά προτίμηση 24 0C) για οικονομική βιωσιμότητα.
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι διεργασιών OTEC:

Κλειστού Κύκλου (Closed - Cycle).
Στο σύστημα κλειστού κύκλου, η θερμότητα μεταφέρεται από το θερμό
επιφανειακό νερό, προκαλώντας την εξάτμιση ενός πρότυπου αερίου (όπως η
αμμωνία που βράζει περίπου σε θερμοκρασία -28 0F σε ατμοσφαιρική πίεση). Ο
εκτονούμενος ατμός κινεί ένα στρόβιλο που συνδέεται με μια γεννήτρια που
παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Το ψυχρό θαλασσινό νερό καθώς περνά διαμέσου ενός
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συμπυκνωτή που περιέχει το εξατμισμένο βασικό ρευστό το ξαναμετατρέπει σε
υγρό το οποίο στη συνέχεια ανακυκλώνεται μέσω του συστήματος.

Σχήμα 2.8 Απεικόνιση λειτουργίας Κλειστού Κύκλου (Closed - Cycle)

Ανοικτού Κύκλου (Open - Cycle).
Το σύστημα ανοικτού κύκλου χρησιμοποιεί το ίδιο το επιφανειακό θερμό νερό
σα βασικό ρευστό. Το νερό εξατμίζεται σε σχεδόν κενό στις θερμοκρασίες του
επιφανειακού νερού. Ο εκτονούμενος ατμός κινεί ένα χαμηλής πίεσης στρόβιλο
που συνδέεται με μια γεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Ο ατμός, που έχει
αφαλατωθεί και είναι σχεδόν καθαρό γλυκό νερό, συμπυκνώνεται εκ νέου σε υγρό,
με έκθεση στις κρύες θερμοκρασίες από το νερό του βαθιού ωκεανού. Αν ο
συμπυκνωτής διατηρεί το νερό από την απευθείας επαφή με το θαλασσινό νερό, το
συμπυκνωμένο νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν πόσιμο νερό, για
άρδευση ή για υδατοκαλλιέργεια. Ένας συμπυκνωτής «απευθείας επαφής» παράγει
περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, αλλά ο ατμός αναμιγνύεται με το ψυχρό
θαλασσινό νερό και το εξερχόμενο νερό είναι αλμυρό. Αυτό το μίγμα επιστρέφεται
στον ωκεανό. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με μια συνεχή παροχή θερμού
επιφανειακού θαλασσινού νερού.
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Σχήμα 2.9 Απεικόνιση λειτουργίας Ανοικτού Κύκλου (Open - Cycle)

Υβριδικού Κύκλου (Hybrid - Cycle).
Τα υβριδικά συστήματα χρησιμοποιούν τμήματα των συστημάτων και ανοικτού
και κλειστού κύκλου για να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
και γλυκού νερού.

Εικόνα 2.1 Υβριδικό σύστημα
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Η αρχή στην οποία βασίζεται η παραγωγή ενέργειας λόγω της βαθμίδας
αλατότητας είναι η εκμετάλλευση της εντροπίας της ανάμιξης γλυκού νερού με
αλμυρό νερό. Η διαφορά στην αλατότητα μεταξύ του νερού της θάλασσας και του
γλυκού νερού δημιουργεί μια διαφορά πίεσης. Εάν στο όριο μεταξύ του νερού της
θάλασσας και του γλυκού νερού τοποθετηθεί μια ημιπερατή μεμβράνη, το γλυκό
νερό θα διαπεράσει αργά διαμέσου της εξαιτίας της όσμωσης. Μπορεί να εξαχθεί
ενέργεια με την εκμετάλλευση της διαφοράς πίεσης. Το ποσό ενέργειας που
εξάγεται είναι ανάλογο προς αυτήν τη διαφορά πίεσης.
Αυτή η πηγή ενέργειας δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητή γιατί δε γίνεται
απευθείας αισθητή στη φύση με τη μορφή θερμότητας, καταρρακτών, ανέμου,
κυμάτων ή ακτινοβολίας.
Η ενέργεια λόγω της βαθμίδας αλατότητας είναι από τις μεγαλύτερες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η οποία είναι ακόμη ανεκμετάλλευτη.
Η εκμεταλλεύσιμη ενέργεια είναι μεγάλη και αντιστοιχεί σε 2,6 MW για κάθε
m3

s

γλυκού νερού που αναμιγνύεται με θαλασσινό νερό. Υπολογίζεται ότι η

εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής σε παγκόσμια κλίμακα θα έδινε 2000 TWh/y. Το
κόστος εκμετάλλευσης της ενέργειας από αυτήν την πηγή είναι υψηλότερο από την
πλέον παραδοσιακή υδροηλεκτρική πηγή ισχύος, αλλά είναι συγκρίσιμο με άλλες
μορφές ανανεώσιμης ενέργειας που ήδη παράγονται σε εγκαταστάσεις πλήρους
κλίμακας.
Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για την εξαγωγή αυτής της ενέργειας. Η
πλέον υποσχόμενη μέθοδος είναι η χρήση ημιπερατών μεμβρανών.
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Σχήμα 2.10 Απεικόνιση παραγωγής Ενέργειας λόγω Βαθμίδας Αλατότητας

Σχήμα 2.11 Εργοστάσιο Αξιοποίησης της Ενέργειας λόγω Βαθμίδας Αλατότητας, όπως το
φαντάστηκε ο ζωγράφος
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ
Παλίρροια ονομάζεται η ανύψωση και η πτώση της στάθμης της Θάλασσας δύο
φορές την ημέρα. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην έλξη που ασκούν στην
υδρόσφαιρα, η Σελήνη και ο Ήλιος – η Σελήνη λόγω της μικρής της απόστασης από
τη Γη και ο Ήλιος λόγω της μεγάλης μάζας του. Η ανύψωση της στάθμης της
θάλασσας λέγεται πλημμυρίδα ενώ η πτώση της άμπωτης. Η διαφορά επιπέδων
πλημμυρίδας και άμπωτης ονομάζεται πλάτος της παλίρροιας και παίζει σημαντικό
ρόλο στη παραγωγή Ενέργειας.

Το φαινόμενο αυτό που επαναλαμβάνεται δύο φορές το 24ώρο (ακριβέστερα
24ώρες 50' και 30") οφείλεται στη βαρυτική έλξη της Σελήνης αλλά και του Ήλιου
πάνω στη Γη, καθώς και στη περιστροφή των ουρανίων σωμάτων αυτών.
Αυτός ο χρόνος (24 ώρες και 50,5 λεπτά) μεσολαβεί και μεταξύ δύο
"διαβάσεων" της Σελήνης πάνω από ένα τόπο, δηλαδή δύο "άνω μεσουρανήσεων"
όπως λέγονται. Έτσι η μία πλημμυρίδα συμβαίνει στην άνω μεσουράνηση της
Σελήνης σε ένα τόπο και η άλλη στη κάτω μεσουράνηση κάτω από τον ίδιο τόπο
συμπληρώνοντας 12 ώρες και 25 λεπτά από τη πρώτη.
Εξ άλλου και οι δύο
αμπώτιδες συμβαίνουν όταν η Σελήνη βρίσκεται στην ανατολή και έπειτα (μετά από
12ώρες και 25λεπτά) στη δύση. Εξ αυτού προκύπτει και η σχέση της Σελήνης και του
φαινομένου. Επειδή επιπλέον το ύψος της στάθμης εξαρτάται όχι μόνο από την
απόσταση Γης - Σελήνης αλλά και Γης - Ηλίου προκύπτει ότι και ο Ήλιος έχει σχέση
με την παλίρροια. Επίσης διαπιστώνεται ότι το ύψος των υδάτων εξαρτάται από τις
φάσεις της Σελήνης, δηλαδή από τη θέση της ως προς τον Ήλιο. Και αυτό διότι κατά
τις συζυγίες, δηλαδή κατά τη σύνοδο (νέα σελήνη) και κατά την αντίθεση
(πανσέληνος) παρατηρείται η υψηλότερη στάθμη, ενώ κατά τους τετραγωνισμούς
(Π.Τ. και Τ.Τ.) σημειώνεται η χαμηλότερη.
Αν και οι αρχαίοι Έλληνες, τόσο ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης, όσο και ο Σέλευκος
αλλά και ο Ποσειδώνιος ήταν οι πρώτοι που διαπίστωσαν τη σχέση της παλίρροιας
με τη Σελήνη, τελικά στον Νεύτωνα οφείλεται η ερμηνεία του φαινομένου.
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Εικόνα 3.1: Σχήμα της γης κατά της συζυγίες

Εικόνα 3.2: Σχήμα της γης κατά τους τετραγωνισμούς
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Εικόνα3.3:Η έλξη της Σελήνης

Οι πιο αξιοσημείωτες τοποθεσίες Παλιρροιών στον κόσμο είναι: α) Ο κόλπος
του Fundy (Καναδάς), με πλάτος 15,4 m, β) ο κόλπος του San Jose (Αργεντινή), με
πλάτος 14 m, γ) ο κόλπος του Lavern (Aνατολικά της Μεγάλης Βρετανίας), με πλάτος
13,8 m, δ) ο κόλπος του Mont – Saint - Michel (Γαλλία) με πλάτος 12,4 m και ε) η
εκβολή του France (Γαλλία) με πλάτος 11,4 m.
Παλιρροιακοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, στηρίζονται στη Δυναμική Ενέργεια
που μπορεί να αποθηκευθεί λόγω διαφοράς ύψους του νερού, ανάμεσα σέ ένα
υψηλό και ένα χαμηλό επίπεδο. Όπως συμβαίνει και στα ποτάμια, είναι αναγκαίο
να τοποθετηθεί ένα φράγμα για να δημιουργεί αυτή τη διαφορά ύψους. Φράζουμε
την εκβολή ή τον κόλπο, δημιουργώντας μια λεκάνη της οποίας το επίπεδο
διαφέρει από αυτό της Θάλασσας. Το φράγμα είναι εφοδιασμένο με «θυρίδες»
(από όπου περνάει το νερό). Όταν έχουμε πλημμυρίδα οι θυρίδες είναι ανοιχτές,
οπότε το νερό καταλαμβάνει τη λεκάνη και η στάθμη του νερού στη λεκάνη
ανεβαίνει. Όταν η στάθμη της θάλασσας ξανακατεβαίνει, ασφαλίζουμε τις θυρίδες
και το επίπεδο της λεκάνης βρίσκεται ψηλά σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας.
Μόλις η διαφορά ύψους ανάμεσα στο επίπεδο της λεκάνης και το επίπεδο της
θάλασσας είναι επαρκής μπορούμε να ελευθερώσουμε το νερό της λεκάνης
κατευθύνοντάς το στους στροβίλους, οι οποίοι περιστρεφόμενοι, παράγουν
ηλεκτρισμό, όπως στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια.
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Σχήμα 3.1 Παλιρροιακό Φράγμα στη λίμνη Sihwa, στη Νότια Κορέα

