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Εισαγωγή 
Εδώ και αρκετές δεκαετίες, πολλοί επιστήµονες άρχισαν να επισηµαίνουν τις 

επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης “ανάπτυξης” του ανθρώπου, εις βάρος του 
περιβάλλοντος , αλλά και της υγείας του. Σήµερα, οι προειδοποιήσεις αυτές έχουν 
πάρει διαστάσεις παγκόσµιου συναγερµού, τον οποίο πρώτα από όλους σηµαίνει ο 
ίδιος ο πλανήτης. 

Παρά το γεγονός ότι είναι πλέον γνωστά σε όλους τα αίτια και οι συνέπειες των 
ανθρωπογενών περιβαλλοντικών προβληµάτων, οι περισσότεροι άνθρωποι 
αντιµετωπίζουν το θέµα ως υπόθεση των “ειδικών”, χηµικών, βιολόγων, 
οικονοµολόγων κ.ά.. Αδυνατεί ο σύγχρονος άνθρωπος, παρά τον πλούτο των 
γνώσεών του, να συνειδητοποιήσει ότι ο πλανήτης δεν είναι απέραντος, αλλά είναι 
ένα µικρό και µε πολύ ευαίσθητες ισορροπίες “σπίτι”, του οποίου κάτοικοι και 
διαχειριστές είναι όλοι οι άνθρωποι µαζί, αλλά και ο καθένας χωριστά. 

Κάποια σηµεία, στα οποία πρέπει να σταθεί κανείς σήµερα, προκειµένου να 
διαπιστώσει µε ποια φιλοσοφία οφείλει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, είναι : 
• ο άνθρωπος δεν έφτιαξε τον κόσµο, συνεπώς δεν τον γνωρίζει, και άρα δε µπορεί 
να “κυριαρχήσει” σε αυτόν, παρά µόνο να τον καταστρέψει, εάν συνεχίσει να 
συµπεριφέρεται εγωκεντρικά και άπληστα. 

• ο άνθρωπος παρουσιάστηκε ως είδος στον πλανήτη µόνο κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου 0.03% της “έµβιας περιόδου” της Γης. Είναι λοιπόν φρικτό να θεωρεί 
πως είναι το πλέον σηµαντικό είδος. 

• το ανθρώπινο είδος δεν είναι απαραίτητο για την επιβίωση των υπολοίπων. Ίσως 
µάλιστα η απουσία του να ευνοούσε την υγιή ανάπτυξη του περιβάλλοντος. 

• ο άνθρωπος, αν και “έξυπνο ον”, για πολλούς αιώνες είχε, και εξακολουθεί να 
έχει, την εντύπωση ότι η φύση υπάρχει, για να τον εξυπηρετεί. Στήριζε µάλιστα 
αυτή του την ψευδαίσθηση και στην παρερµηνεία διαφόρων θρησκευτικών 
δογµάτων, όπως π.χ. στο Χριστιανισµό, όπου ο Θεός παρουσιάζεται να δίνει 
εντολή στους πρωτόπλαστους “…και κατακυριεύσατε της γης” (Γένεσις, 1, 27, 
29). 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος οφείλει να προστατεύσει το περιβάλλον, 

διότι διαφορετικά όλες οι δραστηριότητές του θα λειτουργήσουν στο µέλλον εις 
βάρος του. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος ως ηθικό ον (µε ή χωρίς την 
υποστήριξη θρησκευτικών πεποιθήσεων), οφείλει να σεβαστεί και να  προστατεύσει 
ο,τιδήποτε υπάρχει γύρω του. Άλλωστε ηθικά δεν έχει καµία προτεραιότητα ως προς 
το περιβάλλον του. Πάντως, είτε το θέµα αντιµετωπιστεί ανθρωποκεντρικά, είτε από 
τη βαθύτερη ηθική του πλευρά, το συµπέρασµα παραµένει κοινό. 

1. Παραγωγή Ενέργειας & Περιβάλλον 
Ένας από τους ιδιαίτερα σηµαντικούς τοµείς της σύγχρονης ανθρώπινης 

δραστηριότητας, είναι η παραγωγή ενέργειας. Οι σύγχρονες βιοµηχανίες παραγωγής 
ενέργειας είναι από τις πλέον ανεπτυγµένες, αλλά ταυτόχρονα και από τις πλέον 
προβληµατικές. 

Συγκεκριµένα, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία ενέργειας, είναι: 
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• ο πληθυσµός της γης αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς, ένα µεγάλο δε τµήµα του, 
εξακολουθεί να ζει χωρίς την παροχή συστηµατικά παραγόµενης ενέργειας. Από 
την άλλη πλευρά, το βιοτικό επίπεδο του “ανεπτυγµένου” κόσµου απαιτεί όλο και 
µεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας, προκειµένου να καλυφθούν οι ως επί τω 
πλείστω πλασµατικές ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής. Συνεπώς, η 
βιοµηχανία ενέργειας καλείται να παράγει όλο και περισσότερο, σε βαθµό που 
παρουσιάζεται πλέον αδύναµη να αντεπεξέλθει. Αυτό δηµιουργεί την ανάγκη της 
εύρεσης και εφαρµογής νέων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. 

