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Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας κο Καφετζή Θεόδωρο για την
κατανόηση και την εμπιστοσύνη που έδειξε στα πρόσωπα μας . Για την αστείρευτη βοήθεια και
καθοδήγηση του κατά την διάρκεια αυτού του έργου, που χωρίς αυτά η ολοκλήρωση του θα ήταν
αδύνατη.

Αφιερώνουμε την προσπάθεια μας αυτή στις οικογένειες μας.

Καϊμενοπούλου Αφροδίτη - Τζέλα Αναστασία
Σεπτέμβριος 2008
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν παρακολουθήσει κανείς σήμερα τα δημοσιεύματα του τύπου και τις
δημόσιες συζητήσεις θα ανακαλύψει ότι παντού γύρω του γίνεται λόγος για την
ενέργεια. Οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες, οι άνθρωποι γύρω μας αναφέρονται σε
αυτό το θέμα όλο και πιο συχνά, όλο και πιο έντονα, πολλές φορές με όλο και
μεγαλύτερη αγωνία. Γιατί συμβαίνει άραγε κάτι τέτοιο; Γιατί αυτό που ονομάζουμε
ενέργεια μπορεί να είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας, ώστε να αποτελεί θέμα
συζήτησης μιας συνεχώς αυξανόμενης μάζας ανθρώπων; Και τελικά, τι είναι αυτό
που ονομάζουμε ενέργεια;

Αυτό που συνήθως έχουμε εμείς στο μυαλό μας λέγοντας ενέργεια είναι το
αίτιο που

κάνει

τα ενεργοβόρα σώματα (ηλεκτρικές συσκεύες,

αυτοκίνητα,

εργοστάσια κλπ) να λειτουργούν και να παράγουν έργο. Γιατί, όμως, αυτό το «μέσο»
μας κάνει να το ζητάμε συνεχώς και στην ουσία να στηρίζουμε τη ζωή μας πάνω του;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται με μια απλή ματιά γύρω μας, όπου
παντού βλέπουμε πράγματα που λειτουργούν μέσω αυτής, πράγματα δηλαδή, που
δίνουν στην ανθρώπινη ζωή τη μορφή που έχει σήμερα. Γιατί, ποιος μπορεί να
φανταστεί πλέον τη ζωή του χωρίς την τηλεόραση, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή το
αυτοκίνητο; Και δεν είναι φυσικά μόνο αυτά, αλλά και πολλά άλλα που δεν μπορούμε
να φανταστούμε ότι χρησιμοποιούν ενέργεια, διότι την ύπαρξη, τη λειτουργία, ή την
κίνησή τους τη θεωρούμε δεδομένη κι έτσι δε μας απασχολεί η πηγή που τα θέτει σε
λειτουργία. Το επόμενο ερώτημα που δημιουργείται είναι γιατί τελικά πρέπει να
ανησυχούμε για τη χρήση της σε όλα αυτά τα μηχανήματα και εργαλεία, αφού όλα
εργάζονται καλώς, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.
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Σ’ αυτό το σημείο, ίσως πρέπει να προσθέσουμε ένα ακόμα στοιχείο στον
ορισμό της ενέργειας, με βάση μια επιστημονική παραδοχή1.

Για να χρησιμοποιήσουμε, λοιπόν, την ενέργεια, το πρώτο πράγμα που θα
έπρεπε να αναρωτηθούμε, είναι από πού πηγάζει αυτή και για πόσο χρονικό
διάστημα θα μπορεί να παράγεται. Οι επιστήμονες, λοιπόν, κάνουν λόγο για
«διαθέσιμη ενέργεια», όταν αναφέρονται σε αυτό που περιγράψαμε παραπάνω και
όχι απλώς για ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για κάτι που μπορεί να
παράγεται αιωνίως, αλλά, αντίθετα, για κάτι απολύτως εξαντλήσιμο.

Εφόσον, όμως, η ζωή μας εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από την ενέργεια
και η ενέργεια είναι ένα αγαθό που μπορεί κάποια στιγμή να εκλείψει, το λογικό είναι
να κάνουμε κι εμείς κάτι έτσι ώστε να απεξαρτηθούμε από αυτή, είτε με τη
δημιουργία κάποιων άλλων μηχανημάτων και εργαλείων που δε θα χρησιμοποιούν
ενέργεια είτε με την αντικατάσταση της εξαντλήσιμης ενέργειας με κάτι που θα
μπορεί να παράγεται και να ανανεώνεται συνεχώς. Το πρώτο σκέλος του
διαζευκτικού συλλογισμού, δηλαδή το να απεξαρτηθούμε από την ενέργεια, με τα
σημερινά δεδομένα μοιάζει μάλλον αδύνατο, καθώς η κάθε μας κίνηση και
δραστηριότητα είναι συνυφασμένη με την ενέργεια. Συνεπώς, αυτό που μας μένει να
κάνουμε προκειμένου να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα της ενέργειας και να
προλάβουμε την «καταστροφή» μας, είναι να αναζητήσουμε κάτι άλλο που θα
μπορεί να παράγεται χωρίς τον παραμικρό περιορισμό.

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες υποστηρίζουν και προωθούν τη λύση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτών των πηγών, δηλαδή, που μπορούν και
ανανεώνονται με φυσικό τρόπο. Στόχος, λοιπόν, και αντικείμενο της δικής μας
έρευνας είναι να αναλύσουμε τα πάντα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Προκειμένου, όμως, να μιλήσουμε και να αναπτύξουμε το ζήτημα αυτό, θα ήταν
χρήσιμο να μιλήσουμε πρώτα για το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιείται σήμερα
και που κινδυνεύουμε με την έλλειψή του.1

1 Ι. Βλάχος, Κ. Ζάχος, Π. Κόκκοτας, Γ. Τιμοθέου, Φυσική Β ’ Ενιαίου Λυκείου, θετικής και τεχνολογικής
κατεύθυνσης, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998.
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2. ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το μεγάλο πρόβλημα της ενέργειας που έγινε αισθητό τα τελευταία χρόνια
οφείλεται στο είδος της ενέργειας που χρησιμοποιούμε σήμερα. Πώς, όμως,
φτάσαμε να χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο είδος; Από πού προέκυψαν αυτές οι
συμβατικές πηγές ενέργειας και σε τι μας ωφέλησαν; Για να απαντήσουμε σε όλες
αυτές τις ερωτήσεις, καλό θα ήταν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η ενέργεια αποτελούσε πάντα τον κινητήριο μοχλό κάθε ανθρώπινης
δραστηριότητας2. Από πολύ νωρίς κατάλαβε ο άνθρωπος πόσο σημαντικό ρόλο
παίζει στη ζωή του η ενέργεια, γι’ αυτό και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο,τιδήποτε
μπορούσε να του την προσφέρει. Έτσι, σε όλη την ιστορική του πορεία, ο
άνθρωπος, χρησιμοποίησε με εφευρετικότητα τις δυνατότητες που του παρείχε
απλόχερα η φύση: τη δύναμη της φωτιάς, του νερού και του ήλιου, με στόχο τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του.

Η κατανάλωση, όμως, όλης αυτής της ενέργειας που προερχόταν από τις
παραπάνω πηγές είχε ως αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του
πληθυσμού της Γης. Η αύξηση αυτή, με τη σειρά της, δημιούργησε νέες ανάγκες ως
προς την εύρεση νέων πόρων παραγωγής ενέργειας,

γιατί οι

άνθρωποι,

προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο της διαβίωσής τους χρειάστηκαν ενέργεια
και οι πόροι αυτοί που εκμεταλλεύονταν μέχρι τότε, δεν μπορούσαν να καλύψουν τις
ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού.

Έτσι,

λοιπόν,

φτάσαμε

στους

πιο

πρόσφατους

αιώνες,

όπου

χρησιμοποιήθηκε η ενέργεια από την καύση του κάρβουνου και του πετρελαίου, την
οποία, ο άνθρωπος βρήκε τρόπο να τη μετατρέψει στην περισσότερο εξευγενισμένη
των μορφών της, τον ηλεκτρισμό. Αργότερα, και πολύ κοντά στη σημερινή εποχή,
στα μέσα του 20ου αιώνα, προστέθηκε ένας νέος τρόπος παραγωγής ενέργειας που
ήρθε για να δημιουργήσει ελπίδες για τη ριζική επίλυση του παγκόσμιου ενεργειακού
προβλήματος, η πυρηνική ενέργεια. Και πάλι, όμως, αυτοί οι πόροι δεν κρίθηκαν
2Κ. Α. Μπαλάρας, Α. Α. Αργυρίου, Φ. Ε. Καραγιάννης, Συμβατικές και ήπιες μορφές ενέργειας, Σέλκα-4Μ
Τεκδοτική, Αθήνα 2006.
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κατάλληλοι για τις ανθρώπινες ανάγκες. Πότε ακριβώς, λοιπόν, προέκυψε η ανάγκη
αντικατάστασης και αυτών των μορφών ενέργειας και για ποιο λόγο; Με άλλα λόγια,
τι ήταν αυτό που οδήγησε τους επιστήμονες να αναζητήσουν νέες μορφές ενέργειας;

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω,

η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου

πληθυσμού ήταν ανάλογη της κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο μέσος
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού ήταν 1,17% από το 1950 ως το 1999,
ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας ήταν 2,60% και, ειδικότερα για το πετρέλαιο, ο μέσος
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ζήτησης του ήταν 2,43%.

Όσον αφορά τώρα στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, ο μέσος ετήσιος
ρυθμός μεταβολής της από το 1990 ως το 2006 ήταν 1,74% και στην Ασία έφτανε
ακόμα και το 5,90%3!

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει, λοιπόν, ότι τα εν λόγω είδη της ενέργειας,
κυρίως όμως, το πετρέλαιο και ο ηλεκτρισμός, καταναλώνονται με ρυθμό μεγαλύτερο
της αύξησης του πληθυσμού και ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια.
Επομένως, με απλά μαθηματικά προκύπτει ότι κάποια στιγμή ο πληθυσμός θα γίνει
πολλαπλάσιος σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας με αποτέλεσμα κάποια
στιγμή οι τελευταίες να εκλείψουν. Τι μας εμποδίζει, όμως, να παράγουμε
μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές τις μορφές ενέργειας;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα δοθεί αν περιγράψουμε τον τρόπο με τον
οποίο σχηματίστηκαν τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Η
περιγραφή αυτή θα δώσει, ταυτόχρονα, και απάντηση στο ερώτημα από πού
προέκυψαν οι συμβατικές πηγές ενέργειας, που τέθηκε στην αρχή της ενότητας.
Όλες οι ενδείξεις που έχουμε σχετικά με το σχηματισμό τους καταδεικνύουν ότι τα
ορυκτά καύσιμα έχουν σχηματιστεί από οργανική ύλη, δηλαδή από ζώντες
οργανισμούς πριν πολλά εκατομμύρια χρόνια, κατά την περίοδο των μεγάλων
ανακατατάξεων της γης. Αυτοί οι ζώντες οργανισμοί είναι διάφορα ζώα, δέντρα, ρίζες
κλπ, τα οποία μετά το θάνατό τους αποσυντέθηκαν και παρήγαγαν διοξείδιο του
3 Β. Ιερεμίας, Παγκόσμια Οικονομία και Υπερκατανάλωση: Π τυχές και Προβληματισμοί, Ελληνοαμερικανική
Ένωση 2008.
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άνθρακα, το κύριο συστατικό των συμβατικών πηγών ενέργειας4. Έτσι, όμως,
προκύπτει το ερώτημα γιατί να μη συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε και τώρα τους
νεκρούς οργανισμούς.

Για να γίνει μια τέτοια διαδικασία απαιτείται η πάροδος εκατομμυρίων ετών.
Την ίδια, όμως, στιγμή, βλέπουμε, ότι η ετήσια ζήτηση του πετρελαίου συνεχώς
αυξάνεται και τα προσεχή 25-30 χρόνια η αύξηση αυτή θα φτάσει ακόμα και το 50%.
Οι ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων πέφτουν συνεχώς από το 1960, χωρίς να
προβλέπεται

ανάκαμψη.

Σήμερα,

ανακαλύπτουμε

κυρίως

μικρά

κοιτάσματα

πετρελαίου και αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να στηριχθούμε σε πολύ
μεγάλο βαθμό στα ήδη υπάρχοντα αποθέματα 5.

Συνεπώς, ο ρυθμός παραγωγής τους είναι δυσανάλογος του ρυθμού ζήτησής
τους, γι’ αυτό δεν μπορούμε και να παράγουμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας αυτού
του είδους.

Χρονολογικά, αυτή η ανάγκη προέκυψε για πρώτη φορά μετά την πετρελαϊκή
κρίση του 1973 και παγιώθηκε την επόμενη δεκαετία, μετά τη συνειδητοποίηση των
παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Το 2005,

όμως,

ξέσπασε νέα

πετρελαϊκή κρίση, η οποία επανέφερε το πρόβλημα και προέκυψε η ανάγκη άμεσης
επίλυσής του6. Έτσι, η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας με
την

παράλληλη

αύξηση

της

τιμής

του

αργού

πετρελαίου

δημιούργησαν

επανειλημμένα διεθνείς κρίσεις7.

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που έκανε τους επιστήμονες να αναζητήσουν
νέους πόρους ενέργειας ήταν η επιβεβαίωση των προβλέψεων για σημαντικές
επιβαρυντικές συνέπειες της, μέχρι σήμερα, συμπεριφοράς του ανθρώπου στο
οικοσύστημα, εξαιτίας, κυρίως, της ανεξέλεγκτης χρήσης των συμβατικών καυσίμων
και πολλών, φαινομενικά αθώων, τεχνολογικών προϊόντων.

4 Κ. Α. Μπαλαράς, Α. Α. Αργυρίου, Φ. Ε. Καραγιάννης, Συμβατικές και ήπιες μορφές ενέργειας, Σέλκα-4Μ
Τεκδοτική, Αθήνα 2006.
5 Μ. Τσοσκούνογλου, Η γεωλογική διάσταση: τελειώνει το πετρέλαιο; ΕΒΕΑ 2006.
6 Μ. Βουτυράκης, www.ecocrete.gr
7 Κ. Μπαλάνος, Φάκελος ενέργεια. Οι Ανανεώσιμες Π ηγές Ενέργειας. Προοπτικές εφαρμογής τους στην Ελλάδα,
Δαίμων της Οικολογίας, τ. 58, 2006
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Η επικίνδυνη μόλυνση της ατμόσφαιρας, η καταστροφή του προστατευτικού
στρώματος όζοντος στην ατμόσφαιρα της γης, η αλλαγή του κλίματος, με τη συνεχή
άνοδο της θερμοκρασίας, το λιώσιμο των πάγων στους πόλους, οι φοβερές
συνέπειες της ραδιενέργειας,

είναι

μερικά μόνο από τα αποτελέσματα της

υπερκατανάλωσης και συχνά αλόγιστης σπατάλης των λεγόμενων συμβατικών
ο
μορφών ενέργειας0.

Από την άλλη μεριά, το ίδιο κακή αποδεικνύεται και η λύση της πυρηνικής
ενέργειας, η οποία μπορεί να είναι μια καθαρή μορφή ενέργειας, από την άποψη ότι
το ραδιενεργό υλικό παράγει πολύ περισσότερη ενέργεια συγκριτικά με τα ορυκτά
καύσιμα, ωστόσο, η εξόρυξη του ουρανίου που εκλύεται από αυτή δεν είναι καθόλου
καθαρή υπόθεση για το περιβάλλον, αφού πρόκειται για ένα ορυκτό καύσιμο και
μάλιστα δυσεύρετο. Τα κατάλοιπα από τα πυρηνικά εργοστάσια είναι τοξικά και δεν
υπάρχει ασφαλής τρόπος για τη μόνιμη αποθήκευσή τους. Η μεταφορά του
πυρηνικού καυσίμου ενέχει κινδύνους.