Σχήμα 3.2 Παλιρροιακό Φράγμα στη λίμνη Sihwa, στη Νότια Κορέα
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Οι υδροηλεκτρικοί παλιρροιακοί σταθμοί είναι Τεχνολογικά σχετικά πρόσφατοι
και χρονολογούνται από το 1960. Το πρώτο Παλιρροιακό εργοστάσιο στον κόσμο
χτίστηκε στη Γαλλία το 1966, στην εκβολή της Rance. Η εγκατεστημένη ισχύς του
είναι στα 240 MW και η σημερινή μέση παραγωγή του είναι περίπου 0,5 TWh. Ο
σταθμός της Rance παραμένει έως σήμερα, ο πιο σημαντικός στον κόσμο, πριν από
αυτόν είναι του κόλπου του Fundy, στον Καναδά, του οποίου η ισχύς είναι μόνο 18
MW. Το ρεκόρ όμως θα καταρριφθεί το 2009 από ένα φράγμα στα 260 MW στη
Νότια Κορέα, στη λίμνη Sihwa (σχήματα 4.1 και 4.2).
Οι Τεχνολογίες Παλιρροιακής Ενέργειας αξιοποιούν την αυξομείωση της
Θαλάσσιας στάθμης κατά την Παλίρροια. Οι Παλίρροιες προκαλούνται κατά κύριο
λόγο από την επίδραση των βαρυτικών πεδίων του Ήλιου και της Σελήνης. Έχουν
σταθερές περιόδους, περίπου δωδεκάμισι (12,5) και εικοσιτεσσέρων (24) ωρών και
για το λόγο αυτό είναι προβλέψιμες. Σε ορισμένες περιοχές του Πλανήτη, όπου το
φαινόμενο ενισχύεται λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του πυθμένα, η
αυξομείωση της Θαλάσσιας στάθμης, παλίρροια εμφανίζεται δύο φορές το μήνα,
όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται με τη Γη και τον Ήλιο, οπότε οι δυνάμεις βαρύτητας
του Ήλιου και της Σελήνης δρουν σε παράλληλους άξονες. Ελάχιστη Παλίρροια
εμφανίζει δυνάμεις που δρουν σε ορθή γωνία μεταξύ τους.
Οι αυξομειώσεις της Θαλάσσιας στάθμης κατά την Παλίρροια είναι
συνυφασμένες με «Παλιρροιακά Ρεύματα», οριζόντιες μετατοπίσεις Θαλάσσιας
μάζας, οι οποίες έχουν περίπου την ίδια περιοδικότητα. Τα Ρεύματα είναι ισχυρά,
και θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλα για Ενεργειακή αξιοποίηση, επειδή
εμφανίζονται σε σχετικά μικρά βάθη. Σε μέγιστη Παλίρροια, η ταχύτητα του
Παλιρροιακού Ρεύματος μπορεί να ξεπεράσει τα 3 - 4 m/s.
Διακρίνουμε λοιπόν, μεταξύ των Τεχνολογιών τις Τεχνολογίες «Παλιρροιακής
Στάθμης», οι οποίες αξιοποιούν τη «Δυναμική» Ενέργεια της Παλίρροιας και τις
Τεχνολογίες «Παλιρροιακών Ρευμάτων», οι οποίες αξιοποιούν την «Κινητική»
Ενέργεια της Παλίρροιας.
Η εκμετάλλευση της Δυναμικής Ενέργειας της Παλίρροιας θεωρείται
οικονομικά αποδοτική για μέση Παλιρροιακή Στάθμη τουλάχιστον 5 - 6 m. Έτσι, οι
περιοχές με αξιοποιήσιμο δυναμικό περιορίζονται σε λίγα σημεία του Πλανήτη.
Επιπλέον, έργα τόσο μεγάλης κλίμακας έχουν σημαντικές αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφενός και υψηλό κατασκευαστικό κόστος αφετέρου.
Για τους λόγους αυτούς οι προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης αυτής της μορφής
Ενέργειας είναι μάλλον περιορισμένες.
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Αντίθετα, τα Παλιρροιακά Ρεύματα θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτική πηγή
Ενέργειας. Την τελευταία δεκαετία, πολλοί Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και Τεχνικές
Εταιρείες, έχουν εστιάσει τις δραστηριότητές τους σε αυτόν τον τομέα. Οι
Τεχνολογίες είναι παρόμοιες προς αυτές της Αιολικής Ενέργειας, χρησιμοποιούν
δηλαδή στροβίλους οριζόντιου ή κατακόρυφου άξονα, πλωτούς ή πακτωμένους στο
Θαλάσσιο πυθμένα. Λόγω της πολύ μεγαλύτερης πυκνότητας του ύδατος, το
μέγεθος ενός στροβίλου Παλιρροιακού Ρεύματος μπορεί να είναι πολύ μικρότερο,
περίπου το 1/4, από αυτό μίας ανεμογεννήτριας της ίδιας ηλεκτρικής ισχύος.
Επιπλέον, η οπτική και ακουστική όχληση από στροβίλους παλιρροιακών ρευμάτων
είναι μηδαμινή.
Στην Ευρώπη, αξιοποιήσιμα παλιρροιακά ρεύματα εντοπίζονται στα Στενά της
Μάγχης και στη Νότια Ιρλανδία. Επίσης σημαντικά ρεύματα απαντώνται στην
περιοχή της Μεσσίνας στην Ιταλία, καθώς και στο Αιγαίο Πέλαγος, με γνωστότερο
το ρεύμα του Ευρίπου.
Αν και η συστηματική έρευνα στον τομέα αυτόν ξεκίνησε την τελευταία
δεκαετία, ήδη στην Ευρώπη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν με επιτυχία,
αρκετοί πιλοτικοί σταθμοί, ισχύος μέχρι 300 kW. Οι γνωστότεροι είναι ο πλωτός
σταθμός Kobold στη Μεσσίνα της Ιταλίας, ονομαστικής ισχύος 80 kW και ο σταθμός
Seaflow στη Μ. Βρετανία, ονομαστικής ισχύος 300 kW. Και οι δύο αυτοί σταθμοί,
λειτουργούν από διετία περίπου, σε διασύνδεση με τα τοπικά δίκτυα, ενώ για το
κοντινό μέλλον προγραμματίζονται μεγαλοεγκαταστάσεις ισχύος αρκετών MW.
Έτσι, θεωρείται εφικτό, σύντομα να αρχίσει η εμπορική αξιοποίηση και αυτής της
μορφής Θαλάσσιας Ενέργειας.
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Η Αρχή Λειτουργίας των διατάξεων αξιοποίησης της Ενέργειας των Ρευμάτων
(σχήματα 4.3, 4.4) είναι η εξής:
Τα Ρεύματα του Ωκεανού είναι σαν υποθαλάσσιοι άνεμοι και μπορούν να
παράγουν ηλεκτρική Ενέργεια κινώντας ένα συνηθισμένο περιστρεφόμενο στοιχείο.
Το ποσόν της παραγόμενης ισχύος εξαρτάται από την ταχύτητα του Ρεύματος και
από τη διάμετρο του ρότορα.

Εικόνα 3.4 Παλίρροια
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Σχήμα 3.3 Είσοδος Παλίρροιας

Σχήμα 3.4 Έξοδος Παλίρροιας
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
θαλάσσια ρεύματα1
1. Gulf Stream
2. North Atlantic Drift
3. Labrador Current
4. West Greenland Drift
5. East Greenland Drift
6. Canary Current
7. North Equatorial
Current
8. North Equatorial
Countercurrent
9. South Equatorial
Current
10. South Equatorial
Countercurrent
11. Equatorial
Countercurrent
12. Kuroshio Current
13. North Pacific Drift
14. Alaska Current
15. Oyashio Current
16. California Current
17. Peru Current
18. Brazil Current
19. Falkland Current
20. Benguela Current
21. Agulhas Current
22. West Wind Drift

Παγκόσμιος

1

χάρτης

με

τα

θαλάσσια

ρεύματα

Πηγή: Ahrens, C. D., 1993, Essentials of Meteorology, An Invitation to the Atmosphere
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Ορισμένα θερμά θαλάσσια ρεύματα είναι τα εξής:














ρεύμα του κόλπου (gulf stream)
βορειοατλαντικό ρεύμα
βόρειο ισημερινό ρεύμα
νότιο ισημερινό ρεύμα
ισημερινό αντίρευμα
εκτροπή βορείου ειρηνικού
ρεύμα Γουινέας
ρεύμα Βραζιλίας
ρεύμα Μοζαμβίκης
χειμερινή μουσωνική εκτροπή
θερινή μουσωνική εκτροπή
κουροσίο (ιαπωνία)
ανατολικό αυστραλιανό ρεύμα

και ψυχρά:











ρεύμα Λαμπραντόρ
ρεύμα Καναρίων
ρεύμα Καλιφόρνιας
ρεύμα Περού
ανατολικό γροιλανδικό ρεύμα
περιανταρκτικό ρεύμα
ρεύμα Φώκλαντ
ρεύμα Μπεγκουέλα
δυτικό αυστραλιανό ρεύμα
ογιασίο (ιαπωνία)

Όσον αφορά τη φορά κίνησης των θαλασσίων ρευμάτων αυτή είναι ίδια με τη φορά
των δεικτών του ρολογιού για το βόρειο ημισφαίριο ενώ στο νότιο ημισφαίριο είναι
αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Oι κλιματικές επιδράσεις των θαλασσίων ρευμάτων είναι οι εξής:
1. δυτικές ακτές τροπικών περιοχών




βρέχονται από ψυχρά ρεύματα
χαμηλές θερμοκρασίες
ξηρασία, συχνές ομίχλες

2. δυτικές ακτές μέσων, μεγάλων πλατών





βρέχονται από θερμά ρεύματα
ωκεάνιο κλίμα
ήπιοι χειμώνες, δροσερά καλοκαίρια, μέτριες βροχοπτώσεις
παράδειγμα κλίμα Μ.Βρετανίας
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3. ανατολικές ακτές μικρών πλατών



θερμά ρεύματα
θερμό βροχερό κλίμα

4. ανατολικές ακτές μέσων πλατών



θερμά ρεύματα
ψυχροί χειμώνες, θερμά καλοκαίρια λόγω ηπειρωτικής επίδρασης

5. ανατολικές ακτές μεγάλων πλατών



ψυχρά ρεύματα
ψυχροί χειμώνες, δροσερά καλοκαίρια

Πολύ γνωστό θαλάσσιο ρεύμα είναι το ρεύμα του Κόλπου (gulf stream).

Gulf.stream

To συγκεκριμένο ρεύμα δημιουργείτε στον κόλπο του Μεξικού, και στη συνέχεια
ρέει βόρεια κατά μήκος της ανατολικής ακτής των Η. Π. Α. Μεταφέρει τεράστιες
ποσότητες θερμού τροπικού ύδατος στα μεγαλύτερα πλάτη. Στην περιοχή Grand
Banks του Newfoundland ρέει αντίθετα και πάνω από το ψυχρό ρεύμα του Labrador.
Aυτό δημιουργεί συχνές ομίχλες στην περιοχή. Στο σημείο όπου συναντιούνται τα
δύο ρεύματα, το ρεύμα του κόλπου χωρίζεται στο θερμό βορειοατλαντικό ρεύμα και
στο ψυχρό ρεύμα των καναρίων. Το θερμό ρεύμα του βόρειου ατλαντικού
κατευθύνεται προς την Ιρλανδία, τα Βρετανικά νησιά και την Σκανδιναβία κάνοντας
το κλίμα των περιοχών αυτών πολύ πιο ήπιο απ' ότι θα έπρεπε να ήταν για τα πλάτη
που βρίσκονται. To ψυχρό ρεύμα των καναρίων μεταφέρει ψυχρό νερό από τα βόρεια
προς τον ισημερινό. Μετατρέπεται στο θερμό βόρειο ισημερινό ρεύμα.
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Ωκεάνιο-μέτωπο

Το όριο που χωρίζει δύο μάζες νερού με διαφορετικές θερμοκρασίες και
πυκνότητες ονομάζεται ωκεάνιο μέτωπο. Κατά μήκος του ορίου αυτού τμήματα από
το ρεύμα του κόλπου αποκόπτονται σχηματίζοντας κλειστές κυκλοφορίες θερμού ή
ψυχρού νερού.
Φαινόμενο ανάβλυσης (upwelling)
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Κατά μήκος μερικών ακτών οι επικρατούντες άνεμοι απομακρύνουν τα
επιφανειακά θερμά νερά τα οποία αντικαθίστανται από ψυχρότερα νερά που
βρίσκονται κάτω από αυτά. Τα νερά αυτά (ψυχρά) είναι πλούσια σε φυτοπλαγκτόν
και οξυγόνο (ιδανικοί τόποι αλιείας).

Φαινόμενο Ekman

Όταν πνέει άνεμος το επιφανειακό νερό τίθεται σε κίνηση με τη δύναμη coriolis
να το κατευθύνει προς τα δεξιά (Β.Ημισφαίριο). Σταδιακά ξεκινώντας από την
επιφάνεια το νερό θα επιβραδύνει στρίβωντας προς τα δεξιά. Σε βάθος περίπου 100
μέτρων θα κινηθεί προς διεύθυνση αντίθετη από αυτή του επιφανειακού νερού.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑ-ΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ
Υπάρχουν διάφοροι τύποι μηχανισμών που δοκιμάζονται για τη σύλληψη της
Ενέργειας των Ρευμάτων. Τα συστήματα αυτά Θαλάσσιας Ενέργειας βασίζονται στις
εξής Αρχές Λειτουργίας:
Η αρχή λειτουργίας των διατάξεων αξιοποίησης της ενέργειας των ρευμάτων
και των παλιρροιών είναι η εξής:
Τα ρεύματα του ωκεανού και οι παλίρροιες είναι σαν υποθαλάσσιοι άνεμοι και
μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κινώντας ένα συνηθισμένο
περιστρεφόμενο στοιχείο. Το ποσόν της παραγόμενης ισχύος εξαρτάται από την
ταχύτητα του ρέοντος ύδατος και από τη διάμετρο του ρότορα.
Μερικές από τις σημαντικές τεχνολογίες ενέργειας των ρευμάτων και των
παλιρροιών που αναπτύσσονται σήμερα καθιστώντας δυνατή την αξιοποίηση
μέρους αυτής της τεράστιας πηγής ισχύος ανά τον Κόσμο φαίνονται στην Εικόνα
4.1.

Εικόνα 4.1 Διατάξεις αξιοποίησης παλιρροιών και ρευμάτων Seagen, Kobold Turbine, Hammerfest, Open
Hydro, Clean Current Race Rock Project και Verdant Power

Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι κατασκευάστριες χώρες των υπό μελέτη διατάξεων
αξιοποίησης των παλιρροιών και των ρευμάτων.