• η συντριπτική πλειοψηφία της παραγόµενης ενέργειας προέρχεται από την καύση 
των συµβατικών καυσίµων, δηλαδή ορυκτών καυσίµων, τα οποία εξορύσσονται 
σε συγκεκριµένες περιοχές της γης. Τα κοιτάσµατα αυτά ορυκτών καυσίµων, π.χ. 
πετρελαίου, βρίσκονται υπό τον έλεγχο συγκεκριµένων παραγόντων και υπό 
καθεστώς παγκοσµιοποίησης της αγοράς τους. Στη σηµερινή εποχή, δε µας 
εκπλήσσουν ακόµη και πολεµικές συρράξεις, των οποίων το βασικό αίτιο είναι ο 
έλεγχος της αγοράς αυτής. Από την άλλη πλευρά, οι λεγόµενες “υπό ανάπτυξη” 
χώρες, µένουν εκτός της αγοράς αυτής ή γίνονται θύµατά της. 

• τα προαναφερθέντα ορυκτά καύσιµα δεν αποτελούν µία ανεξάντλητη πηγή 
ενέργειας. Είναι γνωστό ότι µε τους σύγχρονους ρυθµούς κατανάλωσής τους, θα 
χρειαστούν λίγες ακόµη δεκαετίες για να τελειώσει ο ορυκτός πλούτος, που η 
φύση χρειάστηκε τόσα εκατοµµύρια χρόνια, για να τον φτιάξει. 

• εκτός από τον κίνδυνο εξάντλησης των ορυκτών καυσίµων, που αποτελούν 
πολύτιµη πηγή πρώτης ύλης για τη χηµική βιοµηχανία, ένας ακόµη λόγος που 
καθιστά προβληµατική τη χρήση τους είναι και οι πολλαπλές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που αυτή επιφέρει. Πρόκειται για τα ευρέως πλέον γνωστά 
προβλήµατα του φαινοµένου του θερµοκηπίου, της τρύπας του όζοντος, της 
όξινης βροχής, του φωτοχηµικού νέφους και της θερµικής ρύπανσης. Μπορεί η 
παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας να µην αποτελεί τη µοναδική πηγή των 
προβληµάτων αυτών, είναι όµως ένας από τους πλέον ισχυρούς παράγοντες. 

1.1 Φαινόµενο Θερµοκηπίου 
Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι µία φυσική διαδικασία. Το χρειαζόµαστε, 

για να διατηρείται η Γη ζεστή, ώστε να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη. Τα τελευταία 
όµως χρόνια, λέγοντας “φαινόµενο του θερµοκηπίου”, αναφερόµαστε στην έξαρση 
του φαινοµένου, λόγω της ρύπανσης της ατµόσφαιρας από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες. Η ρύπανση αυτή αφορά στα λεγόµενα αέρια του θερµοκηπίου, τα 
οποία είναι : 

1. το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
2. το µεθάνιο (CH4) 
3. το πρωτοξείδιο του αζώτου (N2O) 
4. οι υδροφθοράνθρακες (HFC) 
5. οι υπερφθοριωµένοι υδρογονάνθρακες (PFC) 
6. το εξαφθοριούχο θείο (SF6) 

Θεωρείται ότι κυρίως υπεύθυνα για το φαινόµενο είναι η κίνηση των οχηµάτων, 
η βιοµηχανία παραγωγής ενέργειας και η θέρµανση. Βλέπουµε ότι και οι τρεις αυτοί 
βασικοί παράγοντες, εµπλέκονται άµεσα µε την παραγωγή και κατανάλωση 
ενέργειας, και συνοδεύονται από υψηλές εκποµπές κυρίως διοξειδίου του άνθρακα. 

Οι πιθανές επιπτώσεις του φαινοµένου, λόγω της αύξησης της µέσης 
θερµοκρασίας του πλανήτη, είναι : 
• η τήξη των πάγων 
• η άνοδος της στάθµης των θαλασσών 
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• η µόλυνση των πόσιµων υδάτων µε θαλασσινό 
• η καταστροφή της γεωργίας, όπως επίσης και της χλωρίδας και πανίδας κάποιων 
περιοχών 

• η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινοµένων 
• η έξαρση των επιδηµιών 
• η οικονοµική καταστροφή των περιοχών µε ανεπτυγµένο το χειµερινό τουρισµό. 

1.2 Όξινη Βροχή 
Η επαφή οξειδίων του θείου και του αζώτου µε το ατµοσφαιρικό νερό, δηλαδή 

µε υδρατµούς, παρουσία οξυγόνου και µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, 
έχει ως αποτέλεσµα το σχηµατισµό των αντίστοιχων οξέων τους. Σχηµατίζεται έτσι 
µία “όξινη ατµοσφαιρική σούπα”, η οποία όταν καταπέφτει στο έδαφος, κυρίως µε τις 
βροχοπτώσεις προκαλεί : 
• την οξίνιση των υδάτων, αλλά και των εδαφών, και την καταστροφή του 
οικοσυστήµατός τους 

• την καταστροφή ιστορικών µνηµείων, καθώς η όξινη βροχή αντιδρά µε τα 
ασβεστούχα συστατικά των µνηµείων. 
Πρωτογενώς, η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας οδηγεί στο σχηµατισµό 

διοξειδίου του θείου και µονοξειδίου του αζώτου, ενώ δευτερογενώς, µέρος των 
ρύπων αυτών αντιδρά προς τριοξείδιο του θείου και διοξείδιο του αζώτου αντίστοιχα. 