Σε πυρηνικά εργοστάσια που δεν έχουν κατασκευασθεί με τις απαραίτητες και
προβλεπόμενες υποδομές ασφαλείας, ή δε συντηρούνται σωστά, ενδέχεται να
σημειωθούν δυστυχήματα με καταστροφικές συνέπειες8
9.
Συνεπώς,

μπορεί να

είναι

μια

μορφή ενέργειας

με χαμηλό

κόστος

παραγωγής, την ίδια στιγμή όμως, σε περίπτωση ατυχήματος, θα επέλθουν και
δραματικά αποτελέσματα. Το είδαμε, άλλωστε, και στην περίπτωση του εργοστασίου
του Τσέρνομπιλ, το 1986.

Όλα τα μηνύματα, επομένως, δείχνουν πια καθαρά, ότι η συνέχιση της
πορείας μας στο μέλλον επιβάλλει την αλλαγή της καθημερινής νοοτροπίας μας και
την αναθεώρηση των αξιών της ζωής, σε συνδυασμό με τον επαναπροσδιορισμό της
έννοιας και των στόχων της τεχνολογικής ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό και
επιπλέον εξαιρετικά χρήσιμο, για την ορθή επιλογή των μέτρων περιβαλλοντικής
αποκατάστασης, να συνειδητοποιήσουμε το εντυπωσιακά μεγάλο μέγεθος της
χρονικής απόκρισης του φυσικού μας κόσμου, σε κλιματικές μεταβολές.

8 P.J. Baptiste, R. Ducroux, Energy policy and climate change, Energy Policy 31, 2003, p.p. 155-166
9 http://phvsics4U.gr/faq/nuclear energy.html, Μάιος 2006.
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Απαιτούνται δεκαετίες για να διαπιστωθούν τα πρώτα ενθαρρυντικά θετικά
αποτελέσματα, των όποιων σημερινών διορθωτικών επεμβάσεων στο οικολογικό
σύστημα. Η ανησυχία και ο σκεπτικισμός των λίγων οικολόγων, κάποτε, αποτελεί
σήμερα καθημερινό προβληματισμό των περισσοτέρων.

Η διάσκεψη στο Ρίο, το καλοκαίρι του 1992101
, προσδιόρισε το πρόβλημα στις
διαστάσεις του, προδιαγράφοντας άμεσες ενέργειες και επεμβάσεις. Τα επιστημονικά
στοιχεία για τη σχέση της βιομηχανικής δραστηριότητας με τις αρνητικές κλιματικές
αλλαγές, την οικολογική υποβάθμιση και το δυσοίωνο μέλλον του πλανήτη μας, ήταν
συντριπτικά.

Παρά ταύτα, οι τρόποι αντιμετώπισης και ο έλεγχος εφαρμογής τους δε
βρήκαν όλες τις κυβερνήσεις σύμφωνες. Αιτία; Οι επαγόμενες συνέπειες από τον
περιορισμό της δράσης της βιομηχανίας των αναπτυγμένων χωρών.
Στην επόμενη όμοια διάσκεψη, στο Κιότο της Ιαπωνίας, το Δεκέμβριο του 199711,
καταβλήθηκε προσπάθεια για μια νέα συμφωνία βασισμένη σε πιο δραστικά μέτρα,
χωρίς τελικά να υπάρξει ομοφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στις διεθνείς διαπραγματεύσεις της12, έθεσε ως
στόχο τη μείωση κατά 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις
αναπτυγμένες χώρες μέχρι το 2020, σε σύγκριση με το 1990, και έως το 2050
μείωση των συνολικών εκπομπών μέχρι 50% στις αναπτυσσόμενες χώρες και 60 με
80% στις βιομηχανικές. Ο στόχος αυτός σήμερα φαίνεται να μην μπορεί να
επιτευχθεί.

Πάντως, παρά τις αντιδράσεις των λίγων, αλλά ισχυρών αυτού του κόσμου, η
ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των πολιτών ολοένα και αυξάνεται.

10
11 Κ. Α. Μπαλαράς, Α. Α. Αργυρίου, Φ. Ε. Καραγιάννης, Συμβατικές και ήπιες μορφές ενέργειας, Σέλκα-4Μ
Τεκδοτική, Αθήνα 2006.
12 ΕΕ (2007). Τελική έκθεση για την Πράσινη Βίβλο «Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη», Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, COM (2007), 10/1/2007 Βρυξέλλες.
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Η εκφραζόμενη, ποικιλοτρόπως, πρόθεση αντιμετώπισης του θέματος, σε
διεθνή κλίμακα,

δείχνει ότι συνειδητοποιούμε αργά,

αλλά σταθερά, πως η

τεχνολογία, ως καρπός ανώτερης πνευματικής εργασίας, πρέπει να έχει στόχο να
υπηρετεί τον άνθρωπο, με σεβασμό πάντα στο οικοσύστημα που τον φιλοξενεί. Αυτό
το οικοσύστημα, χώρος ανάπτυξης και διαβίωσης όλων των μορφών ζωής, δεν είναι
υπόθεση μερικών μόνο ανθρώπινων γενεών. Χρειάστηκαν 5 δισεκατομμύρια χρόνια
για να εξιδανικευτούν οι κλιματικές συνθήκες στον πλανήτη μας σε βαθμό που να
συμβάλλουν στη δημιουργία της ζωής.

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, η σημαντική συμβολή των πηγών ενέργειας
μεγάλης ισχύος στην τεχνολογική πρόοδο, από την οποία προέκυψαν πολλά θετικά
αποτελέσματα. Μέσα από τη ιστορική αναγκαιότητα των συμβατικών καυσίμων
ξεπήδησαν νέες και συνεχώς βελτιώνονται παλαιότερες μέθοδοι, εξευγενισμένης
παραγωγής ενέργειας, χωρίς πρακτικά οικολογικές επιβαρύνσεις. Ο ήλιος και ο
άνεμος θα έχουν τον πρώτο λόγο στις επόμενες δεκαετίες13.

Αυτές ακριβώς είναι και οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις
οποίες θα μιλήσουμε εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο

13 I. N. Meyer, European schemes for promoting renewables in liberalized markets, Energy Policy 31, 2003, p.p.
665-676.

Καϊμενοπούλου Αφροδίτη / Τζέλα Αναστασία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

12

Πτυχιακή εργασία - Σεπτεμβριος 2008

«ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Ανεμόμυλος
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3. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η εξαντλητική χρήση των ενεργειακών πηγών, που έχει οδηγήσει την
παγκόσμια κοινότητα σε ανησυχία για την επερχόμενη υποβάθμισή της, κάνουν
επιτακτική την ανάγκη απεξάρτησης της οικονομίας από το πετρέλαιο και από τις
συμβατικές πηγές ενέργειας. Το ενεργειακό μοντέλο στο οποίο στηρίζεται η
ανθρωπότητα έχει φτάσει στα όρια του και τα ορυκτά καύσιμα έχουν κριθεί σήμερα
εντελώς ακατάλληλα και αναποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, η πολλά υποσχόμενη
πυρηνική ενέργεια, ως λύση, κρίνεται ανεπαρκής και έχει πολύ έντονο το στοιχείο
της επικινδυνότητας, σε περίπτωση ατυχήματος. Συνεπώς, το ενεργειακό πρόβλημα
της ανθρωπότητας επιζητά άμεσα μια λύση. Ένα από τα ερωτήματα, επομένως, που
τίθενται είναι τι μπορούμε να κάνουμε για την αντικατάσταση του σημερινού
ενεργειακού μοντέλου, του τόσο καταστροφικού, όπως αποδεικνύεται μέρα με τη
μέρα, με κάποιο άλλο που θα μπορεί να προσφέρει αυτάρκεια, αρμονία με τη Φύση
και μηδενική πιθανότητα πρόκλησης κάποιου ατυχήματος.

Αυτό που προτείνουν, λοιπόν, σήμερα οι ερευνητές και οι επιστήμονες για την
επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ). Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουν ότι μπορούν να ανοίξουν μια πύλη σε μια
πηγή ανεξάντλητης ενέργειας, η οποία, όμως ταυτόχρονα, θα είναι και προσιτή στον
καθένα μας και μάλιστα χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τι ακριβώς, όμως, είναι
οι ΑΠΕ.;

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή διαφορετικά Ήπιες Μορφές Ενέργειας (ΗΜΕ)
είναι οι πηγές εκείνες τα αποθέματα των οποίων ανανεώνονται μέσω του κύκλου της
φύσης. Τέτοιες είναι οι ενέργειες που προέρχονται από τον ήλιο, τα ποτάμια, τον
άνεμο και τις οργανικές ύλες, όπως το ξύλο και τα απορρίμματα γεωργικής και
οικιακής προέλευσης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τις πρώτες μορφές ενέργειας που
χρησιμοποίησε ο άνθρωπος

μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα,

οπότε και

αντικαταστάθηκαν από τη χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων. Ποιο
είναι, όμως, εκείνο το στοιχείο που κάνει τους επιστήμονες να τις επανεξετάζουν ως
λύση του ενεργειακού προβλήματος;
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Δύο είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη σκέψη τους
ειδικούς: Ο πρώτος λόγος είναι ο ανεξάντλητος χαρακτήρας τους, καθώς η
συγκέντρωσή τους δε γίνεται με εξόρυξη, άντληση, ή καύση, όπως γίνεται με τις
μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς με την εκμετάλλευση
της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος δεν
παρεμβαίνει

καταχρηστικά

και

εις

βάρος του

περιβάλλοντος,

αλλά απλώς

εκμεταλλεύεται την ίδια τη φύση. Από εκεί πηγάζει και ο όρος ανανεώσιμος για το
χαρακτηρισμό αυτών των μορφών, αν και, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, ο όρος
αυτός δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχος, γι’ αυτό και προτιμάται ο χαρακτηρισμός τους ώς
ήπιες μορφές ενέργειας.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πρόκειται για καθαρές πηγές ενέργειας. Έχουν
κύρια γενεσιουργό αιτία την ηλιακή ακτινοβολία πάνω στους υδάτινους όγκους που
καλύπτουν την επιφάνεια της γης. Η φυσική τους προέλευση τις κάνει ιδιαίτερα
φιλικές προς το περιβάλλον,

καθώς δεν αποδεσμεύονται υδρογονάνθρακες,

διοξείδιο του άνθρακα, ή άλλου είδους ραδιενεργά απόβλητα με αποτέλεσμα να
μειώνουν τον κίνδυνο επέκτασης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ποιες είναι τώρα
αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
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Τις ενέργειες αυτές τις συνιστούν οι:
•

Ηλιακή ενέργεια. Είναι το σύνολο των μορφών ενέργειας που προέρχονται

από τον Ήλιο, ο οποίος αποτελεί και την κύρια και πρωταρχική πηγή ενέργειας της
Γης. Ως γνωστόν, η ηλιακή ακτινοβολία, δε δίνει μόνο φως, αλλά, επίσης, θερμαίνει
και τα σώματα στα οποία προσπίπτει, ενώ μπορεί και αλλάζει ακόμα και τις ιδιότητες
κάποιων υλικών, τα οποία παράγουν έτσι ηλεκτρικό ρεύμα14. Συνεπώς, οι μορφές
της ενέργειας που ανήκουν στην ηλιακή είναι η φωτεινή ενέργεια, η θερμική και η
ενέργεια ακτινοβολίας.
Όσον

αφορά,

όμως,

στην

εκμετάλλευση

της

ηλιακής ενέργειας,

θα

μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών: τα παθητικά
ηλιακά

συστήματα,

τα

ενεργητικά

ηλιακά

συστήματα

και

τα

φωτοβολταϊκά

συστήματα15. Περισσότερο, όμως, χρησιμοποιείται για θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί
θερμοσίφωνες και φούρνοι), ενώ η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει
αρχίσει να κερδίζει έδαφος,

με τη βοήθεια της πολιτικής προώθησης των

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Αιολική ενέργεια. Είναι η ενέργεια που προέρχεται από την κίνηση του

ανέμου, αλλά ουσιαστικά είναι μια έμμεση μορφή ηλιακής ενέργειας, γιατί ο άνεμος
οφείλει την προέλευσή του στη θερμική επίδραση του ήλιου. Οι άνεμοι προκύπτουν
από την άμεση θέρμανση των διαφόρων στρωμάτων στην επιφάνεια της γης, που
προκαλούν τον πιο δροσερό, πυκνό αέρα να τείνει να αντικαταστήσει τον θερμότερο,
ελαφρύτερο αέρα. Η πιο γνωστή χρήση του, κατά τα ιστορικά χρόνια, ήταν στα
ιστιοφόρα πλοία και τους ανεμόμυλους κάθε τύπου, ενώ χρησιμοποιήθηκε, επίσης,
και στην άντληση του νερού από τα πηγάδια, καθώς και σε διάφορες μηχανικές
εφαρμογές (π.χ.

την άλεση στους ανεμόμυλους).

Σήμερα,

έχει

αρχίσει να

χρησιμοποιείται πλατιά για ηλεκτροπαραγωγή.
•

Υδατοπτώσεις. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο

των ήπιων μορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά υδροηλεκτρικά.
Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.
•
της

Ενέργεια από παλίρροιες. Προέρχεται από τη βαρύτητα του Ήλιου και

Σελήνης,

που προκαλεί ανύψωση

της στάθμης του νερού.

Το νερό

αποθηκεύεται, καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει, αναγκάζεται να περάσει μέσα
14 http://www.ypan.gr
15 http://www.wikipedia.gr
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από μια τουρμπίνα, παράγοντας ηλεκτρισμό. Έχει εφαρμοστεί στην Αγγλία, τη
Γαλλία, τη Ρωσία και σε άλλες χώρες.
•

Ενέργεια από κύματα. Παράγεται από την κινητική ενέργεια των

κυμάτων της θάλασσας.
•

Ενέργεια

από

τους

ωκεανούς.

Εκμεταλλεύεται

τη

διαφορά

θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού, κάνοντας χρήση θερμικών
κύκλων. Βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας.
•

Βιομάζα. Είναι η ύλη βιολογικής προέλευσης. Τέτοια είναι τα φυτικά

παραπροϊόντα, τα ζωϊκά κατάλοιπα και κατ’ επέκταση τα αστικά απόβλητα, τα
βιομηχανικά λύματα και τα απορρίμματα. Με πιο απλά λόγια, βιομάζα είναι τα
πριονίδια, τα κλαδιά, τα κουκούτσια, η κοπριά και τα υπολείμματα ζωικής
προέλευσης, γενικά, καθώς και τα απόβλητα των σπιτιών (σκουπίδια, βόθροι κλπ)
και τα βιομηχανικά λύματα (απόβλητα εργοστασίων). Ιδιαίτερα γνωστή σ’ εμάς
μορφή βιομάζας είναι τα ξύλα, η καύση των οποίων παράγει θερμική ενέργεια. Όσον
αφορά στα αστικά απόβλητα και τα απορρίμματα, αυτά μπορούν να δώσουν
βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα
παραδοσιακά. Πρόκειται, δηλαδή, για μια πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και
εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθεί ευρέως στο μέλλον.
•

Γεωθερμική ενέργεια. Είναι η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το

εσωτερικό της γης και, συγκεκριμένα, από τη θερμότητα που παράγεται από τη
ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς
ατμούς, σε θερμά νερά, επιφανειακά ή υπόγεια και σε θερμά ή ξηρά πετρώματα.
Σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και τη γενικότερη γεωδυναμική κατάσταση μιας
ευρύτερης περιοχής και είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει
με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού
νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές είτε για την
παραγωγή ηλεκτρισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των
ενεργειακών της αναγκών με γεωθερμική ενέργεια.
Ποια είναι, όμως, αυτά τα πλεονεκτήματα που κάνουν τους επιστήμονες,
σήμερα, να θέλουν να αντικαταστήσουν τις συμβατικές πηγές ενέργειας με τις
ανανεώσιμες πηγές, που περιγράφτηκαν παραπάνω;
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3.1 Πλεονεκτήματα
•

Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά

κατάλοιπα και απόβλητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να περιορίζουν τον κίνδυνο
από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που δημιουργούν τα ορυκτά καύσιμα και οι
συμβατικές πηγές ενέργειας, καθώς συνιστούν στον περιορισμό των έξι αερίων του
θερμοκηπίου (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) στην ατμόσφαιρα.
•

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

Η προέλευσή τους, όπως ήδη αναφέρθηκε, γίνεται από την ίδια τη φύση, οπότε και
ανανεώνονται συνεχώς.
•

Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια

μικρών και

αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε
σχέση με την οικονομία του πετρελαίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε κράτος θα
μπορεί να τις παράγει μόνο του με βάση το κλίμα και τη μορφολογία του εδάφους
του και δε θα εξαρτάται από ένα μικρό σύνολο κρατών από το οποίο θα
αναγκάζονται να τις εισάγουν.
•

Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια

ανάλογη με τις ανάγκες του πληθυσμού κάθε τόπου, καταργώντας την ανάγκη για
τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο), αλλά και για
μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, η δυνατότητα κάλυψης
των ενεργειακών αναγκών θα γίνεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κι έτσι τα
συστήματα παραγωγής ενέργειας δε θα αναγκάζονται να παράγουν και να
προσφέρουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα
περιοριστεί και η απώλεια της ενέργειας που επέρχεται από τη μεταφορά της σε
μακρινές περιοχές.
•

Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει

μεγάλο χρόνο ζωής. Αυτό σημαίνει ότι το λειτουργικό κόστος των υποδομών είναι
αρκετά χαμηλό και δεν επηρεάζεται από την παγκόσμια οικονομία και τις
διακυμάνσεις αυτής, όπως συμβαίνει σήμερα με το πετρέλαιο, που η τιμή του
εξαρτάται από τις μεταβολές της διεθνούς οικονομίας.
Όλα τα παραπάνω, λοιπόν, κάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ιδανικές
για τη λύση του ενεργειακού προβλήματος. Γιατί, όμως, δε χρησιμοποιούνται
σήμερα, ακόμα, στα διάφορα κράτη; Ποια είναι τα μειονεκτήματά τους;
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3.2 Μειονεκτήματα
•

Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και

χαμηλότερο. Συνεπώς, απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε
μεγάλη επιφάνεια γης.