Πίνακας 2. Κατασκευάστριες χώρες των διατάξεων αξιοποίησης παλιρροιών και ρευμάτων Seagen,
Kobold Turbine, Hammerfest, Open Hydro, Clean Current Race Rock Project και Verdant Power
α/α
1
2
3
4
5
6

ΔΙΑΤΑΞΗ
Seagen
Kobold Turbine
Hammerfest
Open Hydro
Clean Current Race Rock Project
Verdant Power

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Strangford Lough, Ιρλανδία
Ιταλία
Νορβηγία
Emec, Ηνωμένο Βασίλειο
Καναδάς
Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (TIDAL STREAM)
Οι διατάξεις αυτές χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή της Ενέργειας των
Παλιρροιακών Ρευμάτων σε ηλεκτρική Ενέργεια, αναγκάζοντας το νερό να περάσει
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διαμέσου των στροβίλων. Οι στρόβιλοι περιστρέφουν μια γεννήτρια για την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η Τεχνολογία αντιμετωπίζεται ευνοϊκά γιατί
έχει χαμηλότερα κόστη κεφαλαίου και εκτιμάται ότι έχει λιγότερες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τα παλιρροιακά συστήματα διακύμανσης. Κατηγορίες τέτοιων
διατάξεων είναι:
α) Στρόβιλοι Παλιρροιακών Ρευμάτων (οριζόντιου ή κατακόρυφου άξονα).
Βασίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας με τις ανεμογεννήτριες και στην
πραγματικότητα έχουν και ακριβώς την ίδια εμφάνιση. Χρησιμοποιούν την Ενέργεια
ενός Ρεύματος που ρέει με μεγάλη ταχύτητα για την περιστροφή των πτερυγίων
στροβίλων, με τον ίδιο τρόπο όπως ο άνεμος περιστρέφει τους αεροστρόβιλους
στην ξηρά (σχήμα 4.1).

Σχήμα 4.1 Έκφραση ζωγράφου, στρόβιλοι Παλιρροιακών Ρευμάτων, κατακόρυφου άξονα (7 kW
- 12 MW)

Τα συστήματα οριζόντιου άξονα (σχήμα 4.2) που λειτουργούν με τεχνολογία
παρόμοια με αυτήν των ανεμογεννητριών, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος στη Μεγάλη Βρετανία και τη Νορβηγία με τους δύο πειραματικές
στροβίλους που έχουν τοποθετηθεί στο Lynmouth και στο Kvalsundet αντίστοιχα,
εγκατεστημένης ισχύος και οι δύο 300kW.

Εικόνα 1.2: Σύστημα οριζόντιου άξονα (Hammerfest StrØm)

Τα συστήματα κατακόρυφου άξονα (σχήμα 4.3) έχουν βρει ιδιαίτερη απήχηση
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου δοκιμάζονται σε διάφορες θέσεις, αλλά και
στη γειτονική μας Ιταλία όπου με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δοκιμάστηκε
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ένα σύστημα κατακόρυφου άξονα ισχύος 110kW. Μία ακόμα
πραγματοποιήθηκε στα νησιά Σέτλαντ με ακόμα μικρότερη όμως ισχύ.

δοκιμή

Εικόνα4.3: Σύστημα κατακόρυφου άξονα (Enermar)

β) Εμβολοφόρες ταλαντευόμενες Διατάξεις Παλιρροιακών Ρευμάτων.
Έχουν υδρολισθητήρες που κινούνται πίσω - μπρος, σε ένα επίπεδο, στρωτά με
το παλιρροιακό ρεύμα, αντί περιστρεφόμενα πτερύγια. Ένα σχέδιο χρησιμοποιεί
υδραυλικά έμβολα, για την τροφοδοσία ενός υδραυλικού κυκλώματος, που
περιστρέφει έναν υδραυλικό κινητήρα και γεννήτρια, για την παραγωγή ισχύος
(σχήμα 4.6).

Σχήμα 4.6 Η Διάταξη Stingray της Εταιρείας The Engineering Business, 150 kW, 2002

43

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχήμα4.7: Σύστημα παλινδρομικής κίνησης (Engineering Busines)

γ) Διατάξεις Παλιρροιακών Ρευμάτων που λειτουργούν με αγωγό Venturi.
Σε αυτές η Παλιρροιακή Ροή κατευθύνεται διαμέσου ενός αγωγού, που
συγκεντρώνει τη ροή, και δημιουργεί μια διαφορά πίεσης. Αυτό προκαλεί μια
δευτερεύουσα ροή ρευστού διαμέσου ενός στροβίλου (σχήμα 4.8).

Σχήμα4.8: Σύστημα τύπου Venturi (Rochester / Gentec Venturi)
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Σχήμα 4.8 Η Διάταξη Ducted Propeller,Οριζοντίου Άξονα της Εταιρίας Lunar Energy, 2 kW

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (TIDAL RANGE)
Εκμεταλλεύονται τη Δυναμική Ενέργεια λόγω της διαφοράς ύψους μεταξύ των
υψηλών και των χαμηλών Παλιρροιών, που είναι γνωστή σαν Παλιρροιακή
Διακύμανση.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω διατάξεις:
α) Παλιρροιακά Φράγματα.
Η εκμετάλλευση της Δυναμικής Ενέργειας της Παλίρροιας γίνεται με την
κατασκευή ενός φράγματος στην είσοδο ενός κόλπου ή Θαλάσσιου διαύλου,
δημιουργώντας έτσι μία φυσική δεξαμενή.
Κατά την άνοδο της Παλίρροιας το νερό εισέρχεται στη φυσική αυτή δεξαμενή
μέσα από υδατοφράκτες, οι οποίοι κλείνουν όταν η Παλίρροια φτάσει στο ζενίθ. Οι
υδατοφράκτες ανοίγουν πάλι στο ναδίρ της Παλίρροιας, επιτρέποντας την έξοδο
του νερού διά μέσου υδροστροβίλων.
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Σχήμα 4.9 Παλιρροιακή Διακύμανση

Σχήμα 4.10 Σχηματική παράσταση της λειτουργίας ενός Παλιρροιακού Φράγματος

Η Τεχνολογία αυτή μπορεί να θεωρηθεί «ώριμη». Ωστόσο, λίγοι σταθμοί αυτού
του τύπου έχουν κατασκευασθεί ανά τον κόσμο - ο μεγαλύτερος, συνολικής ισχύος
240 MW, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 στη Γαλλική πόλη La Rance (εικόνα
4.4) και λειτουργεί από τότε με επιτυχία.
β) Παλιρροιακές Λιμνοθάλασσες (σχήμα 4.11).
Λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα Παλιρροιακά Φράγματα όμως
χρησιμοποιούν μια κατασκευή εγκλωβισμού αντί ένα φράγμα.
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Εικόνα 4.4 Παλιρροιακό Φράγμα La Rance, Γαλλία

Σχήμα 4.11 Παλιρροιακή Λιμνοθάλασσα

Η υπεράκτια κατασκευή εγκλωβισμού μοιάζει με ένα βραχώδες νησί. Η
κατασκευή αυτή προσαρμόζεται σε μια συμβατική διάταξη υδροηλεκτρικής
παραγωγής και παράγει προβλέψιμη ηλεκτρική ισχύ.
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γ) Παλιρροιακές Φραγές.
Οι παλιρροιακές φραγές μοιάζουν με γιγαντιαίες περιστρεφόμενες πύλες.
Μπορούν να τοποθετηθούν στα κανάλια ανάμεσα σε μικρά νησιά ή σε στενά
μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και ενός νησιού.
Οι περιστρεφόμενες πύλες περιστρέφονται με τη βοήθεια των Παλιρροιακών
Ρευμάτων που είναι χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων. Μερικά από αυτά τα
Ρεύματα κινούνται με ταχύτητα 5 - 8 κόμβους (5,6 - 9 μίλια ανά ώρα) και παράγουν
τόση Ενέργεια όση και άνεμοι πολύ υψηλότερης ταχύτητας.

Σχήμα 4.12 Παλιρροιακή Φραγή

Δυναμική παλιρροιακή δύναμη
Η δυναμική παλιρροιακή δύναμη (ή DTP) είναι μια θεωρητική τεχνολογία
παραγωγής που θα εκμεταλλευόταν μια αλληλεπίδραση μεταξύ των πιθανών
κινητικών ενεργειών στις παλιρροιακές ροές. Προτείνει ότι πολύ μακριά φράγματα
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(παραδείγματος χάριν: 30-50 το μήκος χλμ ) χτίζονται από τις ακτές κατ' ευθείαν
έξω στη θάλασσα ή τον ωκεανό, χωρίς να εσωκλείουν μια περιοχή.

Οι παλιρροιακές διαφορές φάσης εισάγονται από το φράγμα, που οδηγεί σε
ένα σημαντικό διαφορικό σταθμών ύδατος (τουλάχιστον 2-3 μέτρα) στις ρηχές
παράκτιες θάλασσες που χαρακτηρίζονται από ισχυρά παράλληλά στην ακτή
παλιρροιακά ρεύματα όπως βρίσκουμε στο UK, την Κίνα και την Κορέα. Κάθε
φράγμα θα παρήγε τη δύναμη σε μια κλίμακα 6 – 15 gw. (2)
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ
ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Στάδιο Κατασκευής. Στο στάδιο κατασκευής των διατάξεων αξιοποίησης της
ενέργειας των κυμάτων, των παλιρροιών και των ρευμάτων οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις αναφέρονται στις γεωτρήσεις που πραγματοποιούνται για την
εγκατάσταση των διατάξεων, στο στοίβαγμα των μπαζών που προκύπτουν από τις
γεωτρήσεις, στις αυξημένες στάθμες θορύβου λόγω των πραγματοποιούμενων
εργασιών, στον αυξημένο κίνδυνο ρύπανσης λόγω των κατασκευαστικών σκαφών
και των δραστηριοτήτων στην περιοχή. Μέγιστες είναι επίσης οι επιδράσεις στο
βυθό λόγω της εγκατάστασης των διατάξεων και των καλωδίων.

Στάδιο Λειτουργίας και Συντήρησης. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο στάδιο
λειτουργίας και συντήρησης αφορούν

α) Την οικολογία των οικοσυστημάτων
Η οικολογία των οικοσυστημάτων διαταράσσεται με την επίδραση στις φυσικές
κατοικίες και στα είδη, όπως στα πουλιά, στα ψάρια, στα θαλάσσια θηλαστικά, στο
πλαγκτόν και στις βενθικές κοινότητες στο βυθό. Οι γήινες φυσικές κατοικίες μπορεί
επίσης να επηρεαστούν από έργα υποδομής που πραγματοποιούνται για τη
διευκόλυνση της χερσαίας μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι επιπτώσεις στο
φυσικό περιβάλλον φαίνονται στο σχήμα 9. Είναι δυνατόν να προκύψει αλλαγή του
χαρακτήρα των θαλάσσιων κοινοτήτων καθώς και μετακίνηση των ειδών από τις
περιοχές σίτισης και αναπαραγωγής τους.
Τα ψάρια και τα θαλάσσια θηλαστικά πιθανό να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη
δημιουργία υποβρύχιου θορύβου, ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από τους
υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράς. Τα ψάρια και τα θαλάσσια θηλαστικά επίσης
αντιμετωπίζουν κίνδυνο πρόσκρουσης στις εγκατεστημένες διατάξεις. Αν και ο
κίνδυνος από τους στροβίλους που περιστρέφονται αργά υποβρυχίως, λογικά είναι
μικρός, αυτός ο κίνδυνος και η πιθανή αλλαγή της συμπεριφοράς αυτών των ειδών,
πρέπει να εκτιμάται με προσοχή και πρέπει να ελέγχεται η εγκατάσταση των
πειραματικών διατάξεων.
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Σχήμα 5.1 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

Εκτός από τις βλαβερές συνέπειες της λειτουργίας των διατάξεων αξιοποίησης
της ενέργειας των κυμάτων, των ρευμάτων και των παλιρροιών, φαίνεται να
υπάρχουν και πιθανές θετικές επιδράσεις της εξέλιξης της αξιοποίησης της
θαλάσσιας ενέργειας για οικολογική προστασία. Τεχνητές κατασκευές, για
παράδειγμα, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για κατοικία για φώκιες και για θαλάσσια λιοντάρια ή για να
κατασκευάσουν τα πουλιά φωλιές. Οι εγκατεστημένες διατάξεις, επίσης, μπορούν
να παίξουν το ρόλο καταφύγιου για τους πληθυσμούς των ψαριών, λόγω της
μειωμένης αλιείας εξαιτίας της δημιουργίας ζωνών που απαγορεύεται το ψάρεμα.
Γενικότερα, τα πιθανά ευεργετήματα από αυτό θα εξαρτηθούν από τις
ιδιαίτερες επιπτώσεις της κάθε διάταξης, από την κλίμακα ανάπτυξής της και από
τη μελέτη των εκδοχών απόσυρσης, αλλά αυτό μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία
σε ολοκληρωμένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και μια εμπορεύσιμη
δραστηριότητα με αντικειμενικό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

β) Το γήινο και το θαλάσσιο τοπίο
Πολλές παράκτιες περιοχές είναι σημαντικά κέντρα αναψυχής με πολύτιμη
φυσική κληρονομιά για τις κοινότητες, τους επισκέπτες και τους παραθεριστές. Η
εγκατάσταση μιας διάταξης αξιοποίησης της ενέργειας της θάλασσας σε νερά κοντά
στην ακτή, πιθανό να έχει επίδραση στο γήινο και στο θαλάσσιο τοπίο της περιοχής,
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κατασκευές που διαπερνούν τη θαλάσσια επιφάνεια.
Το επίπεδο της επίπτωσης θα εξαρτηθεί από τα χαρακτηριστικά του γήινου τοπίου
της παράκτιας περιοχής και από το είδος της διάταξης θαλάσσιας ενέργειας.
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Εικόνα 5.1. Θέα του Wave Dragon όπως φαίνεται από 100 πόδια πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας και σε απόσταση 3 μιλίων

Οι οπτικές επιδράσεις τόσο από την εμφάνιση της διάταξης όσο και από την
ορατότητά της από την ξηρά ή από ένα πλοίο, και οι επιδράσεις στο γήινο και στο
θαλάσσιο τοπίο είναι συχνά το κύριο θέμα που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες και
ως εκ τούτου πρέπει να μελετούνται ο σχεδιασμός και η επιλογή της τοποθεσίας.