1.3 Τρύπα του Όζοντος 
Το όζον της στρατόσφαιρας (ύψος 20-25km από την επιφάνεια της γης) 

απορροφά τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, οι οποίες θεωρούνται 
υπεύθυνες καρκίνου του δέρµατος, βλαβών στους οφθαλµούς, σοβαρών 
προβληµάτων στο ανοσοποιητικό σύστηµα και ζηµιών στη γεωργία και στο ευρύτερο 
οικοσύστηµα. 

Τα οξείδια όµως του αζώτου, όπως επίσης και τα αέρια των σπρέυ, αντιδρούν 
µε το όζον (O3) της στρατόσφαιρας. Ο µηχανισµός µάλιστα της αντίδρασης αυτής 
οδηγεί στην κατανάλωση του όζοντος και τον επανασχηµατισµό οξειδίων του 
αζώτου, ώστε αυτά να µπορούν να ξαναδράσουν, καταναλώνοντας νέο όζον κ.ο.κ.. 

1.4 Φωτοχηµικό Νέφος 
Χηµικές αντιδράσεις µεταξύ οξυγόνου, πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) 

και οξειδίων του αζώτου, µε τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας σε ζεστές µέρες 
οδηγούν στο σχηµατισµό του λεγόµενου τροποσφαιρικού όζοντος. Αυτό, µαζί µε 
διάφορους υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου και αιωρούµενα σωµατίδια, 
σχηµατίζουν το λεγόµενο φωτοχηµικό νέφος, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό των 
µεγαλουπόλεων µε έντονη ηλιοφάνεια. Η ατµόσφαιρα µπορεί να επιβαρυνθεί τόσο 
πολύ, ώστε να σηµειωθούν ακόµη και µαζικοί θάνατοι, όπως συνέβη στο γνωστό 
περιστατικό της 9ης Δεκεµβρίου του 1952 στο Λονδίνο. 

1.5 Θερµική Ρύπανση 
Εκτός από τη θερµική ρύπανση της ατµόσφαιρας, που την αντιµετωπίσαµε ως 

“φαινόµενο του θερµοκηπίου”, υπάρχει και αυτή των υδάτων. Μεταξύ των 
παραγόντων που την προκαλούν, εξέχουσα θέση κατέχει και πάλι η βιοµηχανία 
ενέργειας. Η απόρριψη των θερµών υδάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί ως ψυκτικό 
µέσο, πίσω στους φυσικούς υδροφορείς, από όπου και προέρχονται, έχει ως 
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αποτέλεσµα τη σταδιακή θέρµανση των λιµνών, ποταµών κλπ.. Αυτό έχει χονδρικά 
ως συνέπεια : 
• τη διαταραχή των λειτουργιών των οργανισµών που ζουν εκεί, π.χ. του 

µεταβολισµού, της αναπαραγωγής κ.ο.κ.. Η θέρµανση µπορεί να έχει τέτοια 
έκταση, που να προκαλεί και απευθείας θάνατο. 

• τη µείωση της διαλυτότητας του οξυγόνου στο νερό, µε αποτέλεσµα την έλλειψή 
του στους ζωντανούς οργανισµούς του υδάτινου οικοσυστήµατος. 

• τη µετανάστευση ειδών εντός του υδάτινου οικοσυστήµατος, µε αποτέλεσµα τη 
διαταραχή των ισορροπιών του. 
Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουµε και τις επιπτώσεις της λειτουργίας µιας 

άλλης κατηγορίας θερµικών σταθµών παραγωγής ενέργειας, των πυρηνικών. Οι 
σταθµοί αυτοί µπορεί να µην εκπέµπουν καθόλου ρύπους, έχουν όµως το µέγιστο 
µερίδιο ευθύνης για την προαναφερθείσα θερµική ρύπανση. Επίσης, το µεγαλύτερό 
τους πρόβληµα είναι η διαχείριση των πυρηνικών τους αποβλήτων. 

2. Επιθυµητές Επεµβάσεις Περιορισµού των Ρύπων και Αποβλήτων 
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος από τη βιοµηχανία ενέργειας, επιβάλλεται η λήψη µέτρων για τον 
περιορισµό των ρύπων και των αποβλήτων της. 

2.1 Τέφρα 
Η τέφρα, το άκαυστο δηλαδή υπόλειµµα των συµβατικών καυσίµων, µπορεί να 

συλλέγεται και να χρησιµοποιείται στη σύνθεση τεφροκονίας. Αυτή έχει σύνθεση και 
ιδιότητες παρόµοιες µε του τσιµέντου. Πρόκειται για αµιγή τέφρα ή µίγµα τέφρας και 
τσιµέντου. 

Η αιωρούµενη τέφρα συλλέγεται µε υφασµάτινα ή ηλεκτροστατικά φίλτρα, σε 
πολύ καλές αποδόσεις. 