Γι’ αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται ως

συμπληρωματικές πηγές ενέργειας. Για το λόγο αυτό, προς το παρόν, δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων.
Τελικά, το κόστος τους γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό, ιδιαίτερα αν
συμπεριλάβουμε και το έμμεσο κόστος των συμβατικών πηγών ενέργειας.
•

Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής

ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους, αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος
και το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται. Με άλλα λόγια, εξαρτάται από
τις κλιματικές αλλαγές και τα φυσικά φαινόμενα, αλλά σιγά-σιγά γίνονται σοβαρά
βήματα αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος με την αποθήκευση
ενέργειας.
•

Για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κομψές, από

αισθητικής πλευράς, κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την
εξέλιξη, όμως, της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων
εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρμες, στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προβλήματα
έχουν σχεδόν λυθεί.
•

Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου

από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω απ' το νερό κι έτσι συντελούν
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Αφού αναλύθηκαν τα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στοιχεία και
απαντήθηκαν τα βασικά ερωτήματα που τις αφορούν, θα ήταν χρήσιμο να
εξετάσουμε την κατάσταση που επικρατεί τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς σε
σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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3.3 Η ενεργειακή πολιτική στη χώρα μας και διεθνώς

Στη χώρα μας, τα προγράμματα ανάπτυξης των ΑΠΕ υποστηρίζονται και
προωθούνται από πλευράς επίσημης πολιτείας από: Το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που είναι ένα ειδικό τμήμα της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Βιομηχανίας, τα Περιφερειακά
Ενεργειακά

Γραφεία,

Πανεπιστήμια,

τα

τη ΔΕΗ,

τα

Τεχνολογικά

Ιδρύματα

Εκπαιδευτικά

Τεχνολογίας
Ιδρύματα

και Έρευνας,
(ΤΕΙ),

την

τα

Τοπική

Αυτοδιοίκηση κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το Ν. 2244/9416 για τη Ρύθμιση των
θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από τις Α.Π.Ε.:
•

Επιτρέπεται

η

παραγωγή

και

διάθεση

ηλεκτρικής

ενέργειας

από

ανεξάρτητους παραγωγούς, εφόσον χρησιμοποιούνται ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο
ιδιωτικός τομέας μπορεί να παράγει και να διαθέτει προς κατανάλωση ηλεκτρική
ενέργεια, αρκεί να μη γίνεται εις βάρος των ελάχιστων αποθεμάτων των ορυκτών
καυσίμων και αντί αυτών να χρησιμοποιούν ΑΠΕ. Η χρήση ΑΠΕ για παραγωγή
ηλεκτρικής

ενέργειας

γίνεται,

κατά

σειρά

συχνότητας,

με

ανεμογεννήτριες,

γεωθερμία, μικρά υδροηλεκτρικά και ηλιακή ενέργεια, είτε με θερμική μετατροπή είτε
άμεσα μέσω της χρήσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Μάλιστα, η ανάπτυξή τους
ενισχύεται από σχετικά προγράμματα της Ε.Ε., η οποία επιχορηγεί όχι μόνο την
έρευνα (τώρα πια σε μικρότερο βαθμό) αλλά στηρίζει, ιδιαίτερα το τελευταίο
διάστημα, εφαρμογές μεγάλης ισχύος σε βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία κ.ά.
Σημαντικό βήμα των ΑΠΕ στη χώρα μας, μέσα στην τελευταία δεκαετία, αποτέλεσε η
χάραξη της συγκεκριμένης ενεργειακής πολιτικής και η θεσμοθέτηση νομοθετικού
πλαισίου εγκατάστασης και αξιοποίησης.
•

Επιβάλλεται στη ΔΕΗ η υποχρέωση να αγοράζει την ενέργεια που

παράγεται από ανεξάρτητους παραγωγούς (αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω)
•

Προσφέρονται ιδιαίτερα ελκυστικές και σχετικά σταθερές τιμές στους

ανεξάρτητους παραγωγούς από ΑΠΕ, που συνδέονται με τα τιμολόγια των
καταναλωτών.

Αυτό

σημαίνει

ότι το κόστος τιμολόγησης της παραγόμενης

ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται μέσω δικτύου της ΔΕΗ βελτιώνεται, ώστε να
προσεγγίζεται το μέσο τιμολόγιο των χωρών της Ε.Ε.

16

Τεύχος ΦΕΚ Α ’ 168/07-10-94.
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•

Παρέχεται σταθερό επιχειρησιακό περιβάλλον με τη σύναψη μακροχρόνιων

συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με άλλα λόγια, χρηματοδοτούνται οι
επιχειρήσεις που θα επενδύσουν σε ΑΠΕ και αποζημιώνονται από το κράτος σε
περίπτωση ζημίας.

Έτσι, συνυπολογίζοντας τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, που αποτελούν
περίπου το 70% του συνόλου, το ποσοστό της συνολικής ενεργειακής παραγωγής
της χώρας που προέρχεται από ΑΠΕ, ανέρχεται σήμερα στο 11,5%. Ο στόχος για το
2020, είναι το ποσοστό αυτό να φτάσει το 20%. Ωστόσο, και οι τρεις κύριες μορφές
ΑΠΕ στην Ελλάδα -υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή (χρήση φωτοβολταϊκών, Φ/Β,
πινάκων)- αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προώθησή τους, με αποτέλεσμα εννιά
μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αγορά να
παραμένει μουδιασμένη17.

Όσον αφορά στην κατάσταση στην Ευρώπη θα λέγαμε το εξής: Στις αρχές
του 200718, η Ε.Ε. παρουσίασε μια νέα ενεργειακή πολιτική, η οποία θα αποτελέσει
αποφασιστικό βήμα προς μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η κοινή
ενεργειακή πολιτική θα είναι πλέον επιβεβλημένη για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των σημερινών ενεργειακών προκλήσεων. Έτσι, λοιπόν, προέβη στις
εξής ενέργειες:

Αναπτύχθηκε σε κοινοτικό επίπεδο μια εσωτερική αγορά ενέργειας ώστε να
δοθεί στους καταναλωτές μια πραγματική δυνατότητα επιλογής, σε τιμές σωστές και
ανταγωνιστικές. Επειδή, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στους τομείς
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ως προς τον ανταγωνισμό, παραμένει
επιτακτική η ανάγκη να εξασφαλιστεί η πραγματική υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας, κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί, είτε με τη δημιουργία μιας
ανταγωνιστικής αγοράς, είτε με τη δημιουργία μιας αγοράς ενοποιημένης και
διασυνδεμένης, είτε με τη δημιουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας ενέργειας.

17 http://www.physics4u.gr/energy/ape/html
18 http://europa.eu

Καϊμενοπούλου Αφροδίτη / Τζέλα Αναστασία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

21

Πτυχιακή εργασία - Σεπτεμβριος 2008

«ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Επίσης, έθεσε ως προτεραιότητα τη θωράκιση της (η Ε.Ε.) έναντι των
εισαγωγών ενεργειακών πόρων, των διακοπών του εφοδιασμού, των ενδεχόμενων
ενεργειακών κρίσεων και της αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά στον μελλοντικό
σχεδιασμό.

Με άλλα λόγια,

υιοθέτησε

μια πολιτική

εγγυημένης

ασφάλειας

ενεργειακού εφοδιασμού.

Ακόμα, δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές στο εσωτερικό της κατά 20%,
τουλάχιστον, μέχρι το 2020, ενώ για τις ανεπτυγμένες χώρες ο στόχος αυτός φτάνει
το 30% σε σχέση με το 1990. Προσπαθεί, πιο απλά, να μειώσει τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου με την πολιτική της μειωμένης κατανάλωσης της ενέργειας και
αύξηση της κατανάλωσης ΑΠΕ.

Από την άλλη μεριά, πρωταρχικό ρόλο κλήθηκαν να αναλάβουν και οι
ενεργειακές τεχνολογίες, ώστε να συνδυάζονται η ανταγωνιστικότητα και η αειφόρος
παραγωγή ενέργειας, με την παράλληλη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού.
Γι’ αυτό το λόγο, επέβαλε στην αγορά την ενδυνάμωση ενεργειακών τεχνολογιών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τέλος, στην πολιτική της περιλαμβάνεται και ένα μέτρο, που εμάς μας βρίσκει
αντίθετους, τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Το θετικό, βέβαια, κατά τη γνώμη μας
πάντα, είναι ότι η απόφαση για χρησιμοποίηση ή όχι της πυρηνικής ενέργειας ανήκει
στα

κράτη-μέλη.

Ωστόσο,

το

ενδεικτικό

πυρηνικό

πρόγραμμα

τονίζει

την

αναγκαιότητα μιας κοινής συνεκτικής δράσης που θα αφορά στη φυσική και
επιχειρησιακή ασφάλεια και σ τη μη εξάπλωση, αλλά και το ξήλωμα πυρηνικών
εγκαταστάσεων και τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων.

Παρατηρείται , λοιπόν,

σήμερα,

σε παγκόσμια

κλίμακα,

μια αυξημένη

δραστηριοποίηση στον ευρύτερο τομέα των ΑΠΕ, που προοιωνίζει την αλματώδη
ανάπτυξη και πλήρη ενσωμάτωσή τους στην ενεργειακή παραγωγή, μέσα στην
πρώτη εικοσαετία του νέου αιώνα. Πώς βοηθάει, όμως, η καθεμία από αυτές τις
μορφές ενέργειας ξεχωριστά και ποιες είναι οι εφαρμογές τους μέχρι τώρα;
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4. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στη σύντομη περιγραφή που κάναμε παραπάνω, σχετικά με την ηλιακή
ενέργεια, είπαμε ότι είναι, όπως άλλωστε φανερώνει και το όνομά της, η ενέργεια
που προέρχεται από την ακτινοβολία του Ήλιου. Η ενέργεια αυτή αξιοποιείται μέσω
τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του
ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη συλλογή, αποθήκευση και διανομή της.
Ουσιαστικά, πρόκειται για τη βασικότερη πηγή ενέργειας,

αφού από αυτή

προκύπτουν, με την κατάλληλη επεξεργασία της, και οι υπόλοιπες μορφές ενέργειας.

Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο ανεξάντλητος χαρακτήρας της και τα
ποσά της ενέργειας που φτάνουν στην επιφάνεια της γης εξαρτώνται από δύο
κύριους παράγοντες: Το γεωγραφικό πλάτος μιας περιοχής και τις κλιματολογικές
συνθήκες που επικρατούν σε αυτή. Σήμερα, βέβαια, ο τομέας εκμετάλλευσης της
ηλιακής ενέργειας γίνεται είτε με άμεσο (ενεργητικά ηλιακά συστήματα) είτε με
έμμεσο (παθητικά ηλιακά συστήματα) τρόπο. Υπάρχουν, όμως, και τα φωτοβολταϊκά
συστήματα, τα οποία στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε
ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του Φ/Β φαινομένου. Τι είναι το καθένα από αυτά και πού
χρησιμεύει;
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4.1 Ενεργητικά ηλιακά συστήματα

Είναι εκείνα τα συστήματα που για τη συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση
της ενέργειας χρησιμοποιούνται διατάξεις ειδικά κατασκευασμένες γι’ αυτή τη χρήση.
Με άλλα λόγια, είναι εκείνα τα συστήματα που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και,
στη συνέχεια, τη μεταφέρουν με τη μορφή θερμότητας σε νερό, σε αέρα, ή σε κάποιο
άλλο ρευστό. Η τεχνολογία που εφαρμόζεται είναι αρκετά απλή και υπάρχουν
πολλές δυνατότητες εφαρμογής τους σε θερμικές χρήσεις χαμηλών θερμοκρασιών.
Η πλέον διαδεδομένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών είναι η παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης, οι γνωστοί ηλιακοί θερμοσίφωνες19.

Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα χρησιμοποιούν κατά βάση μηχανικά μέσα
για τη μεταφορά της θερμότητας από τα σημεία συλλογής της στον τόπο
αποθήκευσης ή κατανάλωσης. Ένα ενεργητικό ηλιακό σύστημα αποτελείται από τον
ηλιακό συλλέκτη, που είναι συνήθως τοποθετημένος στην ταράτσα ή στη στέγη ενός
σπιτιού. Η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει πάνω στην επίπεδη μαύρη (για μέγιστη
απορρόφηση) επιφάνεια του συλλέκτη. Κάτω από την απορροφητική επιφάνεια
βρίσκεται ένα διαφανές κάλυμμα, συνήθως από γυαλί ή πλαστικό, που αφήνει τις
ακτίνες να περάσουν, παγιδεύοντας, όμως, τη θερμική τους ενέργεια. Τοποθετώντας
σωληνώσεις μέσα στις οποίες κυκλοφορεί υγρό, σε επαφή με την απορροφητική
επιφάνεια, απάγεται εγκλωβισμένη ενέργεια η οποία, στη συνέχεια, μεταφέρεται στον
τόπο που θα αποθηκευτεί ή θα καταναλωθεί20 (βλ. εικόνες).

Ηλιακός θερμοσίφωνας

19 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών (ΚΑΠΕ)
20 Μαρία Χωραφά, Ήλιος: Μ ια ανεξάρτητη μορφή ενέργειας, http://www.industrvnews.gr. 28/7/2003.
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Η Λ ΙΑ Κ Ο Σ ΘΕΡΜ Ο ΣΙΦΩ ΝΑΣ
ΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ηλιακών σιοιχείων συ?!λέγει
την υπέρυθρη ακτινοβολία του 'Ηλιου και
μει.ιιι.μέιιει mv ενεμγεκι u t θερμιίυιια. Ακόμα nui
τις συννεφιασμένες μέρες, ο ηλιακός θερμοσίφωνας
μπορεί να τροφοδοτήσει το σπχι με ζεστό νερό,
για πλύσιμο λ θέρμανση, ώοτε να αξιοποιηθεί

Ε

ΕΛΑΣΜΑ.
ΧΑΛΚΟ Υ

ΦΥΛΛΟ

ΧΑΛΚΙΝΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ

ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟ Υ

ΖΕΣΤΟ
ΝΕΡΟ

Λ ΝΤΛΛΛΛΚΤΗΣ \
Θ ΕΡΜ Ο ΤΗ ΤΑΣ *

Μ ΑΥΡΗ .
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΑΝΤΛΙΑ.

Κ ΡΥΟ ΝΕΡΟ .

\Ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Ενεργητικά

συστήματα

χρησιμοποιούνται,

όμως,

και

για

παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας με θέρμανση ρευστού σε υψηλές θερμοκρασίες (θερμικά
συστήματα). Με τη χρήση κατόπτρων (κυρίως παραβολικών) είναι δυνατή η
συγκέντρωση των ηλιακών ακτίνων και τελικά τη θέρμανση του ρευστού σε υψηλές
θερμοκρασίες. Η θέρμανση του ρευστού δημιουργεί ατμό που κινεί ανεμοστρόβιλο
για την παραγωγή μηχανικού έργου.
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4.2 Παθητικά ηλιακά συστήματα

Είναι αυτά τα συστήματα που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια για τη
θέρμανση των χώρων (π.χ. κτίρια, αγροτικά θερμοκήπια κλπ) το χειμώνα, καθώς και
για την παροχή φυσικού φωτισμού. Ουσιαστικά, αυτό που κάνουν αυτού του είδους
τα συστήματα είναι ότι συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν, υπό τη
μορφή θερμότητας, και τη διανέμουν στο χώρο. Οι πιο γνωστές μορφές παθητικών
ηλιακών συστημάτων είναι τα θερμοκήπια και τα αίθρια.
Η αρχή της συνίσταται στην τοποθέτηση μεγάλων γυάλινων ραγών στο νότο,
επιτρέποντας τον ήλιο να διεισδύσει άπλετα. Την ίδια, όμως, στιγμή θα πρέπει τα
ανοίγματα να είναι μειωμένα στο βορρά. Στα κρύα ή εύκρατα κλίματα, πρέπει να
βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στο άνοιγμα στον ήλιο και στον κίνδυνο θερμικής
διαρροής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφήνουμε τη θερμότητα να εισέρχεται
κάποιες φορές, χωρίς να την αφήνουμε να διαφεύγει κάποιες άλλες. Γι’ αυτόν το
λόγο απαιτείται κατάλληλη μόνωση των τοίχων και φραγή των ανοιγμάτων21.
Ομαλοποιείται, έτσι, η κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο 24ωρο. Επίσης, αυτού
του είδους τα συστήματα, το καλοκαίρι πρέπει να συνδυάζονται με ηλιοπροστασία
και συχνά με δυνατότητα αερισμού.
Το συνηθέστερο παθητικό ηλιακό σύστημα βασίζεται στην αξιοποίηση των
παραθύρων κατάλληλου προσανατολισμού, σε συνδυασμό με την κατάλληλη
θερμική μάζα (βαριά υλικά, όπως πέτρα, πλάκες κλπ), η οποία απορροφά μέρος της
θερμότητας και τη διαδίδει στο χώρο, όταν χρειαστεί, προκειμένου να διατηρηθεί
θερμός για πολλές ώρες22.

Παθητικό ηλιακό σύστημα

21 Jacques Vernier, «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» από τη σειρά Que sais-je? Τι γνω ρίζω ; μτφρ Αθηνά
Καραθάνου, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα 2007.
22 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
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4.3 Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα

Είναι αυτά τα συστήματα που αποτελούνται από στοιχεία τα οποία μπορούν
και μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Όπως
αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό κομμάτι της συγκεκριμένης ενότητας, αυτά τα
συστήματα αποτελούν τον τρίτο τρόπο εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Στις
μέρες μας, οι εφαρμογές τους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες και προσφέρουν πλήθος
πλεονεκτημάτων στην ανθρώπινη ζωή.

Οι πιο γνωστές και πιο απλές εφαρμογές τους είναι στα κομπιουτεράκια
τσέπης και στα ρολόγια χειρός, ενώ οι πιο σύνθετες μας βοηθούν να αντλούμε νερό,
να φωτίζουμε το σπίτι μας και να λειτουργούμε τις οικιακές μας συσκευές.

Τέτοια στοιχεία συχνά ενσωματώνονται στις στέγες ή στις ταράτσες των
σπιτιών. Το πρόσθετο πλεονέκτημα που προσφέρουν είναι ότι μπορούν να
προμηθεύσουν ενέργεια σε αραιοκατοικημένες περιοχές που δεν καλύπτονται από
τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής και προωθώντας
την αειφόρο ανάπτυξη. Πρόκειται αναμφίβολα για τεχνολογίες του μέλλοντος και θα
πρέπει να παρακολουθούμε συστηματικά την ανάπτυξή τους και το δυναμικό
μείωσης του κόστους που προσφέρουν. Τι είναι, όμως αριβώς, ένα φωτοβολταϊκό
στοιχείο;

Τρόπος λειτουργίας μιας φωτοβολταϊκής συστοιχίας
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Φωτοβολταϊκά στοιχεία

Ένα Φ/Β στοιχείο είναι μια ηλεκτρονική διάταξη ημιαγωγών (συνηθέστερα
πυριτίου),

στην

οποία

η

απορροφούμενη

ηλεκτρομαγνητική

ακτινοβολία,

μετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Πώς γίνεται η μετατροπή της ηλιακής
ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια από ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο;

Το ηλιακό φως είναι, ουσιαστικά, μικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται
φωτόνια. Τα φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας, ανάλογα με το μήκος
κύματος του ηλιακού φάσματος. Το γαλάζιο χρώμα ή το υπεριώδες π.χ. έχουν
περισσότερη ενέργεια από το κόκκινο ή το υπέρυθρο. Όταν λοιπόν τα φωτόνια
προσκρούσουν σ' ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο (που, όπως είπαμε, είναι ένας
ημιαγωγός), άλλα ανακλώνται, άλλα τα διαπερνούν και άλλα απορροφώνται από τα
Φ/Β στοιχεία. Αυτά τα τελευταία φωτόνια είναι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα
φωτόνια αυτά αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του Φ/Β να μετακινηθούν σε άλλη θέση,
δηλαδή να παράγουν ηλεκτρισμό, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από μια κίνηση
ηλεκτρονίων23. Η συνεργασία, λοιπόν, των δύο αναφερθέντων παραγόντων, του
ενδογενούς ηλεκτρικού πεδίου και του φωτός, παράγει το φωτοβολταϊκό φαινόμενο
(βλ. εικόνα 1, εικόνα 2 και εικόνα 3).

Επαφή υλικών + φως = Φωτοβολταϊκό φαινόμενο

23 http://www.helapco.gr. Απρίλιος 2008.
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Εικόνα 1. Φωτοβολταϊκό φαινόμενο
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Εικόνα 3: Φωτοβολταϊκό φαινόμενο

Αφού περιγράψαμε πώς λειτουργεί ένα Φ/Β σύστημα δημιουργείται ένα
ερώτημα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή ποια είναι εκείνα τα στοιχεία
που τα κάνουν να διαφέρουν από τις υπόλοιπες ΑΠΕ;
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4.3.1 Χαρακτηριστικά των Φ/Β συστημάτων.

Συνοπτικά, τα Φ/Β συστήματα διακρίνονται έναντι των άλλων πηγών ΑΠΕ, με
βάση τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Θετικά

Αρνητικά

ο

ο

άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε

μικρή ή μεγάλη ισχύ
ο

δυνατότητα

Υψηλό

οικονομικό κόστος
σταδιακής

υλοποίησης

του

συστήματος
ο

μηδενικές

εκπομπές

ρύπων

κατά

τη

λειτουργία τους
ο

αθόρυβη λειτουργία

ο

ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης

ο

μεγάλη αξιοπιστία

ο

μεγάλη διάρκεια ζωής

ο

αποδεκτή αισθητική παρουσία

Ας αναλύσουμε, όμως, αυτά τα στοιχεία ένα προς ένα:

Η άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρή ή μεγάλη ισχύ σημαίνει ότι
υπάρχουν Φ/Β συστήματα που είναι

μικρά και ευέλικτα

και

μπορούν να

εφαρμοστούν ακόμα και σε επίπεδο κατοικίας, εμπορικού κτιρίου ή μικρού σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής για τη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική
ενέργεια. Οι χρήστες τους, επομένως, δε θα είναι αναγκασμένοι να καταναλώνουν
ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η δυνατότητα σταδιακής υλοποίησης του συστήματος σημαίνει ότι είναι τόσο
λειτουργικά που μπορούν να προσφέρουν ακόμα και επεκτασιμότητα της ισχύος
τους, καθώς και δυνατότητα της παραγόμενης ενέργειας. Έτσι, οι καταναλωτές έχουν
τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά στην παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας και
μπορούν ανά πάσα στιγμή να ικανοποιήσουν τις αυξημένες ανάγκες αυτών.
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Επίσης, δεν παράγουν υποπροϊόντα ούτε χρειάζονται καύσιμα για να
λειτουργήσουν, ενώ δεν προκαλούν και ηχορύπανση, αφού η λειτουργία τους είναι
εντελώς αθόρυβη. Ακόμα, κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά (γυαλί,
πυρίτιο, αλουμίνιο), πράγμα που σημαίνει ότι είναι περιβαλλοντικά καθαρά.

Οι

ελάχιστες

χρησιμοποιούν το

απαιτήσεις
φως

του

συντήρησης

ήλιου

για

να

έχουν

να

παράγουν

κάνουν

με

ηλεκτρισμό

το

ότι

και

δεν

καταναλώνουν πρώτες ύλες. Συνεπώς, η διάρκεια ζωής τους μπορεί να φτάσει
ακόμα και τα 30 χρόνια.

Ακόμα, η αποδεκτή αισθητική τους παρουσία έχει να κάνει με το γεγονός ότι
διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων, μεγεθών και σχημάτων, παρέχοντας ευελιξία και
πλαστικότητα στη φόρμα, ενώ δίνουν και δυνατότητα διαφορικής διαπερατότητας
του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες σχεδιασμού του κτιρίου στο οποίο τοποθετούνται.
Έτσι, μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, χωρίς να προσβάλλουν
αισθητικά το περιβάλλον.

Τέλος, το μοναδικό μειονέκτημα που μπορεί να καταλογίσει κανείς σε ένα
τέτοιο σύστημα, είναι το υψηλό κόστος του. Επιβαρυντικό στοιχείο για την επένδυσή
τους σε αυτά αποτελεί και η έλλειψη επιδοτήσεων (έλλειψη επιχορήγησης για τον
οικιακό καταναλωτή). Θα πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι τα Φ/Β συστήματα μπορεί να
έχουν αρχικό κόστος επένδυσης, έχουν, όμως, και ασήμαντο λειτουργικό κόστος,
αντίθετα με τις συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες που συνήθως έχουν σχετικά
μικρότερο αρχικό επενδυτικό κόστος και υψηλά λειτουργικά κόστη. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια, γίνονται σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης των Φ/Β με γενναίες
επιδοτήσεις τόσο της αγοράς και εγκατάστασης Φ/Β όσο και της παραγόμενης
ηλιακής κιλοβατώρας.

Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι τα Φ/Β συστήματα δεν είναι όλα
στο ίδιο μέγεθος και το καθένα από αυτά παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Αυτό σημαίνει ότι διακρίνονται σε κάποιες κατηγορίες. Ποιες μπορεί να είναι αυτές,
λοιπόν;

Καϊμενοπούλου Αφροδίτη / Τζέλα Αναστασία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

33

Πτυχιακή εργασία - Σεπτεμβριος 2008

«ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

4.3.2 Κατηγορίες Φ/Β συστημάτων

Τα

Φ/Β

στοιχεία

μπορούν να

αξιοποιηθούν

σε πλήθος

ηλεκτρικών

εφαρμογών. Καλύπτουν ευρεία περιοχή ισχύος, από το μέγεθος της πολύ χαμηλής
ισχύος ευρείας χρήσεως καταναλωτικών προϊόντων, όπως είναι οι αριθμητικοί
υπολογιστές, τα μικρά φωτιστικά σώματα κήπου κ.α., έως συστήματα μεγάλης
ισχύος για την τροφοδοσία νησιών ή πρότυπων μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων,
συνδεμένων ή όχι στο δίκτυο. Οι δυο μεγάλες κατηγορίες, επομένως, στις οποίες
χωρίζονται αυτά τα συστήματα είναι οι εξής:

4.3.2.1 Διασυνδεμένα στο Δίκτυο Φ/Β συστήματα24
Αυτά τα συστήματα συνδέονται με το τυπικό ηλεκτρικό δίκτυο, δηλαδή το
ρόλο της μπαταρίας τον παίζει το δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της
ημέρας, ο ηλεκτρισμός που παράγεται από ένα Φ/Β σύστημα μπορεί είτε να
χρησιμοποιηθεί άμεσα (συνήθως αυτό γίνεται σε κτίρια γραφείων και άλλων
εμπορικών χρήσεων) είτε να πουληθεί από τη ΔΕΗ (συνήθως σε οικιακά συστήματα
που ο ιδιοκτήτης μπορεί να λείπει κατά τη διάρκεια της ημέρας). Όταν το Φ/Β
σύστημα δεν μπορεί να παράγει ενέργεια (νύχτα ή συννεφιά) μπορεί να αγοραστεί
πλέον ενέργεια από τη ΔΕΗ, η οποία λειτουργεί ως αποθήκη ενέργειας.

Η καλύτερη, βέβαια, τακτική είναι να υπάρχει και συνδεμένο σύστημα
συσσωρευτών για τη μέγιστη ασφάλεια25. Σε αυτή την περίπτωση δε χρειάζονται και
μπαταρίες για αποθήκευση. Μπορούμε, όμως, αν θέλουμε να τοποθετήσουμε
μπαταρίες, οπότε το Φ/Β Σύστημα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα
Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας.

24 http://www. s-ol-ar. gr/foto_systymata.html
25 Endecon Engineering, A guide to photovoltail (PV) system design and installation, California Energy
Commision, 2001.
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4.3.2.2 Αυτόνομα Φ/Β συστήματα26

Είναι ιδανικά για απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει τρόπος
σύνδεσης με το Δίκτυο και όπου είναι δύσκολη η μεταφορά καυσίμου σε περίπτωση
χρήσης γεννήτριας ντίζελ. Μια τέτοια εφαρμογή προκειμένου να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες ενός φορτίου (μιας κατοικίας), θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τουλάχιστον
τις καθαρές ηλεκτρικές ανάγκες. Το σύστημα αυτό απαιτεί και την ύπαρξη μονάδας
αποθήκευσης (μπαταρίας) για τη συνεχή λειτουργία του κατά τις νυχτερινές ώρες ή
τις ώρες συννεφιάς, καθώς και μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον ενεργειακές απαιτήσεις, αλλά και για να είναι
πιο ασφαλής η περιοχή2
27
6
Πώς γίνεται, όμως, αυτή η ροή ενέργειας από τη Φ/Β συστοιχία και η οποία
στη συνέχεια διατίθεται προς κατανάλωση;

Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο που βρίσκεται στην
Πορτογαλία

26 http://www. s-ol-ar. gr/foto_systymata.html
27 G. Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press in association w ith the Open University, Oxford 1996.
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4.3.3 Ροή ενέργειας από τη Φ/Β συστοιχία στην κατανάλωση

Κατά την περιγραφή μας των κατηγοριών των Φ/Β συστημάτων είπαμε ότι,
στη διάρκεια μιας ημέρας, μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στη Φ/Β
συστοιχία, μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια
•

είτε χρησιμοποιείται για την απευθείας τροφοδοσία των ηλεκτρικών

συσκευών της εφαρμογής, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια ως καταναλώσεις ή
φορτία (ά μ ε σ η χ ρ ή σ η )
•

είτε αποθηκεύεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές προκειμένου να

χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή των περιόδων συννεφιάς (έμ μ εσ η
χ ρ ή σ η ).