Εικόνα 5.2. Θέα ενός πάρκου κυμάτων της εταιρίας Ocean Power Technologies, το οποίο αποτελείται
από δέκα διατάξεις Power Buoys, σε απόσταση 4 km από την ακτή.
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Σχήμα 5.2 . Συγκριτική οπτική όχληση διατάξεων εκμετάλλευσης αιολικής και θαλάσσιας ενέργειας

Φαίνεται ότι η εκμετάλλευση της ενέργειας της θάλασσας έχει λιγότερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας. Θα
πρέπει όμως οι ασχολούμενοι να πάρουν μαθήματα από τη βιομηχανία αιολικής
ενέργειας και να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι να έρχονται έγκαιρα σε
συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Στην περίπτωση μιας νέας τεχνολογίας θα
πρέπει να δίνονται καλές πληροφορίες για να φαίνεται η πολύ χαμηλή ορατότητα
της διάταξης ή της εξέλιξής της.
Οι οπτικές επιδράσεις της υποστηρικτικής υποδομής, όπως οι υποσταθμοί και
οι πυλώνες, πρέπει επίσης να αποτελεί ένα υπό συζήτηση και μελέτη θέμα.

γ) Το θόρυβο (αερομεταφερόμενο και υποβρύχιο)
Ο θόρυβος και οι κραδασμοί διαδίδονται υποβρύχια σε σημαντικές
αποστάσεις. Αυξήσεις του θορύβου του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της
κατασκευής και της λειτουργίας πιθανό να έχουν σοβαρές επιδράσεις στα θαλάσσια
θηλαστικά και στα ψάρια γεγονός που εξαρτάται από τη στάθμη, τη συχνότητα και
τη διάρκεια του θορύβου.
Σε εξάρτηση πάντα από την απόσταση από την ακτή, από τις κλιματικές
συνθήκες και από την κατεύθυνση του ανέμου, ο θόρυβος από τις δραστηριότητες
της κατασκευής, της συντήρησης και της απόσυρσης επίσης μπορεί να πλήττει τις
τοπικές κοινωνίες.
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δ) Το θαλάσσιο βυθό, τις φερτές ύλες και τα ρεύματα
Η τοποθέτηση των διατάξεων θαλάσσιας ενέργειας και των σχετικών καλωδίων
στον πυθμένα θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή των φυσικών χαρακτηριστικών
της περιοχής και πιθανό να προκαλέσει μια απώλεια φυσικών κατοικιών. Για μια
συστοιχία θαλάσσιων διατάξεων, η τακτοποίηση των καλωδίων θα είναι σύνθετη,
αυξάνοντας δραστικά τη διάρκεια εγκατάστασης μιας διάταξης. Τα καλώδια μπορεί
να έχουν μια σημαντική αλλά σύντομη δυσμενή επίπτωση στο θαλάσσιο πυθμένα.
Στο στάδιο του παροπλισμού, τα καλώδια πιθανό να αφεθούν στη θέση τους για
την αποφυγή περαιτέρω ενόχλησης, ή για την επαναχρησιμοποίησή τους με μια νέα
εγκατάσταση διατάξεων.
Η τοποθέτηση μιας στερεάς κατασκευής, πάνω στο θαλάσσιο πυθμένα σε μια
περιοχή ισχυρών παλιρροιακών ροών, θα επηρεάσει τις δομές της διάβρωσης των
ιζημάτων, της μεταφοράς και της απόθεσης. Με την εξαγωγή ενέργειας από τη ροή,
μια διάταξη παλιρροιακού ρεύματος μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατάντη του
στροβίλου ταχύτητα του ρεύματος, με αισθητές επιδράσεις σε κάποια απόσταση
μακριά.
Σε περίπτωση, τέλος, συστοιχίας διατάξεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
αθροιστική επίδραση των επιπτώσεων.

ε) Την ποιότητα του νερού
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και της συντήρησης των διατάξεων είναι
δυνατό να συμβεί πιθανή διαρροή λιπαντικών ουσιών ή πιθανή διαρροή
υδραυλικών υγρών.
Είναι δυνατόν επίσης να παρατηρηθούν αυξημένες στάθμες διαρροής καύσιμης
ύλης και πετρελαίου στο νερό λόγω της αυξημένης κίνησης πλοίων για το
συγκεκριμένο σκοπό.

στ) Την αναψυχή και τον Τουρισμό
Οι θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού περιλαμβάνουν την
ερασιτεχνική αλιεία, την παρατήρηση πουλιών, τις διακοπές για αναψυχή, τις
κυματοδρομίες (σέρφινγκ), την καταφυγή τουριστών, το κυνήγι άγριων πουλιών,
την ιστιοπλοΐα και άλλα. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται ακόμη και αύξηση
στον τουρισμό όπως π.χ. στην περίπτωση κατασκευής φράγματος λόγω της
εξομάλυνσης των τραχειών συνθηκών της θάλασσας ή και μόνο για να δουν το
φράγμα.
Πιθανές αρνητικές επιδράσεις θα μπορούσε να προκαλέσει η απ’ ευθείας
επίδραση στις δημοφιλείς θελκτικές ακτές, ή η μείωση στον αριθμό των πουλιών με
αποτέλεσμα τη μείωση της δραστηριότητας παρατήρησης πουλιών. Πιθανές
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αρνητικές επιδράσεις επίσης θα μπορούσαν να προκληθούν στο σέρφινγκ, λόγω της
μείωσης του ύψους των κυμάτων και στην ιστιοπλοΐα.

ζ) Την αλιεία
Οι επιπτώσεις αφορούν τόσο την εμπορική όσο και την ερασιτεχνική αλιεία. Η
λειτουργία και συντήρηση των διατάξεων περιορίζουν τις κινήσεις των αλιευτικών
σκαφών, την εμπορική βιωσιμότητα της αλιευτικής προσπάθειας και τις
χρησιμοποιούμενες αλιευτικές μεθόδους.
Παρόλα αυτά όμως μια μείωση στο τυρβώδες θα μπορούσε να υποστηρίξει μια
αύξηση στις υδατοκαλλιέργειες οστράκων.

η) Τη ναυσιπλοΐα
Εκτός του περιορισμού του πεδίου ναυσιπλοΐας λόγω των εγκατεστημένων
πλωτών επιφανειακών και ημιβυθιζόμενων διατάξεων ή πιθανόν και των
πακτωμένων στο βυθό διατάξεων, θα μπορούσαν να προκληθούν και άλλα
προβλήματα στη ναυσιπλοΐα. Στην περίπτωση παλιρροιακού φράγματος, για
παράδειγμα, απαιτείται εγκατάσταση μιας ή περισσοτέρων δεξαμενών ρύθμισης
στάθμης νερού για τη διευκόλυνση της διέλευσης ανάμεσα σε δυο διαφορετικές
στάθμες νερού, το οποίο της θα έχει συνέπειες της κινήσεις των πλοίων σε ότι
αφορά καθυστερήσεις ή περιορισμούς στο μέγεθος του δυναμένου να διέλθει
πλοίου.
Πιθανόν οι διατάξεις να μην είναι ευδιάκριτες τη νύχτα ή τη μέρα. Για το λόγο
αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με φώτα (φάροι ναυσιπλοΐας), ηχητικά
σήματα, αντανακλαστές ραντάρ και να είναι βαμμένες με χρώματα που
δημιουργούν αντίθεση με τα χρώματα της ημέρας.
Στάδιο Παροπλισμού. Η διάρκεια ζωής των συνήθων διατάξεων είναι γύρω στα
είκοσι χρόνια. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο στάδιο αυτό, είναι παρόμοιες με
αυτές που επισημάνθηκαν κατά την ανάθεση (κατασκευή). Επιπλέον, κατά το
στάδιο του παροπλισμού προκαλείται αναταραχή σε κάθε νέα κοινότητα
θαλασσίων οργανισμών που έχουν εγκατασταθεί στη διάταξη.
Μέχρι στιγμής (Οκτώβριος 2007) η γενική παραδοχή είναι ότι οι διατάξεις
αξιοποίησης της ενέργειας της θάλασσας, σε αντίθεση με κάποιες άλλες
τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι απαραίτητο να
αποσυρθούν ακόμη και αν σταματήσουν να παράγουν ισχύ. Εκτός από το υψηλό
κόστος απόσυρσης (θα μπορούσε να είναι τόσο υψηλό όσο το κόστος κατασκευής),
άλλοι λόγοι για μη απόσυρση της διάταξης είναι η προκαλούμενη αναταραχή στο
περιβάλλον το οποίο προσαρμόστηκε μέχρι κάποιο σημείο στην υπάρχουσα
κατάσταση και άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι η περιβαλλοντική προστασία με
τις κατασκευές αυτές, όπως προστασία από πλημμύρες, προστασία των ακτών από
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τη διάβρωση και επίσης και η χρήση των διατάξεων από τους θαλάσσιους
οργανισμούς σαν καταφύγια ή σαν κατοικίες.
Γενικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γενικότερα στις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις περιλαμβάνονται και οι συγκρούσεις με άλλους χρήστες του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Στους άλλους χρήστες του θαλάσσιου περιβάλλοντος
συμπεριλαμβάνονται η εμπορική αλιεία, η εμπορική ναυτιλία και ναυσιπλοΐα, οι
γεωτρήσεις και η εξαγωγή ορυκτών, οι δραστηριότητες του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, η Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, μια άλλη παράκτια ή
υπεράκτια ανανεώσιμη ενέργεια, η αιολική, τα λιμάνια, η αλιεία αναψυχής, η
ναυσιπλοΐα αναψυχής, ο τουρισμός, τα υποθαλάσσια καλώδια και οι αγωγοί και
άλλα.

Σχεδιασμός και μέτρα απάλυνσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι
μέγιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις είναι αναμενόμενο να συμβούν εκεί όπου
τοποθετούνται σειρές, πάρκα ή αλληλουχίες πάρκων διατάξεων.
Δυνατές μέθοδοι απάλυνσης για την αντιμετώπιση των επιδράσεων στο βυθό,
των επιδράσεων από φερτές ύλες και στην υδροδυναμική του συστήματος,
περιλαμβάνουν ευαίσθητο σχεδιασμό των κατασκευών θεμελίωσης και επιλογή της
τοποθεσίας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε ευαίσθητες περιοχές. Ο
σχεδιασμός των διατάξεων πρέπει επίσης να εξετάζει την αλληλεπίδρασή τους με
τα ψάρια, τα πουλιά και τα θαλάσσια θηλαστικά.
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Είναι δυνατόν επίσης να επιλεγεί ο κατάλληλος χρόνος δραστηριοτήτων
κατασκευής και παροπλισμού ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις
στους ευαίσθητους οικολογικούς αποδέκτες (όπως τα θαλάσσια θηλαστικά που
επηρεάζονται από το θόρυβο).
Συστηματική παρακολούθηση των δοκιμών εγκατάστασης των διατάξεων θα
βελτιώσει την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι επιπτώσεις μπορούν να
αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν.
Πολύ λίγη άμεση έρευνα ή παρατήρηση των παλιρροιακών συστημάτων
ρευμάτων υπάρχει. Οι περισσότερες άμεσες παρατηρήσεις αποτελούνται από να
απελευθερώσουν τα κολλημένα ψάρια προς τα πάνω της συσκευής και της άμεσης
παρατήρησης της θνησιμότητας ή του αντίκτυπου στα ψάρια.

Μια μελέτη του προγράμματος παλιρροιακής ενέργειας νησιών Roosevelt
(ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ, Verdant δύναμη) στον ανατολικό ποταμό (πόλη της Νέας Υόρκης),
χρησιμοποίησε 24 διασπασμένους υδροακουστικούς αισθητήρες ακτινών
(echosounder) για να ανιχνεύσει και να ακολουθήσει την κυκλοφορία των ψαριών
και προς τα πάνω και προς τα κάτω κάθε ένας από έξι στροβίλους.
Τα αποτελέσματα πρότειναν:
(1) πολύ λίγα ψάρια χρησιμοποιούσαν αυτήν την μερίδα του ποταμού,
(2) εκείνα τα ψάρια που χρησιμοποίησαν αυτήν την περιοχή δεν χρησιμοποιούσαν
τη μερίδα του ποταμού που θα τα υπέβαλλε σε χτύπημα από λεπίδα, και
(3) κανένα στοιχείο ότι ψάρια πέρασαν μέσα από την λεπίδα.