2.2 Οξείδια του Αζώτου 

Οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου µπορούν να περιοριστούν µε : 
Πρωτογενή µέτρα, µέτρα δηλαδή περιορισµού του σχηµατισµού οξειδίων του 
αζώτου, όπως : 
• χρησιµοποίηση καυσίµου µε χαµηλή περιεκτικότητα σε άζωτο 
• αλλαγή των συνθηκών καύσης, π.χ. µείωση του λόγου αέρα ή της 
θερµοκρασίας του, ώστε να µειωθεί η θερµοκρασία της φλόγας, όπου και 
σχηµατίζονται τα εν λόγω οξείδια 

• ανακυκλοφορία καυσαερίων, ώστε είτε να µειωθεί ο λόγος του οξυγόνου 
είτε να µειωθεί η θερµοκρασία φλόγας 

• ευνοϊκή διάταξη των καυστήρων, οι οποίοι κατά προτίµηση να είναι 
ειδικοί για τη µείωση των οξειδίων του αζώτου. Πρόκειται για το 
αποτελεσµατικότερο µέτρο. 

Δευτερογενή µέτρα, µέτρα δηλαδή που βοηθούν στον περιορισµό της εκποµπής 
οξειδίων του αζώτου, όπως : 
• υγρή διεργασία, που όµως είναι ακόµη σε πειραµατικό στάδιο 
• ξηρή διεργασία. 
Η τελευταία γίνεται προκειµένου να διαχωριστούν τα οξείδια του αζώτου στην 

αέρια φάση από τα άλλα καυσαέρια. Πραγµατοποιείται αναγωγή των οξειδίων αυτών 
προς άζωτο και νερό, µε τη βοήθεια καταλυτών (διοξειδίου του τιτανίου και 
υαλοβάµβακα, µε λίγο βολφράµιο και πεντοξείδιο του βαναδίου). 
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Συγκεκριµένα, στο ρεύµα των καυσαερίων εκχύεται αµµωνία µε αέρα, σε λόγο 
1:6, οπότε λαµβάνουν χώρα οι εξής αντιδράσεις : 

4NO  +  4NH3  +  O2  →   4N2  +  6H2O 
6NO2  +  8NH3  →   7N2  +  12H2O 
Σε θερµοκρασίες όµως <330ο C, σχηµατίζεται όξινο θειικό αµµώνιο : 
NH3  +  SO3  +  H2O  →   NH4HSO4 
ενώ σε θερµοκρασίες >400ο C, γίνεται άσκοπη κατανάλωση αµµωνίας : 
4NH3  +  3O2  →   2N2  +  6H2O 
4NH3  +  5O2  →   4NO  +  6H2O . (1) 

2.3 Διοξείδιο του Θείου 
Η αποµάκρυνση αυτού του ρύπου γίνεται µε δύο ειδών διαδικασίες : 

a. υγρές (ή πλύσης), που είναι οι πιο αποδοτικές 
b. ξηρές, που είναι οι πιο οικονοµικές 

Στο 90% σήµερα των εγκαταστάσεων που έχουν συστήµατα αποµάκρυνσης 
θείου, χρησιµοποιείται η υγρή και µίας χρήσεως µέθοδος ασβέστου/ασβεστολίθου. Σε 
αυτή, διοξείδιο του θείου απορροφάται από αλκαλικό διάλυµα. ασβεστίου σε µορφή 
σβησµένου ασβέστη [Ca(OH)2]ή αλεσµένου ασβεστόλιθου [CaCO3], οπότε αντιδρά 
µε το διοξείδιο του θείου προς αδιάλυτο µίγµα θειώδους και θειικού ασβεστίου. Η 
διαδικασία όµως αυτή είναι ενεργειοβόρος. 

Πιο πρακτικές είναι οι υγρές διαδικασίες ανάκτησης, οι οποίες είναι οι : 
• Wellman-Lord, όπου θειώδες νάτριο αντιδρά µε το διοξείδιο του θείου 
προς όξινο θειώδες νάτριο 

• διαλυµένου θειικού οξέος/γύψου 
• οξειδίου του µαγνησίου, το οποίο αντιδρά µε το διοξείδιο του θείου προς 
θειώδες µαγνήσιο 

Οι ξηρές διαδικασίες αναπτύχθηκαν πρόσφατα και χρησιµοποιούν νάτριο ή 
ασβέστιο. Τυπική είναι η διαδικασία υδατάνθρακα, κατά την οποία διάλυµα 
ανθρακικού νατρίου ψεκάζεται στο ζεστό καυσαέριο σε θάλαµο αποξήρανσης. Η 
θερµοκρασία τηρείται στα επίπεδα κορεσµού και παράγεται πούδρα θειούχου 
νατρίου. Το προϊόν οδηγείται σε αντιδραστήρα 982ο C. Το τελικό θειούχο νάτριο 
σβήνεται και ανθρακοποιείται, οπότε αναγεννάται το ανθρακικό νάτριο. Η διαδικασία 
αυτή έχει απόδοση 90-95% και καταναλώνει λιγότερη ισχύ. (2) 

2.4 Διοξείδιο του Άνθρακα 
Για τη µείωση της επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας µε διοξείδιο του άνθρακα, 

προτείνεται σήµερα από πολλούς η καλλιέργεια φυτικών εκτάσεων στις περιοχές, 
όπου η εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα είναι υψηλή. Τα φυτά, ως γνωστό, είναι οι 
βασικοί “καταναλωτές” διοξειδίου του άνθρακα. 