Σε κάθε περίπτωση, η μετατροπή της ενέργειας ηλιακής ακτινοβολίας, στην
είσοδο του Φ/Β συστήματος, σε ηλεκτρική και η μεταφορά της στο χώρο τελικής
αξιοποίησής της, συνοδεύεται από απώλειες. Μέρος της μεταφερόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας μετατρέπεται σε εσωτερική ενέργεια των συσκευών, αυξάνοντας τη
θερμοκρασία των καλωδίων και των ηλεκτρονικών διατάξεων του Φ/Β συστήματος,
αποβαλλόμενη, τελικά, προς το περιβάλλον.
Σε κάθε χαρακτηριστικό τμήμα της γραμμής παραγωγής και μεταφοράς της
ηλεκτρικής ενέργειας, προσδιορίζεται
ενέργειας ή της παράδοσής του,

ο βαθμός αξιοποίησης της διαθέσιμης

αν αφορά σε ενεργειακή

μετατροπή. Οι

χρησιμοποιούμενοι συντελεστές χαρακτηρίζουν το αίτιο, που προκαλεί την απώλεια
ή το τμήμα του συστήματος στο οποίο συμβαίνει. Αναλυτικότερα, καθορίζονται οι
συντελεστές απωλειών ενέργειας στα επόμενα τμήματα του συστήματος.
α. στη ΦΒ συστοιχία,
β. στη γραμμή μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας,
γ. στις ηλεκτρονικές συσκευές του ΦΒ συστήματος και
δ. στον ηλεκτρικό συσσωρευτή, αν το σύστημα περιλαμβάνει αποθήκευση
ενέργειας.
Αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει, πριν την τοποθέτηση τέτοιων
συστημάτων, να γίνεται μελέτη και σχεδιασμός. Πού αποσκοπεί αυτή η ενέργεια και
ποια είναι τα βήματα μιας τυπικής μελέτης ή ενός τυπικού σχεδιασμού;
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Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής σε στέγη οικίας

Ακτινοβολία
Ουρανου, Τ

Υαλοπίνακας

Προσπίπτουσα
ο λ ικ ή η λ ια κ ή
ακτινοβολία

Αντιανακλαστικο
επίστρωμα, EVA

-1*

ΦΒ ενέργεια

Προστατευτικό
επίστρωμα, PV F

«ί
|| 7

ι

Ακτινοβολία

r -y εοαφους

Θερμικές απώλειες
U710 την πίσω
π λευρ ά

Οριζόντιο επίπεδο

Ακτινοβολία ι

/ ;·

εδάφους

Ροή ενεργειας απο τη φωτοβολταϊκή συστοιχία
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4.3.4 Μελέτη-σχεδιασμός αυτόνομου Φ/Β συστήματος

Είπαμε και στην προηγούμενη παράγραφο ότι ένα Φ/Β σύστημα όση ενέργεια
και να γλιτώνει, πάντα θα έχει κάποιες απώλειες. Η μελέτη και ο σχεδιασμός, λοιπόν,
ενός αυτόνομου Φ/Β συστήματος γίνεται με σκοπό την ελαχιστοποίηση αυτής της
απώλειας, η οποία θα επιτευχθεί με το βέλτιστο συσχετισμό των προβλέψεων για τα
μεγέθη της ηλεκτρικής ζήτησης από το σύστημα και της ηλιακής ακτινοβολίας που θα
δέχονται οι συλλέκτες του.

Δηλαδή, επιδιώκεται η αποφυγή των υπερβολικών δαπανών που θα
συνεπαγόταν ο σχεδιασμός ενός συστήματος με συλλέκτες και συσσωρευτές
μεγαλύτερου, του απαραίτητου, μεγέθους. Αυτό σημαίνει ότι δίδεται αναλυτικά η
μελέτη ενός Φ/Β συστήματος και η μεθοδολογία υπολογισμού των χαρακτηριστικών
του. Η ανάλυση αυτή αφορά στη μαθηματική περιγραφή της ενεργειακής ροής, από
τη Φ/Β συστοιχία μέχρι την έξοδο του Φ/Β συστήματος, με εφαρμογή των βασικών
αρχών της Φυσικής. Ένα παράδειγμα-οδηγός του προκαταρκτικού σχεδιασμού είναι
το παρακάτω:1

1. Επιλογή της κρίσιμης χρονικής περιόδου για την αξιόπιστη λειτουργία του
συστήματος
2. Εκτίμηση της μέσης ηλεκτρικής κατανάλωσης που ζητείται να ικανοποιεί το
σύστημα
3. Υπολογισμός

της

μέσης

διαθέσιμης

ηλιακής

ενέργειας

στην

υπόψη

τοποθεσία, στην επιλεγμένη χρονική περίοδο και για τη βέλτιστη κλίση των
συλλεκτών
4. Υπολογισμός της απαιτούμενης συνολικής επιφάνειας ή της συνολικής ισχύος
αιχμής των Φ/Β συλλεκτών και εύρεση του αντίστοιχου πλήθους και της
κατάλληλης συνδεσμολογίας των τυποποιημένων Φ/Β πλαισίων ή πάνελ
5. Καθορισμός των επιθυμητών ημερών αυτοδυναμίας του συστήματος και
εύρεση της αντίστοιχης χωρητικότητας των συσσωρευτών αποθήκευσης της
ηλεκτρικής ενέργειας για την αντιμετώπιση της ζήτησης στο διάστημα των
πιθανών ημερών συνεχούς συννεφιάς
6. Υπόδειξη των διαφόρων αναγκαίων διατάξεων ρύθμισης και ελέγχου και της
ισχύος της βοηθητικής ενεργειακής πηγή
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Ανεμόμυλος, ή διαφορετικά, παλιά εκδοχή της ανεμογεννήτριας
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5. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αιολικό Πάρκο

Αιολικός σταθμός παραγωγής
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Η αιολική ενέργεια είναι μία ακόμη ήπια μορφή ενέργειας, αφού προέρχεται
από τη μετακίνηση αέριων μαζών της ατμόσφαιρας. Οι άνεμοι, δηλαδή οι μεγάλες
μάζες αέρα που μετακινούνται με ταχύτητα από μια περιοχή σε κάποια άλλη,
οφείλονται στην ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της Γης από την ηλιακή
ακτινοβολία.

Η κινητική ενέργεια των ανέμων είναι τόση που με βάση τη σημερινή
τεχνολογία εκμετάλλευσής της, θα μπορούσε να καλύψει πάνω από δύο φορές τις
ανάγκες της ανθρωπότητας σε ηλεκτρική ενέργεια28.

Από τα αρχαία ακόμα χρόνια, ο άνθρωπος, είχε διαπιστώσει τη χρησιμότητά
της και τη χρησιμοποίησε για να περιστρέψει ανεμόμυλους ή ανεμοτροχούς, να
προωθήσει ιστιοφόρα πλοία και οχήματα ή να κινήσει διάφορα αντικείμενα. Οι
ανεμόμυλοι έδιναν κάποτε κίνηση στις τεράστιες μυλόπετρες που αλέθουν το σιτάρι
μετατρέποντάς το σε αλεύρι, ενώ μικρές αντλίες χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του
ανέμου για να ανεβάσουν το νερό από τα πηγάδια. Επειδή όλα αυτά ακούγονται και
μοιάζουν κάπως ειδυλλιακά, εύλογο είναι να αναρωτηθεί κάποιος γιατί η χρήση της
ατόνισε και ποιος είναι ο λόγος που έρχεται και πάλι στο προσκήνιο;

Η απάντηση στο πρώτο σκέλος της ερώτησης δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να
τεκμηριωθεί, διότι πολύ απλά και αυτό το είδος ενέργειας έπεσε «θύμα» των
άφθονων και φθηνών καυσίμων που εισήχθησαν τον 20ό αιώνα. Μπορεί, μάλιστα,
να λεχθεί ότι ούτε μια στιγμή δεν αποδείχθηκε αναξιόπιστη ή αναποτελεσματική,
απλώς ο άνθρωπος εξαιτίας αυτής της τόσο κακής εκτίμησης των αποθεμάτων των
ορυκτών καυσίμων, έπαψε να τη χρησιμοποιεί.

Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πάλι, έχει αυτονόητη απάντηση, διότι η
πετρελαϊκή κρίση των αρχών της δεκαετίας του ’70 έγινε και η αιτία για την
επανεξέταση της χρήσης της. Έτσι, η αιολική ενέργεια, σήμερα, συμπεριλαμβάνεται
στις ελκυστικές λύσεις για το πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής.
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Ποιες είναι σήμερα οι μηχανές με τις οποίες εκμεταλλευόμαστε το φαινόμενο
αυτό; Είναι ακόμα οι ανεμόμυλοι;
Η απάντηση είναι εν μέρει θετική, διότι σήμερα εκμεταλλευόμαστε την αιολική
ενέργεια με την εξέλιξη των ανεμόμυλων, τις ανεμογεννήτριες. Τι είναι, όμως, αυτές
οι ανεμογεννήτριες; Πότε πρωτοχρησιμοποιήθηκαν και για ποιο λόγο, από τι
αποτελούνται, σε τι διακρίνονται και πώς τελικά λειτουργούν αυτές;

5.1 Γενικά στοιχεία για τις ανεμογεννήτριες

Τα συγκροτήματα που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε
ηλεκτρική ενέργεια είναι οι λεγόμενες ανεμογεννήτριες. Η πρώτη ανεμογεννήτρια
κατασκευάστηκε το 1891 από τον Μετεωρολόγο Poul la Cour29, ο οποίος συνδύασε
την πτερωτή του ανεμόμυλου με ηλεκτρογεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η ανεμογεννήτρια αποτελείται από μια ηλεκτρογεννήτρια,
στον άξονα της οποίας είναι στερεωμένη μια πτερωτή ενός, δύο, ή περισσότερων
συμμετρικώς διατεταγμένων πτερυγίων. Συνήθως, οι ανεμογεννήτριες είναι δίπτερες
ή τρίπτερες, διακρίνονται σε ανεμογεννήτριες οριζόντιου και κατακόρυφου άξονα και
η περιστροφική ενέργεια της πτερωτής μεταφέρεται στην ανεμογεννήτρια μέσω ενός
συστήματος γραναζιών. Η εικόνα που παρουσιάζουμε παρακάτω βοηθάει κάπως
καλύτερα τον αναγνώστη να καταλάβει την κατασκευή της. Σε επόμενη ενότητα θα
εξηγηθεί το σύστημά της ακόμα περισσότερο. Ποιος είναι, όμως, ο λόγος που οι
ανεμόμυλοι κρίθηκαν κατά κάποιο τρόπο ανεπαρκείς;

29 Α. Μπαλάρας, Α. Α. Αργυρίου, Φ. Ε. Καραγιάννης, Συμβατικές και ήπιες μορφές ενέργειας, Σέλκα-4Μ
Τεκδοτική, Αθήνα 2006.
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Όλοι οι ανεμόμυλοι έχουν έλικες με πτερύγια που κινούνται με τον άνεμο που
φυσά. Η κατασκευή τους είναι τέτοια ώστε το σύστημα των πτερυγίων να
περιστρέφεται και να είναι πάντοτε αντίθετο στη φορά του ανέμου. Η ταχύτητα του
ανέμου είναι συνήθως μικρή και γι’ αυτό είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί όλη η ενέργεια
που μεταφέρει ο άνεμος. Ακόμα και οι σημερινοί μοντέρνοι και τεράστιοι ανεμόμυλοι
παράγουν ηλιακή ενέργεια αρκετή μόνο για έναν μικρό αριθμό σπιτιών. Για να
παραχθεί η ενέργεια που παράγεται σε έναν απλό σταθμό χρειάζονται περίπου
1.000.000 μεγάλοι ανεμόμυλοι. Πώς λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες;

Για να

κατανοήσει κανείς τον τρόπο λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας, σίγουρα θα πρέπει
πρώτα να περιγράψει τα μέρη από τα οποία αποτελείται αλλά τους διάφορους
τύπους της, διότι οι ανεμογεννήτριες, ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους
διαφέρουν από τύπο σε τύπο.
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5.2 Τα μέρη μιας ανεμογεννήτριας

Πτερύγια. Οι πρόσφατες ανεμογεννήτριες που εμφανίστηκαν στα τέλη του
20ού αιώνα, είναι κατά κανόνα ένα είδος έλικα δύο ή τριών πτερυγίων, τα οποία
περιστρέφονται γύρω από έναν οριζόντιο άξονα. Τα πτερύγια του έλικα μπορεί να
κατασκευάζονται από συγκολλητή ξυλεία, πλαστικό (πολυεστέρας) ενισχυμένο από
ίνα γυαλιού, μέταλλο (αλουμίνιο ή ατσάλι) ή ίνα άνθρακα. Για να αυξηθεί η ισχύς των
ανεμογεννητριών, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε διαδοχικά και η διάμετρος των
πτερυγίων, με την προϋπόθεση, βέβαια, το υλικό κατασκευής τους να είναι
ελαφρύτερο. Στο πτερύγιο μπορεί να ενσωματώνεται η αντικεραυνική προστασία.
Δρομέας. Αποτελείται από δύο ή τρία πτερύγια από ενισχυμένο πολυεστέρα.
Τα πτερύγια προσδένονται σε μια πλήμνη (βλ. εικόνα) είτε σταθερά είτε με τη
δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω από το διαμήκη άξονά τους μεταβάλλοντας το
βήμα.
Ηλεκτρική γεννήτρια. Λόγω της χαμηλής ταχύτητας περιστροφής του
δρομέα (μεταξύ 20 έως 50 rpm), σε σχέση με τις συνήθεις ταχύτητες περιστροφής
στις

γεννήτριες

(μεταξύ

1000

και

1500

rpm),

συνήθως

εφαρμόζεται

πολλαπλασιασμός των στροφών με κατάλληλο κιβώτιο. Πρόκειται, δηλαδή, για μια
σύγχρονη ή επαγωγική γεννήτρια με τέσσερις ή έξι πόλους, η οποία συνδέεται με
την έξοδο του πολλαπλασιαστή μέσω ενός ελαστικού ή υδραυλικού συνδέσμου και
μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Βρίσκεται συνήθως πάνω στον πύργο
της ανεμογεννήτριας όπου

υπάρχει

και

ένα

συνηθισμένο

δισκόφρενο

που

τοποθετείται στον κύριο άξονα ή στον άξονα της γεννήτριας.
Σύστημα προσανατολισμού. Αναγκάζει συνεχώς τον άξονα περιστροφής
του δρομέα να βρίσκεται παράλληλα με τη διεύθυνση του ανέμου.
Πύργος. Είναι κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένος από χάλυβα και
συνήθως αποτελείται από δύο ή τρία συνδεμένα τμήματα. Είναι παρόμοιας
κατασκευής με τους πύργους που στηρίζουν τα φώτα σε γήπεδα και εθνικούς
δρόμους. Μπορεί να εφαρμόζεται είτε πύργος δικτυώματος είτε πύργος σωληνωτού
τύπου, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και με τα εφαρμοζόμενα
οικονομικά κριτήρια.
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Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας. Αποτελούνται
από ένα ή περισσότερα υποσυστήματα μικροελεγκτών και φροντίζουν για την
εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της ανεμογεννήτριας σε όλες τις συνθήκες. Είναι
τοποθετημένα στη βάση του πύργου.

Εικόνα 1. Δομή ανεμογεννήτριας (πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ))

Δ ιαμιτρο ς
e A ik g

Δ ιό μ α ρ ο ς

ίΛικο:

Φτερωτή

Μ ετάδοση
κίνη σ η *
Γεννήτρια
Υψος
εΛικα
Φτερωτή
σταθερής
ακτίνας
ΣτήριίΠ
Με π5δόση
κίνησης

Γεννήτρια

Κ ά θετο υ οξονο:

Οριζοντίου ciovc:

Ανεμογεννήτριες
Δομή λειτουργίας ανεμογεννήτριας
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5.3 Τύποι ανεμογεννητριών

Οι επικρατέστεροι τύποι ανεμογεννητριών ταξινομούνται συνήθως σύμφωνα
με τον προσανατολισμό των αξόνων τους και σε σχέση με τη ροή του ανέμου. Έτσι,
οι πιο διαδεδομένοι τύποι ανεμογεννητριών είναι οι μηχανές οριζόντιου και οι
μηχανές κατακόρυφου άξονα30. Οι μηχανές οριζόντιου άξονα έχουν συνήθως τον
άξονά τους παράλληλο προς την κατεύθυνση του ανέμου, ενώ σε μερικές
περιπτώσεις έχουμε και ανεμογεννήτριες των οποίων ο άξονας είναι παράλληλος
προς την επιφάνεια της γης και κάθετος προς τη διάδοση του ανέμου. Επιπλέον, οι
ανεμογεννήτριες της πρώτης κατηγορίας μπορούν να έχουν ένα, δύο, τρία, ή και
περισσότερα πτερύγια, ενώ η πτερωτή τους μπορεί να τοποθετηθεί είτε μπροστά είτε
πίσω από τον πύργο στήριξης. Στις ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα ανήκουν οι
κλασικοί παραδοσιακοί ανεμόμυλοι, οι αργές αιολικές μηχανές πολλών πτερυγίων
(αμερικανικοί πολυπτέρυγοι ανεμόμυλοι), καθώς και οι χρησιμοποιούμενες σήμερα
ανεμογεννήτριες των οποίων τα πτερύγια

βασίζονται

στην τεχνολογία των

αεροπορικών ελίκων.