Η εργασία διευθύνεται αυτήν την περίοδο από το κέντρο βορειοδυτικής εθνικό
θαλάσσιο ανανεώσιμης ενέργειας (NNMREC [51]) για να εξερευνήσει και να
καθιερώσει τα εργαλεία και τα πρωτόκολλα για την αξιολόγηση των φυσικών και
βιολογικών καταστάσεων και ελέγχει τις περιβαλλοντικές αλλαγές που συνδέονται
με την ανάπτυξη παλιρροιακής ενέργειας.

Το κύμα και η παλιρροιακή ενέργεια έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα πέρα
από άλλους ανανεώσιμους πόρους. Κατ' αρχάς, οι ωκεάνιες παλίρροιες είναι
προβλέψιμες και κανονικές. Δεύτερον, η ενέργεια κυμάτων θα μπορούσε να είναι
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αφθονότερη από την παλιρροιακή ενέργεια, ενώ όντας λιγότερο διαλείπουσα από
τον αέρα ή την ηλιακή δύναμη.
Εντούτοις, οι εγκαταστάσεις κυμάτων και παλιρροιακής ενέργειας
αντιμετωπίζουν επίσης μερικά μειονεκτήματα. Αρχικός μεταξύ αυτών είναι εκείνο
το γεγονός ότι οι όροι κατά μήκος των ακτών ή στην ωκεάνια επιφάνεια μπορούν να
είναι σκληροί στο κύμα και τις παλιρροιακές εγκαταστάσεις. Τα προτερήματα
παραγωγής πρέπει να χτιστούν με τους λειτουργικούς κινδύνους - όπως τα
συντρίβοντα κύματα και το διαβρωτικό αλατισμένο νερό - στο μυαλό.
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Παλιρροιακή ενέργεια και η εκμετάλλευση της μέσω
εγκατάστασης τουρμπίνας παλιρροιακής ενέργειας στον
Πορθμό του Ευρίπου, στη Χαλκίδα

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σαράντα ετών, έχει υπάρξει σταθερό
ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της παλιρροιακής δύναμης. Αρχικά, αυτό το
ενδιαφέρον εστιάστηκε στις εκβολές, όπου οι μεγάλοι όγκοι του ύδατος περνούν
μέσω των στενών καναλιών που παράγουν τις υψηλές τρέχουσες ταχύτητες. Οι
μηχανικοί θεώρησαν ότι εμποδίζοντας τις εκβολές με ένα φράγμα και οδηγώντας το
νερό μέσω των στροβίλων θα ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος να παραχθεί η
ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό αποδείχθηκε από την κατασκευή ενός παλιρροιακού
φράγματος στο ST Malo στη Γαλλία στο ποταμό Λα Rance στα μέσα της δεκαετίας
του '60.
Παλιρροϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής είναι ένας ηλεκτρικός σταθμός
ισχύος που μετατρέπει την ενέργεια των παλιρροιών της θάλασσας σε ηλεκτρική
ενέργεια.
Ο παλιρροϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής εκμεταλλεύεται τη διαφορά
στάθμης του ύδατος κατά τη πλημμυρίδα και την άμπωτη. Όταν ένα φράγμα κλείσει
τον κόλπο ή τις εκβολές ενός ποταμού που ρέει στη θάλασσα ή στον ωκεανό,
σχηματίζεται υδατοδεξαμενή, που καλείται λεκάνη παλιρροϊκού σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής. Αν η πλημμυρίδα προκαλεί αρκετή διαφορά ύψους (πάνω από
4 μέτρα ) μπορεί να δημιουργηθεί αρκετή πίεση για να περιστρέψει
υδροστρόβιλους συνδεδεμένους με ηλεκτρογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί στο
φράγμα. Παλιρροϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με λεκάνη, που λειτουργεί σε
κανονικό παλιρροϊκό κύκλο 12 ωρών, μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια
αδιάκοπα για 4 ή 5 ώρες , τέσσερις φορές την ημέρα, με αντίστοιχα διαλείμματα
μιας ή δύο ωρών. ( Ο παλιρροϊκός αυτός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής καλείται
σταθμός μιας λεκάνης και δύο κύκλων.)
Για να αποφευχθεί η ανομοιόμορφη παραγωγή ηλεκτρισμού η λεκάνη του
παλιρροϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να χωριστεί με φράγματα σε δύο
ή τρεις μικρότερες. Στην πρώτη λεκάνη η στάθμη ύδατος διατηρείται στη στάθμη
της άμπωτης και στη δεύτερη στη στάθμη πλημμυρίδας ενώ η τρίτη λεκάνη είναι
εφεδρική. Η γεννήτρια υδραυλικού κινητήρα εγκαθίσταται στα διαχωριστικά
φράγματα. Αλλά ακόμα και αυτή η διάταξη δεν αποτρέπει εντελώς τις διακυμάνσεις
της ηλεκτρικής ισχύος που προκαλούνται από την περιοδική υφή των παλιρροιών
σε περίοδο μισού μήνα. Όταν ο παλιρροιακός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής
περιληφθεί στο αυτό σύστημα ηλεκτρικής ισχύος με άλλους , μεγάλης ισχύος
θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, περιλαμβανομένων και πυρηνικών
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει μπορεί να
βοηθήσει για την κάλυψη των αναγκών αιχμής του συστήματος.
Αν το σύστημα περιλαμβάνει υδροηλεκτρικούς σταθμούς με υδατοδεξαμενές
για εποχιακή ρύθμιση , ο παλιρροϊκός σταθμός μπορεί να αντισταθμίσει τις
διακυμάνσεις της παλιρροϊκής ενέργειας, που παρουσιάζονται κατά την περίοδο
ενός μηνός. Οι γεννήτριες τυμπάνου διυδραυλικών κινητήρων που εγκαθίστανται
στους παλιρροϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, μπορούν να λειτουργούν με
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σχετικά υψηλό βαθμό απόδοσης σε άμεσα ή ανάστροφα συστήματα γεννήτριας και
αντλίας και σαν ανοίγματα για τη ροή ύδατος. Κατά τις ώρες που η περίοδος
χαμηλού φορτίου του συστήματος συμπίπτει με την άμπωτη ή την πλημμυρίδα οι
γεννήτριες διυδραυλικών κινητήρων κλείνουν ή λειτουργούν σαν αντλίες
κατευθύνοντας το νερό από τη λεκάνη κάτω της στάθμης της άμπωτης στη λεκάνη
πάνω από τη στάθμη της πλημμυρίδας . Έτσι συσσωρεύεται ενέργεια μέχρι τη
στιγμή της ζήτησης αιχμής . Όταν η πλημμυρίδα ή η άμπωτη συμπίπτουν χρονικά με
το μέγιστο φορτίο του συστήματος ο παλιρροϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής
λειτουργεί σαν γεννήτρια. Κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρικός
σταθμός ηλεκτροπαραγωγής. Ο παλιρροϊκός σταθμός των 240 ΜW στο στόμιο του
ποταμού Ράνς στη Γαλλία που κατασκευάστηκε το 1966 λειτουργεί με αυτό τον
τρόπο.
Παρά την επιτυχία του σταθμού αυτού στον ποταμό Ράνς έκτοτε δεν
ξαναχτίστηκε ανάλογος σταθμός. Αυτό οφείλεται τόσο στο υψηλό κόστος
κατασκευής των παλιρροϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ( το κόστος κατασκευής
του σταθμού στο Ράνς ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερο από το κόστος συμβατικού
ποτάμιου υδροηλεκτρικού σταθμού της ίδιας ισχύος.) όσο και για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος. Για λόγους μειώσεις του κόστους κατασκευής η
ΕΣΣΔ κατασκεύασε έναν υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος μαζί με ένα παλιρροϊκό
σταθμό με τη μέθοδο της πλέουσας κατασκευής που χρησιμοποιείται γενικά για
τέτοιες παραθαλάσσιες υδροτεχνολογικές κατασκευές, όπως σήραγγες αποβάθρες
και φράγματα.
Με τη μέθοδο αυτή οι συνιστώσες της κατασκευής κατασκευάζονται και
ρυθμίζονται σε παραθαλάσσιο βιομηχανικό κέντρο. Κατόπιν η κατασκευή
συναρμολογείται και ρυμουλκείται από τη θάλασσα στην τελική τοποθεσία. Ο
πρώτος πειραματικός παλιρροϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής κατασκευάστηκε με
αυτή τη μέθοδο Κίσλαγια Γκουμπά της θάλασσας Μπάρεντς μεταξύ των ετών 1963
και 1968. Η δόμηση του σταθμού ( 36 Χ 18 Χ 15 μέτρα ) έγινε από λεπτού πάχους
συνιστώσες ( 15 – 20 cm ) που συνδύαζαν υψηλή αντοχή με χαμηλή δομική μάζα.
Έγινε σε μια περιοχή Κόλα κοντά στην πόλη Μουρμάνσκ. Μετά την
εγκατάσταση του εξοπλισμού και τις δοκιμές του κτηρίου για στεγανότητα η
περιοχή θεμελίωσης βυθίστηκε και το κτήριο οδηγήθηκε στη θάλασσα. Εκεί κατά τη
διάρκεια άμπωτης το κτήριο τοποθετήθηκε βυθισθείσα θεμελίωση και συνδέθηκε
δια φραγμάτων με την ακτή. Η κατασκευή αυτή έκλεισε τον ισθμό του κόλπου και
σχημάτισε λεκάνη παλιρροϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Σε αυτό το σταθμό
εγκαταστάθηκαν δύο αμφίστροφες γεννήτριες διυδραυλικού κινητήρα ισχύος
400KW η κάθε μια. Η κατασκευή των παλιρροϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
Ρανς και Κίσλαγια Γκουμπά και η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη πειραματική
τους λειτουργία επέτρεψε τον προγραμματισμό των ακόλουθων πειραματικών
σταθμών: σταθμός Μεζένι στη Λευκή θάλασσα ( 6 – 14 GW ) , σταθμός Πενζίνα ( 35
GW ) και Τουγκούρ ( 10 GW ) και οι δύο στην Οχοτσκική θάλασσα, οι σταθμοί στον
κόλπο Φαντύ και στον κόλπο Ούνγκαβα στον Καναδά και στο στόμιο του ποταμού
Σέβερ στη Μεγάλη Βρετανία.
Σήμερα γνωρίζοντας ότι η παλίρροια μπαίνει και βγαίνει κάθε δώδεκα ώρες, με
συνέπεια τα ρεύματα να φθάνουν στη μέγιστη ταχύτητά τους τέσσερις φορές κάθε
ημέρα έχουν αναπτυχθεί δύο αντίπαλες τεχνολογίες οι παλιρροιακοί φράκτες και οι
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παλιρροιακοί στρόβιλοι με σκοπό την εκμετάλλευση της ενέργειας αυτών των
ρευμάτων.
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Ενεργειακό δυναμικό παλιρροιακής ενέργειας στο στενό του
Ευρίπου και τρόποι εκμετάλλευσης μέσω εγκατάστασης
παλιρροιακής τουρμπίνας
Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε το ενεργειακό δυναμικό που βρίσκεται στο
Πορθμό του Ευρίπου, στη Χαλκίδα υπό τη μορφή της παλιρροιακής ενέργειας και η
εκμετάλλευση του μέσω εγκατάστασης τουρμπίνας παλιρροιακής ενέργειας
Η
αναφορά αυτή γίνετε από τις μετρήσεις της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της επεξεργασίας
τους από την ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών) στην οποία γίνεται η
εκτίμηση του ενεργειακού δυναμικού του στενού. Επίσης υπολογίζεται η μέση
πυκνότητα ισχύος, η ενέργεια που είναι δυνατόν να αντληθεί με προτεινόμενη
εγκατάσταση συστοιχίας παλιρροιακών τουρμπινών και ακόλουθα η οικονομική
διάσταση και τα συμπεράσματα της μελέτης.