Ένα άλλο µέτρο, το οποίο απαιτεί όµως πολύπλευρη µελέτη, είναι η ενίσχυση 
της διάλυσης διοξειδίου του άνθρακα στους ωκεανούς, µε τον εµπλουτισµό τους σε 
σίδηρο. Έτσι, θα µπορούν τα φύκια να καταναλώσουν στη συνέχεια περισσότερο 
διοξείδιο του άνθρακα. 

2.5 Πυρηνικά Απόβλητα 
Το πιο δηµοφιλές σενάριο διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων, είναι η 

µετατροπή τους σε υαλώδεις κεραµικές ράβδους. Οι ράβδοι αυτές θα πρέπει στη 
συνέχεια να ταφούν σε κατάλληλες γεωλογικά θέσεις. Τέτοιες είναι περιοχές µε 
γρανίτες, παλιά ορυχεία και στρώµατα αλάτων. 
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3. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
Έτσι αποκαλούνται οι πηγές ενέργειας, οι οποίες µπορούν αενάως, θεωρητικά, 

να δίνουν ενέργεια. Αποτελούν τη δηµοφιλέστερη λύση, καθώς είναι πολύ πιο φιλικές 
προς το περιβάλλον και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη τοπικών µονάδων παραγωγής 
ενέργειας, αποδεσµεύοντας έτσι πολλές περιοχές από την εξάρτησή τους από την 
αγορά ενέργειας. 

3.1 Αιολική Ενέργεια 
Είναι η ευρύτερα αξιοποιούµενη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και η µόνη µε την 

οποία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια σε τάξεις µεγεθών συγκρίσιµων µε αυτή των 
συµβατικών πηγών. Εξαρτάται όµως σε µεγάλο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες, 
ειδικότερα από την ένταση των ανέµων. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξή 
της και από άλλη πηγή ενέργειας. 

3.2 Ενέργεια Ωκεανών 
Πρόκειται για µια τεραστίων διαστάσεων καθαρή µορφή ενέργειας. 

Παρουσιάζει αρκετή σταθερότητα, σε σχέση µε την αιολική. Οι τρεις βασικοί τρόποι 
αξιοποίησης της ενέργειας των θαλασσών, είναι : 

a. από τα κύµατα 
b. από τις παλίρροιες 
c. από τις θερµοκρασιακές διαφορές του νερού. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει µεγάλη σηµασία η κατασκευή όσο το δυνατό πιο 
ισχυρών και σταθερών εγκαταστάσεων. 

3.3 Ηλιακή Ενέργεια 
Η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται είτε µε παθητικά είτε µε ενεργητικά συστήµατα. 

Στα πρώτα ανήκουν οι ηλιακοί συλλέκτες, οι οποίοι συγκεντρώνουν ηλιακή 
ακτινοβολία, ώστε να επιτευχθούν υψηλές θερµοκρασίες. Στης συνέχεια, θερµαίνεται 
κάποιο µέσο, π.χ. νερό, το οποίο χρησιµοποιείται είτε για θέρµανση είτε για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στα ενεργητικά συστήµατα, ανήκουν τα 
φωτοβολταϊκά στοιχεία, αλλιώς γνωστά και ως ηλιακά κύτταρα ή φωτοστοιχεία. 
Πρόκειται για ηµιαγωγούς σε µορφή δίσκων, οι οποίοι όταν δέχονται στη µία 
επιφάνειά τους ηλιακή ακτινοβολία, εµφανίζουν διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο 
επιφανειών. Αυτό γίνεται, γιατί τα φωτοστοιχεία είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε η 
µία τους επιφάνεια να είναι δεκτική σε ηλεκτρόνια. Όταν αυτά διεγείρονται από την 
ηλιακή ακτινοβολία, µεταπηδούν σε νέες θέσεις, κινούµενα προς την επιφάνεια αυτή. 
Με τη µία επιφάνεια µε περίσσεια ηλεκτρονίων και την άλλη µε περίσσεια θετικού 
φορτίου, εµφανίζεται απευθείας τάση. 

Η φωτοβολταϊκή ισχύς µπορεί να παραχθεί µε τους εξής τρόπους : 
Α. Διακριτή Τεχνολογία Κυττάρων 

i. Μονοκρυσταλλικό Πυρίτιο (ερευνητική αποδοτικότητα 24%) 
ii. Πυρίτιο Multicrystalline (ερευνητική αποδοτικότητα 18%, είναι όµως 

φθηνότερα) 
iii. Δενδριτικός ιστός (ταινίες µονoκρυσταλλικού πυριτίου µεταξύ δενδριτών 

κρυστάλλου αρσενιούχου γαλλίου. Η αποδοτικότητά τους φτάνει ερευνητικά 
το 30%) 

Β. Ενσωµατωµένη Τεχνολογία Λεπτών Ταινιών 
i. CuInSe2 : ερευνητική αποδοτικότητα 17.7% 

ii. CdTe : ερευνητική αποδοτικότητα 16% (3) 
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Μειονέκτηµα των ηλιακών συστηµάτων, και ιδίως των φωτοστοιχείων, είναι οι 
χαµηλές αποδόσεις τους, και η υψηλή τους εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες. Τα 
ηλιακά συστήµατα θεωρούνται όµως σήµερα ιδανική λύση για την κάλυψη µεγάλου 
µέρους των οικιακών ενεργειακών απαιτήσεων, κυρίως στον τοµέα της θέρµανσης 
νερού και χώρων. 