Αντίστοιχα, οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα, οι οποίες εμφανίζουν το
σημαντικό πλεονέκτημα της αυτόματης προσαρμογής στη διεύθυνση του ανέμου,
περιλαμβάνουν αρκετούς τύπους μηχανών εκ των οποίων οι πλέον γνωστές είναι οι
μηχανές κατακόρυφου άξονα τύπου «Savonius», οι οποίες αποτελούν μηχανές
χαμηλού κόστους αλλά και περιορισμένου βαθμού απόδοσης και οι μηχανές τύπου
«Darrieus» οι οποίες αποτελούν έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς τύπους
ανεμογεννητριών.

Οι τελευταίες,

μάλιστα, είναι

απλές και οικονομικές στην

κατασκευή τους, παρουσιάζουν ευκολία στη στήριξή τους, ενώ η ηλεκτρική γεννήτρια
και το κιβώτιο μετάδοσης καθώς και οι υπόλοιποι μηχανισμοί είναι τοποθετημένοι
πλησίον του εδάφους.

30 G. Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press in association w ith the Open University, Oxford 1996.
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Εικόνα. Ο ι τρ ίπ τερ ες α νεμ ο γεννή τρ ιες έχ ο υ ν καλύτερ ο αισ θητικό α π ο τέλεσ μα
απ ό τις μ ο ν ό π τερ ες κ α ι τις δ ίπ τερ ες κ α ι υφ ίσ τα ντα ι σ ταθερό τερ η καταπ όνησ η. Σ ε
σ χέση μ ε τις π ο λύ π τερ ες α να π τύ σ σ ο υ ν μ εγ α λύ τερ ες ταχύτητες π ερ ισ τρ ο φ ή ς κα ι
υ φ ίσ τα ντα ι μ ικρ ό τερ η

ώ ση

απ ό

το ν

άνεμο.

Ο

σ ω λ η νω τό ς

πύργος,

αν

και

δ α π α νη ρ ό τερ ο ς του δικτυω τού, π ρ οτιμάτα ι δ ιότι π ρ ο σ τα τεύει κα τά την άνοδο π ρ ος το
θά λα μο για ερ γα σ ίες συντήρησης.
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5.4 Λειτουργία της ανεμογεννήτριας

Η λειτουργία της ανεμογεννήτριας είναι μια αρκετά απλή διαδικασία και είναι
εύκολο πλέον να εξηγηθεί μετά την παρουσίαση της δομής της. Αυτό, λοιπόν, που
συμβαίνει είναι το εξής:

Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, τα οποία, όπως
αναφέραμε ήδη, είναι συνδεμένα με έναν περιστρεφόμενο άξονα. Ο άξονας περνάει
μέσα σε ένα κιβώτιο

μετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται

η ταχύτητα

περιστροφής. Το κιβώτιο συνδέεται με έναν άξονα μεγάλης ταχύτητας περιστροφής,
ο οποίος κινεί μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αν η ένταση του
ανέμου ενισχυθεί πάρα πολύ, υπάρχει και ένα σύστημα πέδησης, το οποίο
λειτουργεί προστατευτικά και περιορίζει τη φθορά της ανεμογεννήτριας, ενώ
εμποδίζει ακόμα και την καταστροφή της. Καθώς, τώρα, η γεννήτρια περιστρέφεται,
παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι χρονικά ασυνεχής, επειδή ακολουθεί
την ταχύτητα του ανέμου, ενώ η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από τις
ώρες της ημέρας, την εποχή, την οικονομική και κοινωνική δομή των καταναλωτών
κλπ. Το αποτέλεσμα είναι στις ανεμογεννήτριες να παρουσιάζονται σημαντικές
ταλαντώσεις ισχύος, ακόμη και σε μικρά χρονικά διαστήματα, ενώ όταν επικρατεί
άπνοια ή πολύ ισχυρός άνεμος παύει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για το
σχεδιασμό ενός αυτόνομου αιολικού ηλεκτρικού συστήματος, θα πρέπει να
προβλεφθεί αποθήκευση. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι η εγκατάσταση των
συσσωρευτών, αλλά στο μέλλον ίσως χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι, όπως
υδροδυναμική εκμετάλλευση πεπιεσμένου αέρα, παραγωγή υδρογόνου κλπ
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5.5 Σημερινή τεχνολογία

Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα δύο ή
τριών πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200-400 kW. Όταν εντοπιστεί μια
ανεμώδης περιοχή -και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις
και μελέτες- για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές
δεκάδες

ανεμογεννήτριες,

οι

οποίες

απαρτίζουν

ένα

«αιολικό

πάρκο».

Η

εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες. Αρχικά, υψώνεται ο πύργος
και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια. Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην
κορυφή του πύργου. Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας
(οριζόντιου άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος
αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα
μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια, ο ρότορας
ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές
συνδέσεις31. Πόσο ακίνδυνες είναι, όμως, αυτές οι ανεμογεννήτριες για το
περιβάλλον;

Αιολικό πάρκο

31

www. wikipedia. gr
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Διάγραμμα εγκατάστασης ανεμογεννήτριας

5.6 Ο αντίκτυπος των ανεμογεννητριών στο περιβάλλον

Οι ανεμογεννήτριες κριτικάρονται μερικές φορές για τον αντίκτυπό τους στο
περιβάλλον και κυρίως στο τοπίο, στο θόρυβο και στα πουλιά. Στην πραγματικότητα,
όμως, έχουν πολύ μικρό μερίδιο ευθύνης σε σχέση με τις επιδράσεις των
θερμοηλεκτρικών

ή

των

πυρηνικών

σταθμών

παραγωγής

ενέργειας

στα

οικοσυστήματα της κάθε περιοχής. Ας δούμε, λοιπόν, τα αρνητικά τους ένα προς
ένα:

(Α) Τα τοπία. Ο αντίκτυπος στα τοπία έχει να κάνει κυρίως με την οπτική και
αισθητική

επίδραση

που

δημιουργούν32. Πολλοί

άνθρωποι

αντιδρούν στην

εγκατάσταση τέτοιων μηχανών ή και ενός αιολικού πάρκου γιατί οι μεγάλες τους
διαστάσεις δημιουργούν μια αρνητική διάθεση απέναντί τους. Αυτό, βέβαια,
συμβαίνει,

κυρίως,

σε

κλειστές

περιοχές,

ενώ

σε

πιο

ανοιχτές

εκτάσεις

αντιμετωπίζονται κάπως πιο θετικά.

32 Μανόλης Βουτυράκης, http://ecologv-salonika.org. 1/1/2008.
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Πρόκειται, σαφέστατα, για ένα ζήτημα καθαρά υποκειμενικό, αλλά έρευνες
έδειξαν πως η διάθεση των ανθρώπων απέναντί τους εξαρτάται από τη διάταξη των
ανεμογεννητριών (η διάταξη σε γραμμή προτιμάται από τη διάταξη σε συστοιχία), το
μέγεθος τους, τον τύπο του πύργου (οι πύργοι μεταλλικών σταυρών είναι λιγότερο
αισθητικοί), τον αριθμό των πτερυγίων (τα τριπτέρυγα προτιμώνται από τα
διπτέρυγα) ή τη σκιά που προέρχεται από την ανεμογεννήτρια33.

Οι ίδιες, πάλι, έρευνες έδειξαν πως ο πληθυσμός που τάσσεται υπέρ της
χρήσης της αιολικής ενέργειας, αποδέχεται τις ανεμογεννήτριες πιο εύκολα από
αυτόν που είναι αρνητικός εξαρχής, ενώ διάκεινται πιο ευνοϊκά απέναντί τους, μετά
την εγκατάσταση παρά πριν από αυτήν.

(Β) Ο θόρυβος. Είναι ίσως το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί
επιβαρυντικό για το περιβάλλον, το οποίο, βέβαια, είναι ένα πρόβλημα που
δημιουργεί η κάθε μηχανή μεγάλων διαστάσεων και όχι μόνο οι ανεμογεννήτριες. Ο
θόρυβος μιας ανεμογεννήτριας έχει δύο πηγές: Μια πηγή μηχανικής προέλευσης
που συνδέεται με την παρουσία των περιστρεφόμενων μηχανημάτων (ηλεκτρική
γεννήτρια, πολλαπλασιαστής ταχύτητας) και μια πηγή αεροδυναμικής προέλευσης
συνδεμένης με την περιστροφή των πτερυγίων.

Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες,

όμως, είναι

μηχανές πολύ

ήσυχες,

συγκριτικά με την ισχύ τους και με συνεχείς βελτιώσεις από τους κατασκευαστές
γίνονται όλο και πιο αθόρυβες. Η αντιμετώπιση του θορύβου γίνεται είτε στην πηγή
είτε

στη

διαδρομή

του.

Πιο

συγκεκριμένα,

ελαχιστοποιηθεί με εξαρχής σχεδίαση

οι

μηχανικοί

θόρυβοι

(γρανάζια πλάγιας οδόντωσης)

έχουν
ή με

εσωτερική ηχομονωτική επένδυση στο κέλυφος της κατασκευής.

Επίσης,

ο μηχανικός θόρυβος αντιμετωπίζεται

στη διαδρομή του

με

ηχομονωτικά πετάσματα και αντικραδασμικά πέλματα στήριξης.

33 Jacques Vernier, «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» από τη σειρά Que sais-je? Τι γνω ρίζω ; μτφρ Αθηνά
Καραθάνου, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα 2007.
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Αντίστοιχα,

ο αεροδυναμικός θόρυβος

αντιμετωπίζεται

με προσεκτική

σχεδίαση των πτερυγίων από τους κατασκευαστές που δίνουν άμεση προτεραιότητα
στην ελάττωσή του34.
Συνεπώς, οι μηχανικοί και αεροδυναμικοί θόρυβοι που προκαλούνται από τις
ανεμογεννήτριες νέας γενιάς, μειώθηκαν αισθητά. Το επίπεδο του αντιληπτού
θορύβου από μία ανεμογεννήτρια σύγχρονων προδιαγραφών σε απόσταση 200
μέτρων,

είναι

μικρότερο

από

αυτό που

αντιστοιχεί στο επίπεδο

θορύβου

περιβάλλοντος μιας μικρής επαρχιακής πόλης και, φυσικά, δεν αποτελεί πηγή
ενόχλησης. Με δεδομένη δε και τη νομοθετημένη απαίτηση να εγκαθίστανται οι
ανεμογεννήτριες σε ελάχιστη απόσταση από τους οικισμούς, το επίπεδο είναι ακόμη
χαμηλότερο και αντιστοιχεί πλέον σε αυτό ενός ήσυχου καθιστικού δωματίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τη θέση των
«οικοπέδων» που συνήθως εγκαθίστανται τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα για να
έχουν καλύτερη απόδοση, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι τα αιολικά πάρκα δεν
προκαλούν ούτε αύξηση της έντασης του θορύβου, πέρα από το φυσιολογικό, ούτε
έκθεση των ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου.

(Γ) Θάνατοι πουλιών. Τα πτερύγια και οι ψηλοί κυκλώνες μεταλλικών
σταυρών είναι αρκετά επικίνδυνα και κυρίως για τα αποδημητικά πουλιά, που δε
γνωρίζουν. Τα μη αποδημητικά μέρη συνηθίζονται και δε θεωρούνται αποκλεισμένα.
Έτσι, οι δύο αυτοί σκόπελοι πρέπει να προσπελαστούν: από τη μια, εγκαθιστώντας
τις ανεμογεννήτριες σε επίπεδες ζώνες και, από την άλλη, τοποθετώντας τις σε
απόσταση από τα περάσματα και τις ζώνες ανάπαυσης των αποδημητικών
πουλιών35.

34 Μανόλης Βουτυράκης, http://ecology-salonika.org. 1/1/2008.
35 Jacques Vernier, «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» από τη σειρά Que sais-je? Τι γνω ρίζω ; μτφρ Αθηνά
Καραθάνου, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα 2007.
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Αιολικό πάρκο

5.7 Η κατάσταση στην Ελλάδα

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα ευνοημένη
από άποψη καιρικών συνθηκών και κλίματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια χώρα
ηλιόλουστη, με μεγάλη ακτογραμμή και πλήθος νησιών. Συνεπώς, διαθέτει και ένα
τεράστιο αιολικό δυναμικό, το οποίο τα τελευταία χρόνια μόνο έχει αρχίσει να γίνεται
εκμεταλλεύσιμο. Έχει υποστηριχτεί πολλές φορές ότι η σωστή εκμετάλλευσή του θα
αποδώσει στη χώρα μας πολλά και σημαντικά οφέλη τόσο στο ενεργειακό ισοζύγιο
της όσο και στην ελάφρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσής της.

Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση κι έτσι εκτιμάται ότι το εκμεταλλεύσιμο
αιολικό δυναμικό αντιπροσωπεύει το 13,6% των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας.
Στο γεγονός αυτό, βέβαια, έχει συμβάλει και η πολιτική της Ε.Ε. για τις ΑΠΕ.

Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, αν και έχει μικρότερο αιολικό δυναμικό, σε
σύγκριση με άλλες περιοχές, διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους της (λόφοι, υψώματα κλπ) την
καθιστούν ικανή για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Σήμερα, αιολικά πάρκα
υπάρχουν ήδη σε έναν διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό νησιών (Κεφαλονιά, Κρήτη,
Εύβοια κλπ), ενώ στο προσεχές μέλλον, αναμένουμε τη δημιουργία και άλλων
τέτοιων πάρκων.
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Μετά, λοιπόν, από την ανάλυση της αιολικής ενέργειας και της τεχνολογίας
εκμετάλλευσής της, ίσως θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε συγκεντρωτικά τα
κυριότερα οφέλη της αιολικής ενέργειας.
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5.8 Κυριότερα οφέλη της αιολικής ενέργειας

•

Ο άνεμος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα

παρέχεται δωρεάν. Η ηλιακή του προέλευση την καθιστούν μια μορφή ενέργειας που
μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς, χωρίς καμία απολύτως ανθρώπινη παρέμβαση στο
περιβάλλον και χωρίς το παραμικρό κόστος
•

Η αιολική ενέργεια είναι μια τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική

και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή. Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα
που

χρησιμοποιούνται

για την εκμετάλλευσή

της την καθιστούν ικανή να

ικανοποιήσει τις αυξανόμενες σε ενέργεια ανάγκες του πληθυσμού. Είναι οικονομικά
ανταγωνιστική, γιατί θα μπορούν να την παράγουν όλα τα κράτη, και φιλική προς το
περιβάλλον γιατί προέρχεται από τη φύση. Έτσι, περισσότερο από το ένα τρίτο
(34%) της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής κατανάλωσης μπορεί να καλυφθεί
από την αιολική ενέργεια έως το 2050. Το ποσοστό αυτό καλύπτει και την ηλεκτρική
κατανάλωση των βιομηχανιών
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•

Προστατεύει τη Γη, καθώς κάθε μία κιλοβατώρα που παράγεται από τον

άνεμο, αντικαθιστά μια κιλοβατώρα που παράγεται από συμβατικούς σταθμούς, οι
οποίοι ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με τα αέρια του θερμοκηπίου. Στην περίπτωση
που η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ικανοποιήσει αυτόν τον στόχο, τότε
υπολογίζεται ότι θα έχει αποφευχθεί η έκλυση 113 δισεκατομμυρίων τόνων
διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050
•

Δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με αέριους ρύπους επικίνδυνους, όπως

είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα ή διάφορα καρκινογόνα
σωματίδια που παράγονται από τους συμβατικούς σταθμούς και ρυπαίνει την
ατμόσφαιρα με αέρια του θερμοκηπίου. Για να αποτρέψουμε οριστικά τον κίνδυνο
των κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα

τουλάχιστον

κατά

50%

μέχρι

το

2050.