Εύριπος

Εικόνα 2: Πορθμός του Ευρίπου (Παλαιά γέφυρα)
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Ο πορθμός του Ευρίπου έχει πλάτος 39 μέτρα, μήκος 40 μέτρα και βάθος 8,5
μέτρα. Σε αυτόν παρουσιάζεται το εξής περίεργο φαινόμενο: τα νερά του κινούνται
συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα αλλάζουν φορά κινήσεως. Άλλοτε κατευθύνονται προς
τον Βόρειο και άλλοτε προς τον Νότιο Ευβοϊκό.
Μετά από συστηματικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι 22 - 23 ημέρες κάθε
μήνα το ρεύμα παρουσιάζει μια κανονικότητα και αλλάζει φορά κάθε 6 ώρες
περίπου, με αποτέλεσμα να συμπληρώνει τέσσερις εναλλαγές κάθε 24 ώρες και 50
λεπτά όπως ακριβώς η παλίρροια.
Από τις ημέρες του κανονικού ρεύματος 11-12 αντιστοιχούν στην περίοδο της
Νέας Σελήνης και άλλες τόσες στην περίοδο της Πανσελήνου. Πολλές φορές
παρουσιάζεται μια αρρυθμία, οπότε το φαινόμενο ολοκληρώνεται σε 22 ώρες και
22 λεπτά. Τις υπόλοιπες 6 ή 7 ημέρες, από τις οποίες 3 ημέρες αντιστοιχούν στην
περίοδο του πρώτου και οι υπόλοιπες στην περίοδο του τελευταίου τετάρτου, το
ρεύμα είναι ακανόνιστο. Η ταχύτητα του ρεύματος ανέρχεται σε 5-6 μίλια την ώρα,
ενώ μερικές φορές μπορεί να ανέρχεται και στα 9 μίλια την ώρα. Όταν δε το ρεύμα
ενισχύεται από τους ισχυρούς βορείους ανέμους, που πνέουν κατά καιρούς στην
περιοχή η ταχύτητά των ανωτέρων υδάτινων μαζών προς το Νότιο Ευβοϊκό γίνεται
ακόμη μεγαλύτερη.
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Για την μελέτη της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας μέσω της παλίρροιας στο
στενό του Ευρίπου ήταν απαραίτητη η γνώση των ταχυτήτων των κινούμενων
υδάτων δια μέσου του στενού. Μια τέτοια ενέργεια έγινε το Δεκέμβριο του 2010
από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) σε συνεργασία με το
Κ.Α.Π.Ε (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) για λογαριασμό της ΑΓΕΤ
Ηρακλής.
Στην πρώτη φάση έγινε καταγραφή των ταχυτήτων και των κατευθύνσεων των
ρευμάτων σε κομβικές θέσεις της περιοχής του πορθμού του Ευρίπου. Επιλέχθηκαν
τρείς περιοχές στενώσεων :
1) Η περιοχή της νέας κρεμαστής γέφυρας
2) Η παλαιά γέφυρα μέσα στην πόλη της Χαλκίδας και
3) Η περιοχή ανάμεσα στους δύο φάρους στο βόρειο τμήμα του διαύλου
Στην περιοχή της νέας κρεμαστής γέφυρας έγινε πόντιση ρευματογράφου
κοντά στη θέση του κόκκινου φάρου με βάθος πυθμένα στα 6,5m. Ο
ρευματογράφος ήταν πάνω σε ακίνητη βάση, ένα μέτρο πάνω από το πυθμένα και
κατέγραψε τις σημειακές τιμές της θερμοκρασίας, της έντασης και της διεύθυνσης
του ρεύματος κάθε μισή ώρα από τις 17 Μαΐου έως τις 25 Αυγούστου του 2010.
Επιπλέον στις 17 και 18 Μαΐου , στις 7 Ιουλίου και στις 23 Σεπτεμβρίου 2010
έγιναν καταγραφές σε μορφή στιγμιότυπων του ρεύματος κατά μήκος και κατά
πλάτος, δηλαδή εγκάρσια στους διαύλους στις κομβικές θέσεις της νέας γέφυρας ,
της παλαιάς γέφυρας και στο βόρειο δίαυλο ανάμεσα στους φάρους. Οι
καταγραφές αυτές έγιναν με χρήση ενός ακουστικού ρευματογράφου ADCP(
Acoustic Doppler Current Profiler ) , ο οποίος παρέχει το προφίλ του ρεύματος,
δηλαδή την διεύθυνση και την ταχύτητα αυτού σε διαφορετικά βάθη στη
συγκεκριμένη γεωγραφική θέση (σημείο) μέτρησης.
Το ADCP, δεδομένου ότι ποντιζόταν επιφανειακά σε βάθος περίπου 0.5m από
ακίνητο πλωτό μέσο σε κάθε θέση μέτρησης, δεν μπορεί να παρέχει τις τιμές του
ρεύματος στο ανώτερο στρώμα της θάλασσας ( σε απόσταση της τάξης των 1-1,5
mαπό την ελεύθερη επιφάνεια ), καθώς επίσης και σε απόσταση της τάξης των 1-2
m από τον πυθμένα, καθόσον στην περιοχή εκείνη οι μετρήσεις έχουν συνήθως
σφάλμα λόγω επιρροής των ακουστικών ανακλάσεων από τον πυθμένα.
Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν το ζητούμενο είναι η εκτίμηση των
ταχυτήτων του ρεύματος πάνω στις εγκάρσιες τομές στις κομβικές θέσεις κατά τη
διάρκεια του πλήρους παλιρροιακού κύκλου καθώς και των μεταβολών τους από
την περίοδο της Πανσελήνου και Νέας Σελήνης στα Σεληνιακά Τέταρτα.
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων
ΡΕΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Στο διάγραμμα (1) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τον
ποντισμένο ρευματογράφο. Από τις 17 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου έχουν καταγραφεί
δύο πλήρεις σεληνιακοί μήνες μετρήσεων, δεδομένου ότι στις 17 Μαΐου η Σελήνη
ήταν τεσσάρων ημερών και στις 15 Ιουλίου που έγινε η πρώτη ανάσυρση του ήταν
και πάλι τεσσάρων ημερών.
Στις 15 Ιουλίου ο ρευματογράφος ανασύρθηκε, τοποθετήθηκε νέα μνήμη και
επαναποντίστικε στην ίδια θέση. Ατυχώς μετά την επαναπόντιση παρουσίασε
τεχνικά προβλήματα, με απότομη, αυθημερόν, ελάττωση στις καταγραφόμενες
τιμές της έντασης του ρεύματος, και σταμάτησε να λειτουργεί στις 25 Αυγούστου
και ανασύρθηκε οριστικά στις 10 Οκτωβρίου. Λόγω της βλάβης που
προαναφέρθηκε, το τμήμα των καταγραφών μετά τις 15 Ιουλίου δεν
χρησιμοποιείται στη ανάλυση των δεδομένων ακολούθει.
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Διάγραμμα 1: Μετρούμενες ταχύτητες στο σημείο πόντισης του ρευματογράφου από 17-5-2010 έως
15-7-2010

Στο διάγραμμα (2) δείχνεται το διάγραμμα διασποράς της ταχύτητας του
ρεύματος σε σχέση με την διεύθυνση και στο διάγραμμα (3) το ιστόγραμμα της
ταχύτητας ρεύματος. Από το διάγραμμα (2) παρατηρούμε ότι οι υψηλές ταχύτητες
ρεύματος παρουσιάζουν συστηματικά συνεχώς μειούμενη κατευθυντική διασπορά
τείνοντας στις δύο βασικές κατευθύνσεις ροής.

Διάγραμμα 2: Διασπορά της ταχύτητας του ρεύματος σε σχέση με τη διεύθυνση
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Διάγραμμα 3: Ιστόγραμμα ταχύτητας ρεύματος

Από το διάγραμμα (3) φαίνεται άμεσα ότι οι επικρατούσες ταχύτητες του
ρεύματος στη περιοχή των μετρήσεων είναι στο διάστημα [ 30,40 ] cm/s. Ένα ακόμα
χαρακτηριστικό του ιστογράμματος είναι η ασυμμετρία του.

Από την στατιστική ανάλυση της ταχύτητας του ρεύματος κατά την περίοδο των
μετρήσεων προέκυψε ότι η μέση ταχύτητα είναι 31,43 cm/s, η μέγιστη ταχύτητα είναι 75.4
cm/s και η τυπική απόκλιση είναι 15.4 cm/s. Το τελευταίο αποτέλεσμα υποδηλώνει την
αναμενόμενη μεγάλη διασπορά της ταχύτητας γύρω από τη μέση της τιμή.
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ADCP

Πέραν των επιτόπιων συστηματικών μετρήσεων της ροής με χρήση του
ποντισμένου ρευματογράφου, χρησιμοποιήθηκε ένα φορητό όργανο ADCP για τη
λήψη στιγμιότυπων της ροής και την εν συνεχεία συσχέτιση της με τα δεδομένα του
ρευματογράφου. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν στις 17 και 18 Μαΐου, 7 Ιουλίου και 23
Σεπτεμβρίου 2010.
Τα στιγμιότυπα της δομής της ροής στις κομβικές θέσεις, τα οποία ελήφθησαν
με χρήση του ADCP φανερώνουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα:

1. Από τις μετρήσεις που έγιναν υψηλότερη ταχύτητα παρουσιάζεται στην
παλαιά γέφυρα και ακολουθούν οι ταχύτητες στο δίαυλο της νέας γέφυρας
ο οποίος έχει συγκρίσιμο πλάτος με το βόρειο δίαυλο ανάμεσα στους
φάρους, αλλά μικρότερο μέσο βάθος. Κατά συνέπεια οι ταχύτητες στο
βόρειο δίαυλο είναι μικρότερες από ότι στη νέα γέφυρα.
2. Υπάρχει μικρή εξασθένηση του ρεύματος με το βάθος σε ολόκληρη τη
θαλάσσια στήλη η οποία είναι εντονότερη στη τομή της νέας γέφυρας αλλά
πρακτικά ασήμαντη στη παλαιά γέφυρα. Η ροή εξασθενεί σημαντικά μόνο
πολύ κοντά (1-1.5 m) στο πυθμένα.

3. Οι ταχύτητες σε κάθε δίαυλο δεν είναι πάντα ακριβώς παράλληλες με τον
διαμήκη άξονα του διαύλου. Αυτό οφείλεται σε φαινόμενα τύρβης αλλά και
σε επιρροή με μορφολογικά χαρακτηριστικά της γειτονικής ακτογραμμής σε
κάθε δίαυλο σε σχέση με τη γενική προέλευση του πυρήνα του ρεύματος
που εισέρχεται στο δίαυλο στη συγκεκριμένη φάση του δωδεκάωρου
παλιρροιακού κύκλου. Συγκεκριμένα, όταν το ρεύμα ανεβαίνει βόρεια, άφου
διέλθει από το δίαυλο της νέας γέφυρας, συνεχίζει λόγω αδράνειας 300̊προς
Βορρά και στην παλαιά γέφυρα εισέρχεται προερχόμενο από τα
νοτιοδυτικά, δηλαδή προερχόμενο από τις κατευθύνσεις 250-260̊ προς
Βορρά. Κατά συνέπεια οι ταχύτητες στο δίαυλο προς τη πλευρά της
Χαλκίδας είναι ισχυρότερες από ότι προς τη πλευρά της Βοιωτίας. Παρόμοιο
φαινόμενο παρατηρείται στο δίαυλο της νέας γέφυρας κατά την προς Νότο
ροή (κάθοδο) του ρεύματος.
Δεδομένου ότι οι θέσεις που έχουν επιλεγεί στους τρείς δίαυλους είναι
πρακτικά πάνω στην ίδια ρευματογραμμή και σε σχετικά μικρές μεταξύ τους
αποστάσεις σε σχέση με τη κλίμακα του παλιρροιακού κύματος, προκύπτει ότι οι
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διαμήκεις ταχύτητες σε κάθε δίαυλο στο κεντρικό τμήμα του πυρήνα της ροής,
δηλαδή κοντά στο μέσο της διατομής και σε βάθος περίπου 3 m, σχετίζονται
γραμμικά πολύ ικανοποιητικά με τις αντίστοιχες διαμήκεις ταχύτητες που
καταγράφονται στη θέση του ρευματογράφου στην ίδια χρονική στιγμή.

Οι τρεις ευθείες παλινδρόμησης για τις τρείς θέσεις όπου αποτυπώθηκαν οι
δισδιάστατες δομές της ροής στις 17 και 18 Μαΐου και στις 7 Ιουλίου είναι :
1) New Bridge : Vcm = -0.0867 + 0.7364 VADCP
2) OldBridge : Vcm = 0.4165 + 0.2135 VADCP
3) North Lights : Vcm = 3.5961 + 1.3067 VADCP

Όπου Vcm είναι η ταχύτητα του ρεύματος που καταγράφεται από το
ρευματογράφο και VADCP είναι η ταχύτητα του ρεύματος που καταγράφεται από το
ADCP. Οι αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης για τις τρείς ανωτέρω ομάδες
δεδομένων είναι 0.998, 0.997, 0.996 και θεωρούνται πολύ υψηλοί υποδηλώνοντας
πολύ καλή γραμμική συσχέτιση.

