ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο άνεμος είναι μια ανανεώσιμη
πηγή
ενέργειας
που
μπορεί
να
αξιοποιηθεί
στην
παραγωγή
ηλεκτρισμού.
Οι
άνθρωποι
έχουν
ανακαλύψει την αιολική ενέργεια εδώ και
χιλιάδες χρόνια. Οι ανεμόμυλοι έδιναν
κάποτε
κίνηση
στις
τεράστιες
μυλόπετρες, που άλεθαν το σιτάρι
μετατρέποντάς το σε αλεύρι Μικρές
αντλίες χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του
ανέμου για να ανεβάσουν το νερό από τα
πηγάδια. Πριν 25 χρόνια περίπου οι
πρώτες
σύγχρονες
ανεμογεννήτριες
χρησιμοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. Από τότε
πολλές ακόμη έχουν μπει σε λειτουργία
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι
η
ενέργεια
που
προέρχεται από τον ήλιο και
αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που
εκμεταλλεύονται τη θερμική και
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του
ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων
για τη συλλογή, αποθήκευση και
διανομή
της.
Η
δυνατότητα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
τόσο σε απομακρυσμένες όσο και σε
κατοικημένες
περιοχές,
χωρίς
επιπτώσεις στο περιβάλλον, κάνει
ελκυστική
τη
χρήση
φωτοβολταϊκών συστημάτων στην
Ελλάδα.
Tα
φωτοβολταϊκά
συστήματα έχουν τη δυνατότητα
μετατροπής της ηλιακής ενέργειας
σε ηλεκτρική.

Η
μετατροπή
της
ενέργειας
των
υδατοπτώσεων
με
τη
χρήση
υδροηλεκτρικών έργων
(υδατοταμιευτήρας, φράγμα, κλειστός αγωγός
πτώσεως,
υδροστρόβιλος,
ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής) παράγει την
υδροηλεκτρική ενέργεια. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες εκμεταλλεύονται τη
φυσική διαδικασία του κύκλου του
νερού. Κάθε μέρα ο πλανήτης μας
αποβάλλει μια μικρή ποσότητα νερού
καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία διασπά
τα μόρια του νερού σε ιόντα. Ταυτόχρονα
νέες ποσότητες νερού εμφανίζονται λόγω
της ηφαιστειακής δραστηριότητας, έτσι
ώστε η συνολική ποσότητα του νερού να
διατηρείται περίπου σταθερή.

Η γεωθερμία είναι μια ήπια και πρακτικά
ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, που μπορεί με τις
σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει
ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, αλλά και σε
ορισμένες περιπτώσεις να παράγει ηλεκτρική
ενέργεια. Η γεωθερμία προσφέρει ενέργεια
χαμηλού κόστους, ενώ δεν επιβαρύνει το
περιβάλλον με εκπομπές βλαβερών ρύπων.
Η κυριότερη θερμική χρήση της γεωθερμικής
ενέργειας παγκοσμίως αφορά στη θέρμανση
θερμοκηπίων. Χρησιμοποιείται ακόμα στις
υδατοκαλλιέργειες, όπου εκτρέφονται υδρόβιοι
οργανισμοί αλλά και για τηλεθέρμανση, δηλαδή
θέρμανση συνόλου κτιρίων, οικισμών, χωριών ή
και πόλεων.

Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική
(οργανική) προέλευση. Πρακτικά περιλαμβάνεται
σε αυτήν οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή
έμμεσα
από
τον
φυτικό
κόσμο.
Πιο
συγκεκριμένα, με τον όρο βιομάζα εννοούμε τα
φυτικά και δασικά υπολείμματα (καυσόξυλα,
κλαδοδέματα, άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες,
κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα (κοπριά,
άχρηστα
αλιεύματα),
τα
φυτά
που
καλλιεργούνται στις ενεργειακές φυτείες για να
χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, καθώς
επίσης και τα αστικά απορρίμματα και τα
υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων, της
αγροτικής βιομηχανίας και το βιοαποικοδομήσιμο
κλάσμα των αστικών απορριμμάτων.

Σήμερα, ο όρος βιοκαύσιμα
χρησιμοποιείται
συνήθως για υγρά καύσιμα που μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν στον τομέα των μεταφορών.
Τα πιο συνηθισμένα στο εμπόριο είναι το βιοντήζελ,
μεθυλεστέρας ο οποίος παράγεται κυρίως από
ελαιούχους σπόρους (ηλίανθος, ελαιοκράμβη, κ.ά) και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του ή σε μίγμα με
πετρέλαιο κίνησης σε πετρελαιοκινητήρες και η
βιοαιθανόλη η οποία παράγεται από σακχαρούχα,
κυταρινούχα κι αμυλούχα φυτά (σιτάρι, καλαμπόκι,
σόργο, τεύτλα, κ.ά.) και χρησιμοποιείται είτε ως έχει σε
βενζινοκινητήρες που έχουν υποστεί μετατροπή είτε σε
μίγμα με βενζίνη σε κανονικούς βενζινοκινητήρες είτε
τέλος να μετατραπεί σε ΕΤΒΕ (πρόσθετο βενζίνης).
Τα βιοκαύσιμα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον από
τα συμβατικά καύσιμα γιατί έχουν λιγότερες εκπομπές
και χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πρώτες ύλες.
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