3.4 Γεωθερµία 
Τα γεωθερµικά πεδία µπορεί να είναι υδροθερµικά συστήµατα ή θερµά άνυδρα 

πετρώµατα. Τα τελευταία έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος εκµετάλλευσης. 
Τα πρώτα, στα οποία µπορεί να κυριαρχεί η υγρή ή η αέρια φάση, διακρίνονται 

σε κατηγορίες ανάλογα µε τη θερµοκρασία του ρευστού. Χαρακτηρίζονται ως 
υψηλής, µέτριας, χαµηλής ενθαλπίας και οµαλής γεωθερµίας. 

Τα υδροθερµικά συστήµατα υψηλής και µέτριας ενθαλπίας είναι τα πλέον 
ενδεδειγµένα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται 
ιδιαίτερα κατάλληλα για τη θέρµανση χώρων, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 
άλλες σχετικές εφαρµογές στην γεωργία και την κτηνοτροφία. 

3.5 Βιοµάζα 
Με την ευρεία έννοια, ως βιοµάζα ορίζεται η οργανική ύλη που απαντάται στο 

λεπτό στρώµα του φλοιού της γης, το οποίο αποκαλείται βιόσφαιρα. Πρόκειται για 
µια τεράστια αποθήκη ενέργειας, πηγή της οποίας είναι ο ήλιος, και συνεπώς συνεχώς 
ανανεώνεται. Ως βιοαύσιµο ορίζεται κάθε υγρό, στερεό ή αέριο καύσιµο, που έχει 
προέλθει άµεσα από τα φυτά ή από κάθε είδους βιοµηχανικά, εµπορικά, οικιακά,  
αγροτικά ή κτηνοτροφικά υπολείµµατα. Παρακάτω θα παρουσιάσουµε διεξοδικότερα 
το βιοντίζελ, ένα από τα πιο γνωστά σύγχρονα βιοκαύσιµα. 

Πηγές βιοµάζας θεωρούνται : 
• τα υπολείµµατα των γεωργικών καλλιεργειών 
• τα υπολείµµατα των δασικών εκτάσεων 
• τα υπολείµµατα της κτηνοτροφίας 
• τα αστικά απορρίµµατα 
• οι ενεργειακές καλλιέργειες 
Οι µέθοδοι παραλαβής της ενέργειας από τη βιοµάζα, ταξινοµούνται σε : 

• άµεση αποτέφρωση της ακατέργαστης βιοµάζας 
• καύση µετά από σχετική επεξεργασία µε φυσικές µεθόδους, όπως ταξινόµηση, 
τεµαχισµός, συµπίεση ή ξήρανση µε αέρα 

• θερµοχηµικές διεργασίες, όπως πυρόλυση, αεριοποίηση ή υγροποίηση 
• βιολογικές διεργασίες, όπως αναερόβια χώνευση και ζύµωση. 

Τελικά, τα προϊόντα των διεργασιών αυτών χρησιµοποιούνται : 
• για θέρµανση χώρων 
• για παραγωγή ατµού 
• ως αέρια παραγωγής ηλεκτρισµού 
• ως υγρά καύσιµα κίνησης οχηµάτων 
• ως πρόσθετα καυσίµων κίνησης οχηµάτων 

3.6 Βιοντίζελ 
Βιοντίζελ είναι το όνοµα καθαρών καυσίµων που µπορούν να αντικαταστήσουν 

το συµβατικό πετρέλαιο ντίζελ ή να προστεθούν σ' αυτό και να σχηµατιστούν 
καύσιµα µίγµατα. Παρασκευάζεται από φυσικές ανανεώσιµες πηγές, όπως τα νέα ή 
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και χρησιµοποιηµένα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη. Είναι βιοδιασπάσιµο, µη 
τοξικό, και ουσιαστικά δεν περιέχει θείο και αρωµατικές ενώσεις.  

Η χρήση καυσίµων ντίζελ που παράγονται από φυτικά έλαια δεν είναι νέα 
διαδικασία, αλλά η παρουσία τα τελευταία 60 χρόνια του σχετικά φτηνού και τεχνικά 
ανώτερου πετρελαίου ντίζελ εµπόδισε την ευρεία χρήση του.  

Τα τελευταία χρόνια ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για τη χρήση του βιοντίζελ, 
ώστε να ξεπεραστούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε τη χρήση 
του πετρελαίου.  

Μερικά από τα µειονεκτήµατα του βιοντίζελ είναι:  
• Το υψηλό ιξώδες.  
• Η χαµηλή πτητικότητα.  
• Η χηµική δραστικότητα των ακόρεστων αλυσίδων, που οδηγεί σε 
σχηµατισµό ρητινωδών προϊόντων.  