Κάτι

τέτοιο

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί μόνο αν αναπτυχθεί σημαντικά η αιολική ενέργεια.
•

Ενισχύει

την ενεργειακή

ανεξαρτησία

και

ασφάλεια,

κάτι

ιδιαίτερα

σημαντικό για τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα

Αρχή λειτουργίας της ανεμογεννήτριας
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Φωτοβολταϊκο σύστημα

6. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γεωθερμική αντλία θερμότητας

Γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το
εσωτερικό της γης και εμφανίζεται με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού. Η ενέργεια
αυτή σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές
συνθήκες της κάθε περιοχής.

Βρίσκεται με τη μορφή γεωθερμικών ρευστών (νερό,

ατμός) υπό μεγάλη πίεση στα έγκατα της γης.
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Από πού προέρχεται το θερμικό δυναμικό της γεωθερμικής ενέργειας; Η
απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν μπορεί να δοθεί με ακρίβεια και σαφήνεια,
καθώς υπάρχουν διάφορες θεωρίες που αναφέρονται στους μηχανισμούς που
συμμετέχουν στην παραγωγή της.

1.

Η ραδιενεργή προέλευση της γήινης θερμότητας. Είναι η επικρατέστερη

από τις θεωρίες. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Η Γη παράγει
θερμότητα. Το κέντρο της είναι πολύ θερμό. Σιγά-σιγά, ο πυρήνας της γης
ψυχραίνεται. Εντούτοις, το κύριο τμήμα της θερμότητας που ελευθερώνεται από τη
Γη δεν προέρχεται από αυτή την αργή διαδικασία ψύχρανσης. Τα ενδιάμεσα
πετρώματα είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας και αν η καταμετρημένη ροή
θερμότητας στην επιφάνεια της Γης προερχόταν μόνο από τον πυρήνα, θα ήταν
πολύ μικρή. Στην πραγματικότητα, η κύρια θερμότητα που απελευθερώνεται,
προέρχεται από τη ραδιενέργεια, την πυρηνική ενέργεια που παράγεται από τη
διάσπαση του ουρανίου, του θορίου ή του καλίου και δημιουργεί τη βασική θερμική
ροή.

2.

Μεγάλες ανισότητες θερμοκρασιών ανάλογα με τις περιοχές. Η ροή

γεωθερμικής θερμότητας είναι, κατά μέσο όρο στην επιφάνεια της σφαίρας, περίπου
3500 φορές μικρότερη από τη ροή ηλιακής ενέργειας που λαμβάνεται στην επιφάνεια
του εδάφους, μια τιμή που είναι ανεπαίσθητη στους ανθρώπους. Μια τόσο μικρή
τιμή, όμως, δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί και γι’ αυτό εκμεταλλευόμαστε τη
συσσωρευμένη θερμότητα που βρίσκεται σε διάφορα σημεία του υπεδάφους. Σε
περιοχές, βέβαια, υψηλής γεωθερμικής δραστηριότητας, η ροή αυτή εξέρχεται με
τρόπο πιο ορατό. Πρόκειται για τους γνωστούς, σε όλους μας, σεισμούς και τις
ηφαιστειακές εκρήξεις.

3.

Η διαπερατότητα του υπεδάφους. Η θερμοκρασία του υπεδάφους δεν είναι

ο μοναδικός παράγοντας που χαρακτηρίζει μια καλή γεωθερμική τοποθεσία, διότι
χρειάζεται ακόμα να μπορούμε να εξάγουμε εύκολα την αποθηκευμένη θερμότητα
στο υπέδαφος. Γενικότερα, αυτή η «απόσπαση» ολοκληρώνεται αποτραβώντας το
θερμό νερό. Πρέπει, επομένως, το θερμό νερό να μπορεί να κυκλοφορήσει εύκολα
στο πέτρωμα. Αυτή είναι η έννοια της διαπερατότητας.
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Ωστόσο, σε περίπτωση που το πέτρωμα δεν είναι αρκετά διαπερατό,
μπορούμε να αναγκάσουμε τη φύση με το να το σπάσουμε με τεχνητό τρόπο
(στέλνοντας νερό υπό πίεση). Στην περίπτωση που το πέτρωμα είναι ξηρό (έλλειψη
φιλτραρίσματος του νερού της βροχής), μπορούμε να ενισχύσουμε τεχνητά
αναθερμαινόμενο νερό.

Όπως είπαμε, λοιπόν, η γη στο εσωτερικό της βρίσκεται σε υψηλή
θερμοκρασία. Αν βρεθεί νερό σε επαφή με αυτές τις θερμότερες περιοχές των
εγκάτων της γης, μεταφέρεται θερμότητα και η ενέργεια του νερού αυξάνεται. Επειδή
αυτές οι δεξαμενές νερού βρίσκονται σε κάποιο βάθος από τη γήινη επιφάνεια, που
μπορεί να φτάνει και τα 6.000

μέτρα, έρχονται σε επαφή

με θερμότερα

υποστρώματα του εδάφους απ’ όπου και παραλαμβάνουν θερμότητα.

Έτσι, μεταφέρεται στην επιφάνεια με θερμική επαγωγή και με την είσοδο στο
φλοιό της γης λιωμένου μάγματος από τα βαθύτερα στρώματά της. Ποιος είναι ο
χαρακτήρας που μπορούμε να προσδώσουμε σε αυτή τη μορφή ενέργειας; Είναι και
αυτή, δηλαδή, μια ΑΠΕ;

Πολλοί, ίσως, θα έδιναν θετική απάντηση, με το πολύ απλό σκεπτικό ότι
προέρχεται και αυτή από φυσικές διαδικασίες, δε δημιουργείται έπειτα από
ανθρώπινη παρέμβαση, ανανεώνεται από μόνη της κλπ. Στην πραγματικότητα δεν
είναι έτσι τα πράγματα και ο όρος ανανεώσιμος για τη γεωθερμική ενέργεια είναι
κάπως καταχρηστικός. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο;

Τα γεωθερμικά πεδία, είναι γνωστό, ότι κάποια στιγμή εξαντλούνται. Μπορεί
να ανανεώνονται με φυσικές διαδικασίες, η διαδικασία, όμως αυτή, χρειάζεται πολλά
χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Δηλαδή, δεν ανανεώνεται σε κλίμακα χιλιετιών.
Οπότε, αν θέλαμε να γίνουμε πολύ ακριβείς θα λέγαμε πως πρόκειται για μια ήπια
και σχετικά ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή.

Τα γεωθερμικά πεδία, τώρα, μπορούν να καταταχθούν σε τρεις μεγάλες
κατηγορίες, ανάλογα με την ενέργεια που έχουν: τα πεδία χαμηλής ενθαλπίας (κάτω
των 100°C), τα πεδία μέσης ενθαλπίας (από 100-1800C) και τα πεδία υψηλής
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ενθαλπίας (πάνω από 180°C). Η κύρια διαφορά τους έγκειται στον τρόπο
αξιοποίησης της ενέργειας που διαθέτουν. Πώς γίνεται η αξιοποίηση του καθενός
από αυτά;

6.1 Αξιοποίηση πεδίων χαμηλής ενθαλπίας

Τα γεωθερμικά ρευστά πολύ χαμηλής ενθαλπίας έχουν θερμοκρασίες
μικρότερες των 300C και οι πρωταρχικές χρήσεις τους είναι αφενός, στα λουτρά και
τις πισίνες και αφετέρου, στη θέρμανση των κατοικιών και των κτιρίων. Επίσης,
χρησιμεύει και στα θερμοκήπια, στους χώρους εκτροφής ζώων, ιχθυοκαλλιεργειών,
στην αποξήρανση γεωργικών προϊόντων, στο ξεπάγωμα των δρόμων, στον
κλιματισμό ή στην ψύξη. Όλες αυτές οι χρήσεις δεν απαιτούν νερό στην ίδια
θερμοκρασία. Για παράδειγμα, αν το νερό βγαίνει από το φρέαρ στους 800C,
στέλνεται αρχικά σε κατοικίες εξοπλισμένες με θερμαντικά σώματα. Το νερό που
βγαίνει στους 600C, από τα θερμαντικά σώματα μπορεί να σταλεί σε κατοικίες με
θερμαινόμενα πατώματα στα οποία απαιτούνται θερμοκρασίες μικρότερες των
θερμαντικών σωμάτων κ.ο.κ.

Συστήματα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας
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6.2 Αξιοποίηση πεδίων μέσης και υψηλής ενθαλπίας

Οι γεωθερμικές πηγές υψηλής και μέσης ενθαλπίας αξιοποιούνται για την
παραγωγή ηλεκτρισμού. Όμως, οι θερμοκρασίες είναι διαφορετικές, όπως και οι
τεχνικές που χρησιμοποιούνται.

6.3 Αξιοποίηση πεδίων υψηλής ενθαλπίας

Η γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας εκμεταλλεύεται κοιτάσματα ξηρού ή υγρού
ατμού (μίγμα νερό & ατμός) σε θερμοκρασίες που φτάνουν περίπου τους 200-3500C.
Τα κοιτάσματα αυτά βρίσκονται σε βάθος 1000-3000 μ., σε ηφαιστειακές ζώνες ή σε
συνοριακές ζώνες πλακών όπου η γεωθερμία είναι ιδιαίτερα έντονη. Όταν πρόκειται
για κοίτασμα ξηρού ατμού, αυτό στέλνεται προς έναν στρόβιλο και τον περιστρέφει
(η περιστροφική κίνηση του στροβίλου παράγει ηλεκτρισμό θέτοντας σε περιστροφή
μια ηλεκτρική «γεννήτρια»).
Όταν πρόκειται για κοίτασμα υγρού ατμού, πρέπει αρχικά, στην έξοδο του
φρεατίου, να διαχωρίσουμε τον ατμό από το νερό. Ο ατμός, στη συνέχεια,
κατευθύνεται όπως και πριν σε έναν στρόβιλο. Σίγουρα, ο απαραίτητος διαχωρισμός
νερού-ατμού επιβαρύνει το κόστος των εγκαταστάσεων. Γι’ αυτό το λόγο, πρακτικά,
τα κοιτάσματα ξηρού ατμού, σε θερμοκρασία άνω των 2800C, είναι εξαιρετικά
σπάνια.

Καϊμενοπούλου Αφροδίτη / Τζέλα Αναστασία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

60

Πτυχιακή εργασία - Σεπτεμβριος 2008

«ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

6.4 Αξιοποίηση πεδίων μέσης ενθαλπίας

Η γεωθερμία μέσης ενθαλπίας εκμεταλλεύεται κοιτάσματα θερμού νερού υπό
πίεση, των οποίων η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 900C-1800C. Σε αντίθεση με τις
πηγές υψηλής ενέργειας, αυτές συναντώνται σε πολλά μέρη. Έτσι, μπορούμε να τις
βρούμε άλλοτε:
•

Σε γεωλογικά περιβάλλοντα, κατάλληλα για πηγές υψηλής ενθαλπίας,

αλλά και σε μικρότερα βάθη, κάτω των 1000 μ.
•

Σε ιζηματογενείς λεκάνες, που είναι προνομιακές ζώνες της γεωθερμίας

χαμηλής ενέργειας, αλλά σε μεγαλύτερα βάθη, προσεγγίζοντας τα 2000-4000 μ.
•

Σε πολλές εντοπισμένες ζώνες, τις περισσότερες φορές, για θερμό νερό

που ανεβαίνει από τα βάθη των ρηγμάτων.
Η γεωθερμία μέσης ενθαλπίας αξιοποιήθηκε πρόσφατα.

6.5 Η γεωθερμία στην Ελλάδα

Οι γεωλογικές συνθήκες στην Ελλάδα ευνόησαν γενικά τη δημιουργία ενός
πολύ σημαντικού γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής ενθαλπίας. Η έρευνα για τον
εντοπισμό αξιοποιήσιμων γεωθερμικών ρευστών χαμηλής ενθαλπίας άρχισε από το
Ινστιτούτο

Γεωλογικών

και

Μεταλλευτικών

Ερευνών

(ΙΓΜΕ)

το

1980

και

εντατικοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Από αυτήν την έρευνα
προκύπτει ότι το γεωθερμικό δυναμικό χαμηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα είναι
σίγουρα πολύ σημαντικό. Τα περισσότερα από τα γεωθερμικά πεδία που
ερευνήθηκαν βρίσκονται σε περιοχές με ευνοϊκές αναπτυξιακές συνθήκες, ενώ οι
προοπτικές άμεσης εκμετάλλευσης των

ρευστών είναι

πολύ

ευοίωνες.

Τα

γεωθερμικά ρευστά φαίνεται ότι έχουν συνήθως μικρή έως μηδαμινή περιεκτικότητα
σε διαβρωτικά άλατα και αέρια και δεν δημιουργούν σοβαρά τεχνικά προβλήματα
εκμετάλλευσης ούτε βέβαια περιβαλλοντικά προβλήματα.
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Με βάση τις μακροχρόνιες γεωλογικές-γεωθερμικές έρευνες, που έκανε το
Ι.Γ.Μ.Ε., έχουν διαπιστωθεί πολύ αξιόλογα γεωθερμικά κοιτάσματα χαμηλής
ενθαλπίας, τα οποία θεωρούνται τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Στη Βόρεια
Ελλάδα εντοπίστηκαν σημαντικά γεωθερμικά πεδία με θερμοκρασίες μέχρι και 95 0C.
Τα αποτελέσματα από αυτές τις εφαρμογές είναι αισιόδοξα και δίνουν ώθηση για
παραπέρα έρευνα σε γεωθερμικά πεδία που έχουν εντοπιστεί αλλά δεν έχουν
μελετηθεί διεξοδικά.

Το

ΚΑΠΕ

(Κέντρο

Ανανεώσιμων

Πηγών

Ελλάδος)

συμβάλλει

στην

προσπάθεια αξιοποίησής τους. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων
στη Μήλο και στη Νίσυρο δεν ευδοκίμησε, λόγω έκλυσης στο περιβάλλον δύσοσμων
αερίων, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων.