Η πολύ καλή αυτή συσχέτιση επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των
αντιπροσωπευτικών δομών της κατανομής των διαμηκών ταχυτήτων κατά μήκος και
των δυο δίαυλων σε όλο το πλάτος και βάθος αυτών στις διαφορετικές φάσεις της
Σελήνης, χρησιμοποιώντας γραμμική προεκβολή που βασίζεται στις αντίστοιχες
ευθείες παλινδρόμησης.
Κατά πρώτον κατασκευάζουμε για κάθε δίαυλο μία κατά προσέγγιση μέση
κατανομή ταχυτήτων κατά μήκος αυτού που αντιπροσωπεύει ολόκληρο το
δωδεκάωρο κύκλο. Στη κατανομή αυτή τα μεγέθη των ταχυτήτων είναι α-διάστατα
διότι ανάγονται ( σε ποσοστά) ως προς την ταχύτητα κοντά στο πυρήνα της ροής,
δηλαδή στο μέσο του διαύλου και σε βάθος 3 m περίπου, η οποία, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, σχετίζεται γραμμικά με την αντίστοιχη διαμήκη ταχύτητα
που καταγράφει ο ποντισμένος ρευματογράφος. Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται
ανεξάρτητα από τη φάση της Σελήνης.
Ακολούθως, από τα δεδομένα του ποντισμένου ρευματογράφου,
προσδιορίζουμε αντιπροσωπευτικές μέσες τιμές του μέτρου της ταχύτητας κατά
μήκος του δίαυλου για το δωδεκάωρο κύκλο των ακόλουθων περιόδων :
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(a) της νέας Σελήνης και της Πανσέληνου (Σελήνη μίας ημέρας και Σελήνη 14
ημερών)
(b) στο πρώτο και δεύτερο τέταρτο ( Σελήνη 7 ημερών και Σελήνη 22 ημερών)
(c) ενδιάμεσα στις περιόδους (a) και (b) ( Σελήνη 4 ημερών και Σελήνη 18
ημερών)
Οι τιμές αυτές προκύπτουν με τη χρήση των ευθειών παλινδρόμησης που
αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Η μέση τιμή για το δωδεκάωρο κύκλο κυμαίνεται από μέγιστα τις τάξεως των
38 cm/s στην περίοδο (a), σε ελάχιστα τις τάξεως των 25cm/s στην περίοδο (b), ενώ
στην ενδιάμεση φάση, περίοδο (c), παραμένει υψηλή της τάξεως των 36 cm/s. Οι
τιμές αυτές, μέσα από τις ευθείες παλινδρόμησης μας παρέχουν τις αντίστοιχες
τιμές της αντιπροσωπευτικής ταχύτητας του δωδεκάωρου κύκλου κοντά στο
πυρήνα της ροής σε κάθε δίαυλο στις διαφορετικές φάσεις της Σελήνης.
Όταν οι ταχύτητες που προκύπτουν για το πυρήνα της ροής σε κάθε δίαυλο
πολλαπλασιαστούν με τις αδιάστατες (ποσοστιαίες) κατανομές, προκύπτουν τα
αποτελέσματα των διαγραμμάτων (4), (5), (6) που είναι και το ζητούμενο.
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Διάγραμμα 4: Περιοχές ταχυτήτων σε συνάρτηση με το βάθος και την απόσταση από τη στεριά στην
περίοδο της πανσελήνου\νέου φεγγαριού

Διάγραμμα 5 : Περιοχές ταχυτήτων σε συνάρτηση με το βάθος και την απόσταση από τη στεριά στην
περίοδο των τετάρτων του φεγγαριού
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Διάγραμμα 6 : Περιοχές ταχυτήτων σε συνάρτηση με το βάθος και την απόσταση από τη στεριά στην
ενδιάμεση περίοδο
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Με βάση αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να εκτιμηθεί το ενεργειακό δυναμικό
σε κάθε δίαυλο/τομή για ένα δωδεκάωρο κύκλο στις διαφορετικές φάσεις της
Σελήνης, καθώς επίσης μπορεί να γίνει ο ίδιος υπολογισμός για διαφορετικά
τμήματα του δίαυλου όπου ενδεχομένως στο μέλλον μπορεί να τοποθετηθεί μια
πτέρυγα ή υδροτουρμπίνα με συγκεκριμένες διαστάσεις για άντληση της ενέργειας
του ρεύματος.
Μετά από την ανάλυση προκύπτει το διάγραμμα τιμών των ταχυτήτων του
ρεύματος στην παλαιά γέφυρα που είναι και το ζητούμενο. Η ανάλυση θα
μπορούσε να είχε αποφευκτή αν η πόντιση του ρευματογράφου γινόταν κατευθείαν
στην παλαιά γέφυρα, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο λόγω της θέσης και της
κίνησης των διαφόρων πλεούμενων στην περιοχή. Παρόλα αυτά η γραμμική
συσχέτιση μας δίνει μια πολύ καλή ακρίβεια των ταχυτήτων του ρεύματος που
επικρατούν στην περιοχή της παλαιάς γέφυρας. Έτσι οι περαιτέρω υπολογισμοί θα
γίνουν με βάση τις τιμές του επόμενου διαγράμματος. (6)

Διάγραμμα 7: Μετρούμενες ταχύτητες στο σημείο πόντισης του ρευματογράφου από 17-5-2010 έως
15-7-2010
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Αξιολόγηση των πόρων
Ενώ οι αρχικές αξιολογήσεις της διαθέσιμης ενέργειας σε ένα κανάλι έχουν την
εστίαση στους υπολογισμούς που χρησιμοποιούν το πρότυπο ροής κινητικής
ενέργειας, οι περιορισμοί της παλιρροιακής ηλεκτρικής παραγωγής είναι σημαντικά
πιο περίπλοκοι. Η μέγιστη φυσική πιθανή ενεργειακή εξαγωγή από ένα στενό που
συνδέει δύο μεγάλες λεκάνες δίνεται μέσα σε 10% από:

όπου

ρ = η πυκνότητα του νερού (το νερό της θάλασσας είναι 1025 kg/m ³)

g = η επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81 m/s²)

ΔHmax = μέγιστη διαφορά ανύψωση επιφάνειας νερού κατά μήκος του
καναλιού(m)

Qmax = μέγιστο ογκομετρικό ποσοστό ροής διαμέσου του καναλιού.(m³/s)

Ο τύπος αυτός δεν είναι τόσο εύχρηστος όσο παρουσιάζεται. Στον Εύριπο για
την χρήση του τύπου μας ενδιαφέρουν η μέγιστη ταχύτητα που μετρήθηκε στα
3.134 m/s, το πλάτος του στενού που είναι 39m, το βάθος 8.5m και το εύρος της
παλίρροιας που είναι 0.4m και στην περίπτωση μας ισούται με τη μέγιστη διαφορά
ανύψωση επιφάνειας νερού κατά μήκος του καναλιού. Άρα το μέγιστο είναι ΔΗ tide
= 0.4m.
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Το μέγιστο ογκομετρικό ποσοστό ροής διαμέσου του καναλιού δίνεται από τον
παρακάτω τύπο:

Qmax = Umax * width * dept

Και στην περίπτωσή μας Qmax = 1038.921m3/s.

Άρα τελικά η διαθέσιμη ισχύς στο κανάλι είναι ίση με:

P = 919.3ΚWatt

Ο υπολογισμός αυτός αφορά την μέγιστη δυνατή ισχύ που μπορεί να μας
προσφέρει η τοποθεσία σε θεωρητική εκμετάλλευση 100% , πράγμα που είναι
ανέφικτο με τα σημερινά δεδομένα της υπάρχουσας τεχνολογίας αλλά και του
αντίκτυπου που θα είχε μια τέτοια αλλαγή στα έμβια όντα του θαλάσσιου
περιβάλλοντος του στενού. (7)

Μέση Πυκνότητα Ισχύος(APD)
Η μέση πυκνότητα ισχύος APD(AveragePowerDensity) που είναι διαθέσιμη σε
μια θεωρούμενη διατομή ανά μέτρο επιφάνειας δίνεται από τον τύπο :

APD = 0.5 pV3Watt/m2

ρ = η πυκνότητα του νερού (το νερό της θάλασσας είναι 1025 kg/m ³)

V = η ταχύτητα της ροής (m/sec)
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Με χρήση του αρχείου μέτρησης των ταχυτήτων που μετρήθηκαν από το
ρευματογράφο για περίοδο δύο μηνών και γραμμικό συσχετισμό με τη θέση που
μας ενδιαφέρει υπολογίζεται η μέση ταχύτητα στο στενό στα 1.291m/sec. Τιμή που
θεωρείται αντιπροσωπευτική για το έτος καθώς προκύπτει ως ο μέσος όρος δύο
συνοδικών σεληνιακών μηνών.

Άρα :APD = 1105.872 Watt/m2
(6)

Δύναμη στροβίλων

Τα διάφορα σχέδια στροβίλων έχουν τις ποικίλες αποδοτικότητες και επομένως
ποικιλία παραγωγή δύναμης. Εάν η αποδοτικότητα του στροβίλου «ξ» είναι γνωστή
η εξίσωση μπορεί κατωτέρω να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει την παραγωγή
δύναμης ενός στροβίλου.
Η ενέργεια διαθέσιμη από αυτά τα κινητικά συστήματα μπορεί να εκφραστεί
ως:

όπου:

ξ = η αποδοτικότητα στροβίλων

P = η ισχύς που παράγεται (Watt)
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ρ = η πυκνότητα του νερού (το νερό της θάλασσας έχει 1025 kg/m ³)

Α = η περιοχή σάρωσης του στροβίλου (σε m²)

V = η ταχύτητα της ροής(m/sec)

Η ισχύς που μπορεί να ανακτηθεί όμως είναι μικρότερη από την παραπάνω
έκφραση κατά ένα συντελεστή cp, η ανώτερη τιμή του οποίου είναι 0,593 και
γνωστή ως όριο του Betz.

Αν λάβουμε υπόψη τις απώλειες ενέργειας που υπεισέρχονται κατά τη
μετάδοση της κίνησης μέσω του κιβωτίου ταχυτήτων και της γεννήτριας παραγωγής
του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρώντας δύο ακόμα μειωτικούς συντελεστές, τότε η
παραπάνω σχέση θα λάβει την ακόλουθη τελική μορφή:

P(t) = 0.5 Cp n1 n2 p A V3

όπου:

P(t) = η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς (W),

n1 = συντελεστής μετάδοσης κίνησης στο κιβώτιο ταχυτήτων,

n2 = συντελεστής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη γεννήτρια.

Η διαθέσιμη και παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχα προκύπτει με
ολοκλήρωση των παραπάνω σχέσεων ως προς το χρόνο. Για τους υπολογισμούς
θεωρήθηκαν οι ακόλουθες τιμές των συντελεστών: cp = 0,40, n1 = 0,95 και n2 = 0,94.
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Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η στιγμιαία ισχύς σε watt στην παλαιά
γέφυρα για την περίοδο των 2 μηνών που έγιναν οι μετρήσεις. Θεωρήθηκε
υδροτουρμπίνα διαμέτρου 6 μέτρων, η δε μαύρη γραμμή αντιπροσωπεύει τον
κυλιόμενο μέσο όρο ανά 240 μετρήσεις, δηλαδή 5 ημέρες.