• Η αύξηση της αιθάλης στα καυσαέρια.  
Τα µειονεκτήµατα αυτά εµποδίζουν τη χρήση µη επεξεργασµένων φυτικών 

ελαίων, ωστόσο υπάρχουν πολλά παραδείγµατα µιγµάτων σε ποσοστά 20-50% µε 
πετρέλαιο ντίζελ που χρησιµοποιούνται για παρατεταµένες περιόδους.  

Η µετεστεροποίηση είναι η κύρια τεχνική που εφαρµόζεται για την 
αντιµετώπιση αυτών των τεχνικών προβληµάτων, και ειδικά του υψηλού ιξώδους, 
παρόλο που αυξάνει το κόστος.  

3.6.1 Μετεστεροποίηση 
Ο γενικός όρος µετεστεροποίηση χρησιµοποιείται για να περιγράψει την 

σηµαντική κατηγορία οργανικών αντιδράσεων, όπου ένας εστέρας µετασχηµατίζεται 
σε άλλο µέσω της ανταλλαγής οµάδας αλκοξυλίου. 

Η µετεστεροποίηση είναι µια αντίδραση που καταλήγει σε ισορροπία και ο 
µετασχηµατισµός πραγµατοποιείται ουσιαστικά µε τη µίξη των αντιδραστηρίων. 
Εντούτοις, η παρουσία ενός καταλύτη (συνήθως ενός ισχυρού οξέος ή µιας βάσης) 
επιταχύνει αρκετά την διαδικασία. Προκειµένου να αυξηθεί η απόδοση της 
αντίδρασης και εποµένως να επιτευχθεί υψηλή παραγωγή του εστέρα, η αλκοόλη 
πρέπει να είναι σε περίσσεια.  

Κατά την µετεστεροποίηση των φυτικών ελαίων, ένα τριγλυκερίδιο αντιδρά µε 
µία αλκοόλη παρουσία ενός ισχυρού οξέος ή µιας βάσης, παράγοντας ένα µίγµα 
αλκυλεστέρων λιπαρών οξέων και της γλυκερίνης.  

 
Η αντίδραση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε καταλύτη ισχυρό οξύ, που όµως 

αποφεύγεται, παρά την υψηλή απόδοση, λόγω του µεγάλου χρόνου της αντίδρασης 
και του ανταγωνιστικού σχηµατισµού οξέων από την πιθανή παρουσία νερού στα 
αντιδρώντα. Η αντίδραση της µετεστεροποίησης των φυτικών ελαίων µε καταλύτη 
βάση προχωρά γρηγορότερα από την αντίστοιχη µε καταλύτη οξύ. Για αυτό το λόγο, 
µαζί µε το γεγονός ότι οι αλκαλικοί καταλύτες είναι λιγότερο διαβρωτικές ουσίες από 
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τους όξινους , σε βιοµηχανική κλίµακα προτιµούν συνήθως τους βασικούς καταλύτες, 
όπως τα αλκοξείδια και τα υδροξείδια των αλκαλίων, καθώς επίσης και τα ανθρακικά 
άλατα νατρίου ή καλίου. Τα τελευταία χρόνια, εξελίσσεται µια “πράσινη” διαδικασία, 
που περιλαµβάνει επαναχρησιµοποιούµενο καταλύτη λιπάσης και υπερκρίσιµο 
διοξείδιο του άνθρακα, που είναι περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Επίσης, η 
κατάλυση από µη ιοντικές βάσεις, όπως αµίνες, αµιδίνες, και ειδικά γουανιδίνες, είναι 
αντικείµενο πρόσφατων ερευνών µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα..  

3.6.2 Ιδιότητες 
Επειδή έχει παρόµοιες ιδιότητες µε το ντίζελ πετρελαίου, το βιοντίζελ µπορεί να 

συνδυαστεί σε οποιαδήποτε αναλογία µ' αυτό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις 
µηχανές ντίζελ χωρίς σηµαντικές τροποποιήσεις.  

Τα µίγµατα µέχρι 20% του βιοντίζελ µε ντίζελ πετρελαίου (βιοντίζελ 20%, ή 
B20) µπορούν να χρησιµοποιηθούν σχεδόν σε όλο τον εξοπλισµό µηχανών ντίζελ και 
είναι συµβατά µε τον περισσότερο εξοπλισµό αποθήκευσης και διανοµής. Αυτά τα 
χαµηλά µίγµατα (επιπέδου 20% και λιγότερο) γενικά, δεν απαιτούν οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις των µηχανών.  

Τα υψηλότερα µίγµατα, ακόµη και καθαρό βιοντίζελ (βιοντίζελ 100%, ή B100), 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλές µηχανές που κατασκευάστηκαν µετά το 
1994, µε ελάχιστη ή καµία τροποποίηση. Η µεταφορά και η αποθήκευση, εντούτοις, 
απαιτούν ειδική διαχείριση.  

3.6.3 Ρύπανση 
Η χρησιµοποίηση του βιοντίζελ σε µια συµβατική µηχανή ντίζελ µειώνει 

ουσιαστικά τις εκποµπές των άκαυστων υδρογονανθράκων, το µονοξείδιο του 
άνθρακα, τα οξείδια του θείου, τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, 
τους νιτρωµένους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες και τους στερεούς 
ρύπους. Αυτές οι µειώσεις αυξάνονται όσο αυξάνεται το επί τοις εκατό ποσοστό του 
βιοντίζελ στο καύσιµο µίγµα. Οι καλύτερες µειώσεις εκποµπών ρύπων 
επιτυγχάνονται µε B100.  