Η γεωθερμική ενέργεια έχει και αγροτικές εφαρμογές. Ενέργεια χαμηλής
ενθαλπίας, π.χ. θερμοκρασίας 20-25 oC απαιτείται για τις ιχθυοκαλλιέργειες, 40-60
oC για θέρμανση εδάφους και περίπου 80 oC για θέρμανση θερμοκηπίων. Τέτοια
πεδία χαμηλής ενθαλπίας αξιοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τη
Λέσβο. Με δεδομένη την ύπαρξη πλούσιου γεωθερμικού δυναμικού στη χώρα μας,
θετική θα ήταν η ενημέρωση με σκοπό την ευρύτερη αποδοχή και την αξιοποίησή
του.
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6.6 Γεωθερμία και περιβάλλον

Η γεωθερμία είναι εμφανώς μια ενέργεια λιγότερο ρυπαντική, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι είναι και άμοιρη ευθυνών στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ας
δούμε, όμως, βήμα προς βήμα, με ποιο τρόπο επηρεάζει το περιβάλλον:
Η γεωθερμία δεν καίει άνθρακα, άρα δεν απελευθερώνει και CO2, το οποίο,
όπως έχουμε πολλάκις αναφέρει, συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Παρόλα αυτά, ορισμένα γεωθερμικά αέρια υπάρχουν συχνά μέσα στο νερό ή στο
ατμό (μεθάνιο, υδρόθειο). Το υδρόθειο (Η2β) είναι ένα πολύ δύσοσμο αέριο, με πολύ
έντονη, μάλιστα, τη μυρωδιά του. Αυτά τα αέρια μπορούν να μολύνουν την
ατμόσφαιρα, αν δε γίνει η σωστή επεξεργασία. Το ίδιο και όταν το γεωθερμικό νερό
αποβάλλεται στη φύση, αφού έχει εναποθέσει τη θερμότητά του, τα άλατα και τα
βαρέα μέταλλα που περιέχει μπορούν να μολύνουν τα ποτάμια. Ωστόσο, οι δύο
αυτοί κίνδυνοι, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μόλυνσης των νερών, δεν
υφίστανται, πρακτικά, στην περίπτωση επανέγχυσης του νερού στο υπέδαφος.
Ενυπάρχουν, ωστόσο, κάποιοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, κατά τη διάρκεια της
γεώτρησης των φρεατίων: θόρυβος από τη γεώτρηση, ανησυχία μήπως η διάτρηση
του φρεατίου δε θέσει σε επικοινωνία τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, που
διαφέρουν ο ένας με τον άλλο.
Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνική της θραύσης των ξηρών θερμών
πετρωμάτων προξένησε σεισμικές δονήσεις. Όλοι αυτοί, όμως, οι περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι θεωρούνται μικροί, ίσως και ανύπαρκτοι.
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6.7 Πλεονεκτήματα

Εφόσον

η γεωθερμική

ενέργεια

είναι

μια ήπια

μορφή

ενέργειας,

η

εκμετάλλευσή της τόσο για θερμικές εφαρμογές (αξιοποίηση χαμηλής ενθαλπίας)
όσο και για ηλεκτρισμό (αξιοποίηση μέσης και υψηλής ενθαλπίας) προκύπτουν
σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, με κυριότερο της αποφυγής έκλυσης διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) και άλλων αέριων ρύπων που εκλύονται από την καύση των
συμβατικών καυσίμων.

Επίσης,

οι

γεωθερμικές αντλίες θερμότητας,

καταναλώνουν 30%-50%

λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, από τα αποδοτικότερα αερόψυκτα συστήματα, με
αντίστοιχη

μείωση

εκπομπών

διοξειδίου

του

άνθρακα

στους

σταθμούς

ηλεκτροπαραγωγής. Η αντίστοιχη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
σχέση με ένα σύστημα θέρμανσης συμβατικών καυσίμων ανέρχεται περίπου σε
40%.
Τέλος, υπάρχουν και κοινωνικά οφέλη, όπως συμβαίνει, βέβαια, με όλες τις
ήπιες πηγές ενέργειας. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης σε
τοπικό επίπεδο για την εγκατάσταση των γεωθερμικών μονάδων είναι ένα από αυτά.
Ωστόσο, υπάρχουν οφέλη και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι η
μείωση της εξάρτησης της κοινωνίας από εισαγόμενα καύσιμα με παράλληλη
απελευθέρωση ιδιωτικών κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούν πλέον να διατεθούν για
άλλους σκοπούς.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Είπαμε, λοιπόν, ότι η ενέργεια αποτελεί για τον άνθρωπο την αιτία της
ύπαρξής του και αυτό το κατανόησε κιόλας σχεδόν από την αρχή της ζωής του.
Εφηύρε, ή καλύτερα, ανακάλυψε τον τρόπο να εκμεταλλευτεί ό,τι μπορούσε να
παράγει από τη φύση. Τον 20ό αιώνα έκανε χρήση των ορυκτών καυσίμων, των
καυσίμων, δηλαδή, που είχαν δημιουργηθεί εκατομμύρια χρόνια πριν από την
αποσύνθεση των διαφόρων οργανισμών. Δεν προέβλεψε, όμως, ότι θα έφτανε
κάποια στιγμή που τα αποθέματα αυτά θα κινδύνευαν να εξαντληθούν.

Στα μέσα του εικοστού αιώνα, κάνει την εμφάνισή του δειλά, κυρίως με τη
μορφή φιλοσοφικού στοχασμού, το ενεργειακό πρόβλημα. Η ενεργειακή κρίση του
1973 επέφερε τη συνειδητοποίηση του προβλήματος αυτού, θέτοντας ταυτόχρονα
επί τάπητος, και άλλα προβλήματα από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων (ανοδική
τάση των τιμών ενέργειας, ρύπανση περιβάλλοντος, απώλεια ενέργειας από τον
τρόπο διαχείρισης της κλπ). Οι επιστήμονες και οι ερευνητές, επομένως, αναζητούν
λύση, μανιωδώς, και γι’ αυτό προτείνουν τη χρήση των ΑΠΕ. Στην ουσία, βέβαια,
πρόκειται για την επιστροφή τους σε αυτές.

Το αντικείμενο της δικής μας έρευνας αφορούσε αυτές ακριβώς τις μορφές
ενέργειας. Έπειτα, λοιπόν, από την ανάλυση των κυριότερων πηγών ανανεώσιμης
ενέργειας, και για να ολοκληρώσουμε την εργασία μας, χρήσιμο θα ήταν σε αυτό το
σημείο να καταγράψουμε και τη δική μας άποψη σχετικά με το ποια από τις τρεις
θεωρούμε πιο σημαντική και καταλληλότερη για τη χώρα μας.

Η ενέργεια, λοιπόν, που κρίνουμε εμείς ως αυτή που έχει ένα μικρό
προβάδισμα σε σχέση με τις άλλες δύο είναι η ηλιακή ενέργεια και η τεχνολογία των
Φ/Β συστημάτων που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της σε ηλεκτρική είναι, κατά
τη γνώμη μας, ο πιο οικείος τρόπος εκμετάλλευσής της. Θεωρούμε ότι πρόκειται για
την τεχνολογία με τα περισσότερα πλεονεκτήματα και αυτό θα το εξηγήσουμε
κάνοντας μια απλή σύγκριση μεταξύ των Φ/Β συστημάτων και των ανεμογεννητριών,
που μετατρέπουν την αιολική σε ηλεκτρική ενέργεια.
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Ένα ερώτημα, όμως, που προηγείται, είναι γιατί απορρίπτουμε τη γεωθερμική
ενέργεια και τη σύγκριση την κάνουμε ανάμεσα σε ηλιακή και αιολική.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται με την παραδοχή που αναφέραμε
παραπάνω η οποία θέλει τη γεωθερμική ενέργεια ως ήπια ενέργεια και όχι ως
ανανεώσιμη. Αυτό είναι και το κυριότερο μειονέκτημά της. Δηλαδή, μπορεί να έχει
όλες τις προϋποθέσεις να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες, χωρίς ταυτόχρονα να
χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα, στην ουσία, όμως, η ενέργεια αυτή για να
ανανεωθεί απαιτεί το πέρασμα χιλιάδων χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή,
με τους ρυθμούς που αυξάνονται οι ενεργειακές ανάγκες των ανθρώπων, θα
εξαντληθεί και θα βρεθούμε και πάλι στο σημείο που είμαστε και τώρα, δηλαδή, της
αναζήτησης λύσης για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Ας περάσουμε, όμως,
τώρα

στη

σύγκριση

που

προαναφέραμε

σχετικά

με τις

τεχνολογίες

που

χρησιμοποιούμε για την εκμετάλλευση των άλλων δύο πηγών ενέργειας.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια καθαρή, ήπια και ανανεώσιμη μορφή ενέργειας
που είναι διαθέσιμη στον καθένα χωρίς κόστος, ενώ είναι και πρακτικά ανεξάντλητη.
Η χώρα μας είναι ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χώρα ευνοημένη σε αυτόν τον
τομέα γιατί διαθέτει πολλές ώρες ηλιοφάνειας τις περισσότερες μέρες του χρόνου.
Από την άλλη μεριά, η αιολική ενέργεια είναι το ίδιο άφθονη, αλλά, όπως ήδη είπαμε,
είναι μια έμμεση μορφή ενέργειας επειδή ουσιαστικά προέρχεται από την ηλιακή. Τα
πλεονεκτήματα, μάλιστα, των Φ/Β συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη
μετατροπή

της

ηλιακής

σε

ηλεκτρική

ξεπερνούν

σε

αριθμό

αυτά

των

ανεμογεννητριών. Ποιος είναι, όμως, ο λόγος που υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο;

Θα ξεκινήσουμε την επιχειρηματολογία μας αντίστροφα, δηλαδή θα μιλήσουμε
για τα μειονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας και τον τρόπο που γίνεται προσπάθεια
να αντιμετωπιστούν αυτά σήμερα. Τα μειονεκτήματα, λοιπόν, που εντοπίζουμε από
την έως τώρα χρήση αυτών των συστημάτων είναι δύο: (1) Το υψηλό οικονομικό
κόστος και (2) Η ανάγκη για διάθεση μεγάλων επιφανειών για την εγκατάστασή τους.
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Ας αναλύσουμε το καθένα από αυτά τα μειονεκτήματα:

Το υψηλό οικονομικό κόστος είναι χαρακτηριστικό όλων των ΑΠΕ. Σήμερα,
αυτό έχει αρχίσει δειλά-δειλά να αντιμετωπίζεται με τις επιδοτήσεις που δίνει η Ε.Ε.
για να στηρίξει τη λύση αυτή. Πέρα, όμως, από τις οικονομικές ενισχύσεις που
δίνονται τώρα, αυτό που έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα είναι ότι η χρήση των Φ/Β
πλαισίων ως λειτουργικών δομικών στοιχείων ενός κτιρίου διαμορφώνει νέες,
οικονομικά ελκυστικότερες,

λύσεις36. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται πλέον

(ημιδιάφανα πλαίσια έναντι υαλοπινάκων) παρέχουν ταυτόχρονα ηλιακή ενέργεια και
ηλιοπροστασία κατά τους θερινούς μήνες. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας, η
οποία σε συνδυασμό με τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης που έχουν και τη
μεγάλη διάρκεια ζωής τους, αλλά και την αποδεκτή αισθητική τους παρουσία,
δημιουργούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες που
δημιουργούν μια οπτική και αισθητική επίδραση στο περιβάλλον όπου βρίσκονται,
όταν αυτό (το περιβάλλον) το συνιστούν κλειστές περιοχές.

Από την άλλη μεριά, ένα άλλο θετικό στοιχείο των Φ/Β συστημάτων σε σχέση
με τις ανεμογεννήτριες είναι η αθόρυβη λειτουργία τους. Η μέχρι τώρα χρήση τους
έχει δείξει ότι δεν προκαλούν ηχορύπανση και η λειτουργία τους είναι εντελώς
αθόρυβη. Αντίθετα, στις ανεμογεννήτριες, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που μπορεί να
θεωρηθεί επιβαρυντικό για το περιβάλλον, αυτό είναι ο θόρυβος που δημιουργούν τα
μηχανικά μέρη της και η αεροδυναμική της προέλευση. Βέβαια, μπορεί τα τελευταία
χρόνια

η τεχνολογία των ανεμογεννητριών να έχει

βελτιωθεί και να έχει

ελαχιστοποιήσει τους θορύβους, ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι η εγκατάστασή
τους προτιμάται να γίνεται σε ανοιχτές περιοχές και απομακρυσμένες από την πόλη
είναι ένα μειονέκτημα.

Το

τελευταίο

πλεονέκτημα

των

Φ/Β

συστημάτων

σε

σχέση

με τις

ανεμογεννήτριες είναι ότι μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και σε
μικρή ισχύ. Η ευελιξία που έχουν τους κάνουν να εφαρμόζονται ακόμα και σε
επίπεδο κατοικίας ή εμπορικού κτιρίου για τις ανάγκες μιας οικογένειας και
αποκλειστικά και μόνο μιας ολόκληρης πόλης.
36 www.buildings.gr
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Έτσι, επιτυγχάνεται μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική για τους
χρήστες που επιθυμούν να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια και όχι σε όλους
αφήνοντάς τους ταυτόχρονα την πρωτοβουλία για επεκτασιμότητα της ισχύος τους,
κάτι που στις ανεμογεννήτριες ένας χρήστης δεν μπορεί να το κάνει αυτό.

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν
ευεργετικά στον πλανήτη, αφού ουσιαστικά συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και θεωρούνται και ιδανικά για ενεργειακή
μετατροπή, καθώς χρησιμοποιούν την πιο διαθέσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη
για να παράγουν ηλεκτρισμό, που αποτελεί την πλέον χρήσιμη μορφή ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, όμως, μπορούν να παράξουν ενέργεια ανάλογα με τις
επιθυμίες του χρήστη και αυτή να επεκταθεί από λίγα Watt μέχρι χιλιάδες Watt που
θα είναι ικανά να καλύψουν την ανάγκη σε ηλεκτρική ενέργεια μιας ολόκληρης πόλης
και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Τέλος, δε θα πρέπει να παραλείψουμε τις
θετικές επιπτώσεις που έχουν στη χλωρίδα και στην πανίδα. Δηλαδή, αν στις
ανεμογεννήτριες υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία ότι προκαλούν θανάτους
πουλιών, τα Φ/Β συστήματα δεν επηρεάζουν ούτε στο ελάχιστο τα φυτά και τα ζώα.
Επομένως, αυτή είναι η λύση που προτείνουμε για τη χώρα μας και που πρέπει να
εφαρμοστεί άμεσα, διότι οι κίνδυνοι από την έλλειψη του πετρελαίου είναι πια κάτι
περισσότερο από ορατοί.
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•

Κ.

Μπαλάνος,

Φάκελος Ενέργεια.

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Προοπτικές εφαρμογής τους στην Ελλάδα», Δ α ίμ ω ν τη ς Ο ικ ο λ ο γ ία ς , τ. 58, 2006.
•

Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Τεύχος ΦΕΚ Α’ 168/07-10-94.

•

J. Vernier, «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» από τη σειρά Q u e s a is -je ? Τι

γ ν ω ρ ίζω ;,

μτφρ Αθηνά Καραθάνου, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,

Αθήνα 2007.
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9.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

•

British Petroleum (BP) - (www.bp.com)

•

Ελληνικά Πετρέλαια - (www.hellenic-petroleum.gr)

•

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) - (www.cres.gr)

•

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) - (www.rae.gr)

•

Υπουργείο Ανάπτυξης - (www.ypan.gr)

•

US Department of Energy (DOE) - (www.eere.energy.gov)

•

American Petroleum Institute - (www.api.org)

•

Chevron Corporation - (www.chevron.com)

•

Environmental Protection Agency (EPA) - (www.epa.gov)

•

EERE (Energy Efficiency and Renewable Energy) - (www.eere.gov/solar)

•

EIA (Energy Information Agency) - (http://www.eia.doe.gov/)

•

IEA (International Energy Agency) - (http://www.iea.org/)

•

SolarBuzz - (www.solarbuzz.com)

•

Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη (2007) -

(http://europa.eu.int)
•

West

Virginia:

National

Research

Center

for

coal

and

energy

-

(www.nrcce.wvu.edu)
•

Energy

Efficiency

and Renewable

Energy

Network

(EREN)

-

(www.eren.doe.gov)
•

American Solar Energy Society - (www.ares.org)

•

Solar Energy International - (www.solarenergy.org)

•

Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ - (www.hellasres.gr)

•

Ενέργεια και Περιβάλλον στην Ελλάδα - (www.energeia.gr)

•

European Photovoltaic Industry Association (EPIA) - (www.epia.org)

•

Ηλιοδομή Α.Ε. - (www.heliodomi.gr)

•

International Solar Energy Society - (www.ices.org)

•

Photovoltaic - (www.photovoltaic.gr)

•

Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) - (www.helapco.gr)

•

The International Renewable Energy Magazine (REFOCUS) - (www.re-

focus.net)
•

CADDET Renewable Energy Newsletter - (www.caddet.co.uk)
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•

National Renewable Energy Laboratory - (www.nrel.gov)

•

Το βήμα των οικολογικών και περιβαλλοντικών ομάδων της Κρήτης -

(www.ecocrete.gr)
•

Η Φυσική στο Διαδίκτυο -

(http://physics4U.gr/faq/nuclear energy.html),

Μάιος 2006.
•

Επιστημονική Εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια - (http://www.wikipedia.gr)

•

Η βιομηχανική πύλη στην Ελλάδα - (http://industrynews.gr)

•

Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής & Οικολογικής Δόμησης - (http://www.s-

ol-ar.html)
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