Διάγραμμα 8: Στιγμιαία ισχύς σε Watt με βάση τις μετρήσεις ταχυτήτων στην παλαιά γέφυρα.
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Μιλώντας τώρα για μέση ισχύ, μπορούμε να δούμε την ισχύ που θα μπορούσε
να παραχθεί στην πλήρη διατομή της παλαιάς γέφυρας(39m x 8,5m).Οπότε για την
πλήρη διατομή του στενού η μέση ισχύς που μπορεί να παραχθεί αντιστοιχεί σε
133.925 KWatt.
Αν τώρα θεωρήσουμε στρόβιλο διαμέτρου 6 μέτρων η μέση ισχύς που μπορεί
να παράγει αντιστοιχεί σε 11.183ΚWatt. Θεωρητικά σε ένα πρώτο στάδιο θα
μπορούσαν να εγκατασταθούν 4 τέτοιοι στρόβιλοι σε παραλληλία και να παράγουν
συνολικά 44.7KWatt. Η ισχύς αυτή είναι σχετικά μικρή παρόλα αυτά αντιστοιχεί σε
391.572Μwh ενέργειας σε ετήσια παραγωγή ενώ η δυνατότητα του στενού
ανέρχεται σε 1173,183Μwh ανά διατομή , τιμή που μπορεί να προσεγγιστεί
καλύτερα από μια συστοιχία 4 στροβίλων όσο βελτιώνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και κατά επέκταση ο συντελεστής Betz τείνει στο ανώτατο όριο του
0.593. Με μία τέτοια διάταξη θα αντλείται 33.37% της ενέργειας που προσφέρεται
σε μία διατομή αλλά μόλις ένα 4,8%της συνολικής ισχύος που προσφέρει το στενό!
Αυτή η εγκατάσταση λοιπόν μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα για την
εκμετάλλευση της ενέργειας του στενού, το οποίο αν λειτουργήσει με βάση τις
προβλεπόμενες τιμές θα δώσει και τις αντίστοιχες μετρήσεις για μία επέκταση της
εγκατάστασης με τοποθέτηση τουρμπίνων παλιρροιακής ενέργειας σε περισσότερες
διατομές, οι οποίες δεν θα παράγουν την ίδια ενέργεια αλλά ελαφρά λιγότερη λόγω
της πτώσης ταχύτητας που θα δημιουργείται στο ρεύμα από την αρχική
εγκατάσταση.
Μία πρόβλεψη για τη μέγιστη εφικτή ενεργειακή εκμετάλλευση της ενέργειας
του στενού θα μας έδινε ένα ποσοστό 25% της συνολικής διαθέσιμης
ισχύος(230Κwatt) δηλαδή 2014,8 Mwh ενέργειας. Μία διόλου ευκαταφρόνητη
ποσότητα πού θα αντιστοιχούσε στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σχεδόν
403 νοικοκυριών!
Η συνολική ετήσια ενέργεια ανά διατομή επαρκεί για την κάλυψη των ετήσιων
ενεργειακών αναγκών 234 κατοικιών αν θεωρήσουμε μια μέση κατανάλωση ανά
κατοικία περίπου 5 Mwh. Αντίστοιχα η ετήσια ενέργεια της συστοιχίας θα
μπορούσε να καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες 78 κατοικιών.
Το φυσικό όριο εξαγωγής ενέργειας αντιστοιχεί στο 38% της ροής, έτσι από τα
919.3 KW ισχύος που είναι η συνολική ισχύς που προσφέρει η ροή κατά μήκος του
καναλιού τα 349.334KW είναι εφικτό να εξαχθούν με βάση τις φυσικές δυνατότητες
του καναλιού. Οι περιορισμοί που μας εμποδίζουν να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα
είναι αρχικά οι τεχνικοί, δηλαδή οι απώλειες των τουρμπίνων και των γεννητριών
αλλά δευτερεύοντος και η διαφύλαξη της ισορροπίας του οικοσυστήματος καθώς
μια τόσο μεγάλη αλλαγή στην κίνηση θα δημιουργούσε μεγάλες ανισορροπίες.
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Άλλη μια μέθοδος που αξίζει να επισκεφτούμε είναι η εγκατάσταση ενός
δυναμικού φράγματος. Δηλαδή η κατασκευή ενός φράγματος αρκετά μεγάλου σε
μήκος(της τάξεως των km) μέσα στη θάλασσα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσει
τον όγκο του νερού και την ταχύτητα που εισέρχεται στον πορθμό αυξάνοντας έτσι
την ενέργεια που μπορούμε να αντλήσουμε σε πιο αξιόλογα επίπεδα.
Η τεχνολογία αυτή είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο αλλά είναι πολλά
υποσχόμενη και σίγουρα στο μέλλον μπορεί να αποφέρει μεγάλη βελτίωση στην
εκμετάλλευση της παλιρροιακής ενέργειας.
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Οικονομική διάσταση
Η παλιρροιακή ενέργεια ενώ σε ερευνητικό επίπεδο έχει προχωρήσει σε
μεγάλο βαθμό, είναι μια σχετικά καινούργια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας στον
εμπορικό τομέα. Η χρήση των υδρο-τουρμπίνων σε ελεύθερη ροή είναι ακόμα πιο
καινούργια καθώς η χρήση φραγμάτων ήταν πιο συνήθης στο παρελθόν.
Στην περίπτωση των φραγμάτων το κόστος εγκατάστασης είναι πολύ μεγάλο
και το κόστος παραγωγής κυμαίνεται από 2-20cents του ευρώ. Λόγω του ιδιαίτερα
αυξημένου κόστους εγκατάστασης και της μακράς περιόδου αποπληρωμής δεν
υπήρξε ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για την παλιρροιακή ενέργεια.
Και το ενδιαφέρον υπήρξε μόνο σε εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης ισχύος,
κλασσικό παράδειγμα είναι ο σταθμός παλιρροιακής ενέργειας Rance, ο οποίος
είναι ο πρώτος στον κόσμο παλιρροιακός σταθμός παραγωγής ενέργειας, αλλά και
ο μεγαλύτερος σε ισχύ.
Η εγκατάσταση βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Rance, στη Βρετάνη ,
Γαλλία . Άνοιξε στις 26 Νοεμβρίου 1966, σήμερα λειτουργεί από την Electricité de
France, και είναι ο μεγαλύτερος παλιρροιακός σταθμός παραγωγής ενέργειας στον
κόσμο, όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ.
Με μέγιστη ισχύ των 240 μεγαβάτ , που παράγεται από τις 24 τουρμπίνες,
προμηθεύει 0,012% της ζήτησης ισχύος της Γαλλίας. Με ένα παράγοντα
χωρητικότητας περίπου 40%, αυτό παρέχει ένα μέσο όρο τα 96 μεγαβάτ , που δίνει
μια ετήσια παραγωγή των περίπου 600 GWh. Το αρχικό κόστος εγκατάστασης ήταν
620 εκατομμύρια φράγκα.
Κατά επέκταση ακολούθησαν και άλλες επενδύσεις μέχρι που η τεχνολογία να
γίνει επαρκής για την εγκατάσταση τουρμπίνων σε ελεύθερη ροή αποφεύγοντας το
μεγάλο κόστος εγκατάστασης. Παρόλα αυτά η τεχνολογία στηρίζεται σε ταχύτητες
τουλάχιστον 1m/sec και διάμετρο τουρμπίνας τουλάχιστον 16m.

Επομένως με τα τεχνολογικά δεδομένα του σήμερα ένα σημείο όπως το στενό
του Ευρίπου δεν ανήκει στην ζώνη εκμετάλλευσης που ασχολούνται οι
περισσότερες κατασκευάστριες εταιρίες, πρωτίστως λόγω βάθους (8,5m) που
περιορίζει τη διάμετρο του ρότορα της τουρμπίνας περιορίζοντας και την παραγωγή
ενέργειας σημαντικά και δευτερευόντως λόγω ταχύτητας που είναι σε ένα οριακά
βιώσιμο επίπεδο για μία επένδυση.
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Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη επένδυση δεν θα
είναι αποδοτική, απλά ότι με τα δεδομένα του σήμερα δεν είναι εύκολο να
υπολογιστεί το κατά πόσο θα συμφέρει μια τέτοια εγκατάσταση, καθώς δεν
υπάρχουν μηχανές του εμπορίου που θα εξυπηρετούσαν την συγκεκριμένη
περίπτωση.
Οπότε ο υπολογισμός του κόστους εγκατάστασης και των λειτουργικών εξόδων
είναι πολύ δύσκολος. Παρόλα αυτά η παρακάτω υδρο-τουρμπίνα που
παρουσιάζεται που είναι μοντέλο που αναπτύσσεται και αναμένεται να είναι έτοιμο
προς εγκατάσταση το 2013 και μπορεί να γίνει παραγγελία σε μέγεθος ρότορα
ανάλογα με την εγκατάσταση(minimum 16m) δίνει μία τάξη μεγέθους για την
απόσταση που έχει μια εγκατάσταση όπως αυτή του Ευρίπου από τα σημερινά
δεδομένα.

ΜΕΣΗ ΙΣΧΥΣ

1MW

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

2.7m/s

Cut-in ΤΑΧΥΤΗΤΑ

1.0m/s

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.4m/s

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΤΟΡΑ

18m

ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

21m

ΜΑΖΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

140t (air)

ΜΑΖΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ

110t (air)

ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

30-80m @ LAT*

ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΒΥΘΟ

19m nominal

* Lowest Astronomical Tide
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Εικόνα 3: Παλιρροιακή τουρμπίνα( Tidal turbine)

Υπάρχουν όμως και εγκαταστάσεις της τάξεως του Ευρίπου όπως στο East River
της Νέας Υόρκης όπου εγκαταστάθηκαν 6 γεννήτριες των 35 kwatt με ρότορες
διαμέτρου 5 m. Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό και στη συνέχεια θα υπάρξει
επέκταση στην ισχύ του ενός μεγαβάτ.
Αυτή είναι και η λογική εγκατάστασης στον πορθμό του Ευρίπου μια συστοιχία
παλιρροιακών τουρμπίνων ισχύος 12 kwatt για την παραγωγή ενέργειας βιώσιμα
αλλά με μικρό οικονομικό κέρδος στο οποίο αν συνυπολογιστεί η ανάγκη για
αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τους
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελούσε μια πολύ καλή κρατική επένδυση.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να παράγει ποσοστό 20% της συνολικής της
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ως το 2020 από Α.Π.Ε., το οποίο θα αυξηθεί σε 90% ως
το 2050.
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Η θαλάσσια ενέργεια έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της
αειφόρου οικονομίας, συντελώντας στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην εξασθένιση του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, στην ανάπτυξη του ενεργειακού μείγματος και στη δημιουργία μιας νέας
Βιομηχανίας που θα προσφέρει μέχρι το 2050 περίπου 260000 νέες θέσεις εργασίας.

Το νερό έχει περίπου 1000 φορές μεγαλύτερη κινητική ενέργεια από τον αέρα,
απαιτώντας συστήματα μικρότερου μεγέθους για την παραγωγή της ίδιας περίπου
ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος.
Προς το παρόν τα συστήματα θαλάσσιας ενέργειας είναι αντιμέτωπα με πληθώρα
προκλήσεων, οι οποίες πρέπει να υπερνικηθούν για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές τους
και η Βιομηχανία της θαλάσσιας ενέργειας βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.
Ο μεγαλύτερος φραγμός στην ανάπτυξη της θαλάσσιας ενέργειας σήμερα είναι το
υψηλό της κόστος. Όπως κάθε σύστημα που εισάγεται στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα
συστήματα θαλάσσιας ενέργειας θα έχουν κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η επιλογή
της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει με τη χρήση εργαλείων θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδιασμού.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κάποιων πρώτων μελετών, η λειτουργία των
συστημάτων θαλάσσιας ενέργειας έχει περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι
οποίες μάλιστα αφορούν την περιοχή της θέσης εγκατάστασης. Για να μπορέσει η
θαλάσσια ενέργεια να αποσπάσει την απαραίτητη δημόσια υποστήριξη, θα χρειαστεί να
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καταδειχθεί η συμβατότητα των διατάξεων αξιοποίησής της με τα οικολογικά συστήματα
και τις ανθρωπογενείς χρήσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επομένως, η ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποδεικνύεται κρίσιμης σημασίας.
Οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα αναγνωρίζουν τις
προκλήσεις που πρέπει να υπερνικηθούν και είναι έτοιμες να επενδύσουν τα χρήματα και
το χρόνο που απαιτούνται για την προώθηση της Βιομηχανίας της θαλάσσιας ενέργειας.
Η συνεργασία για αξιοποίηση της θαλάσσιας ενέργειας προσφέρει μοναδικές
ευκαιρίες έρευνας & ανάπτυξης για τους εμπλεκόμενους και η ανερχόμενη τεχνολογία
μπορεί να εφαρμοστεί ανά την Υφήλιο.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη στο Πορθμό του Ευρίπου, στη
Χαλκίδα, της παλιρροιακής ενέργειας και της εκμετάλλευση της μέσω εγκατάστασης
τουρμπίνας παλιρροιακής ενέργειας είναι:
 Η παλιρροιακή ενέργεια είναι μία θελκτική μορφή ανανεώσιμης ενέργειας λόγω της
κανονικότητας που παρουσιάζει καθώς είναι ένα παλινδρομικό - περιοδικό φαινόμενο.
 Η τεχνολογία σχετικά με την τοποθέτηση τουρμπίνων σε ελεύθερη ροή ύδατος είναι σε
πρώιμο στάδιο ακόμη και στο μέλλον θα είναι σε θέση να δώσει περισσότερες
πληροφορίες για μια εγκατάσταση στον Εύριπο
 Η ενέργεια που μπορεί να εξαχθεί από το στενό είναι αρκετά σημαντική ακόμα και με
τους σημερινούς περιορισμούς πόσο μάλλον αν επέλθει μια ενδεχόμενη βελτίωση του
μηχανικού μέρους.
 Μία πρώτη κίνηση είναι η εγκατάσταση μίας συστοιχίας 4 παλιρροιακών τουρμπίνων
διαμέτρου 6 μέτρων για την παραγωγή μέσης ισχύος 44,7 Kwatt και αφού επαληθευθεί
και στην πράξη αυτή η παραγωγή εν συνέχεια μπορεί να επεκταθεί η εγκατάσταση με
προσθήκη περισσότερων τουρμπίνων για αύξηση της παραγωγής.
 Πέραν του ενεργειακού κομματιού πρέπει να υπάρξει και αντίστοιχη αντιμετώπιση από
τους φορείς της περιοχής για την προστασία της εγκατάστασης καθώς η περιοχή της
παλαιάς γέφυρας είναι ένας πολυσύχναστος χώρος, και μία τέτοια εγκατάσταση θα
ήταν απαγορευτική για την κίνηση πλεούμενων στο χώρο
 Στο οικονομικό κομμάτι δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για μία
εγκατάσταση όπως ο Εύριπος. Όμως δεδομένης της ισχύος της εγκατάστασης και το
μικρό μέγεθος ων τουρμπίνων που χρειάζονται καθώς και την σχετική εγγύτητα στην
ξηρά Το αρχικό κόστος της εγκατάστασης( κόστος τουρμπίνων, γεννητριών,
υποθαλάσσιου καλωδίου, κ .α) θα είναι σχετικά χαμηλό. Επίσης το κόστος παραγωγής
της KWH όπως αναφέρθηκε πριν είναι φθηνό στις παλιρροιακές εγκαταστάσεις και
κατά επέκταση η εγκατάσταση θα είναι βιώσιμη λογικά αλλά χρειάζεται περαιτέρω
έρευνα για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα.
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