Η χρήση του βιοντίζελ µειώνει την αιθάλη στους στερεούς ρύπους (δεδοµένου 
ότι το οξυγόνο που περιέχεται στο βιοντίζελ επιτρέπει την πληρέστερη καύση προς 
διοξείδιο του άνθρακα) και µειώνει τα οξείδια του θείου (το βιοντίζελ περιέχει 
λιγότερο από 15 ppm θείου). Οι εκποµπές των οξειδίων αζώτου αυξάνονται µε την 
αύξηση της περιεκτικότητας του βιοντίζελ στα καύσιµα. Ένα µειονέκτηµα των 
πλουσίων µιγµάτων είναι µια αύξηση στις εκποµπές οξειδίων αζώτου. Βιοντίζελ που 
περιέχει υψηλά επίπεδα πολυακόρεστων παράγει περισσότερα οξείδια του αζώτου 
από άλλο που περιέχει υψηλά επίπεδα κορεσµένων. Η άλλη άποψη σε αυτό το 
ζήτηµα είναι ότι τα καύσιµα µε υψηλά επίπεδα πολυακόρεστων έχουν καλύτερη 
συµπεριφορά στις κρύες καιρικές συνθήκες σε αντίθεση µε τα καύσιµα µε υψηλά 
επίπεδα κορεσµένων. Η έρευνα έχει προσδιορίσει µια πρόσθετη ουσία που παρέχει 
ένα περιορισµένο επίπεδο ελέγχου στις εκποµπές οξειδίων του αζώτου. Προσθήκη 
1% κατά όγκο DTBP (ditertiary butyl peroxide) στο B20, µπορεί να περιορίσει 
εντελώς τις εκποµπές οξειδίων του αζώτου. Η προσθήκη 5% DTBP στο B100 έχει 
διαφορετικά αποτελέσµατα σε διαφορετικά είδη βιοντίζελ. Το πρόβληµα αυτό µπορεί 
να επιλυθεί στο εγγύς µέλλον καθώς άλλες πρόσθετες ουσίες ή λύσεις βρίσκονται στο 
στάδιο της εξέλιξης.  
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3.7 Κυψέλες Καυσίµων 
Μια πρόταση της Πράσινης Χηµείας είναι η χρήση του υδρογόνου για την 

παραγωγή ενέργειας. Το υδρογόνο είναι το πιο απλό και πιο άφθονο στοιχείο στο 
σύµπαν. Το υδρογόνο µπορεί να χρησιµοποιηθεί απ’ ευθείας σε µηχανές εσωτερικής 
καύσης ή σαν καύσιµο σε στοιχεία καυσίµων, όπου παράγεται ενέργεια µέσω 
ηλεκτροχηµικής αντίδρασης. Και στις δύο περιπτώσεις, τα προϊόντα, είτε της καύσης 
είτε της ηλεκτροχηµικής αντίδρασης, είναι καθαρό νερό και θερµότητα. 

Τα στοιχεία καύσης υδρογόνου, ή αλλιώς κυψέλες υδρογόνου, αποτελούν την 
αιχµή του δόρατος της υπάρχουσας τεχνολογίας για ένα µέλλον, όπου θα παράγεται 
καθαρή ενέργεια. Η αρχή λειτουργίας του στοιχείου υδρογόνου δε διαφέρει από αυτή 
µιας µπαταρίας. Αντίθετα όµως µε µια µπαταρία, το στοιχείο υδρογόνου δε σταµατά 
τη λειτουργία του ούτε χρειάζεται επαναφόρτιση. Παράγει ενέργεια µε τη µορφή 
ηλεκτρισµού και θερµότητας, όσο τροφοδοτείται µε καύσιµο. Οι επιστήµονες 
αναπτύσσουν πολλούς διαφορετικούς τύπους στοιχείων, αλλά ο περισσότερο 
υποσχόµενος τύπος για χρήση σε οχήµατα, είναι το ελαφρύ και σχετικά µικρό σε 
µέγεθος στοιχείο, µεµβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (P.E.M.). Ένα τέτοιο στοιχείο, 
παράγει ηλεκτρισµό απ’ ευθείας από την ηλεκτροχηµική αντίδραση µεταξύ καύσιµου 
υδρογόνου και οξυγόνου από τον αέρα.  

 
Η χηµεία στο στοιχείο υδρογόνου : 

Αντιδράσεις: 

Καθαρή αντίδραση: 2H2  +  O2  →   2H2O 

Δράση στην άνοδο: 2H2  →   4H+  +  4e- 

Δράση στην κάθοδο: O2  + 4H+  +  4e-  →   2H2O 

 
Μια κυψέλη υδρογόνου αποτελείται από πολλά µέρη, όµως η καρδιά του 

συστήµατος είναι µια συστοιχία (fuel cell stack), που αποτελείται από πολλά, λεπτά, 
επίπεδα στοιχεία υδρογόνου. Ένα στοιχείο από µόνο του παράγει ένα µικρό ποσό 
ρεύµατος, όµως πολλά στοιχεία συνδεδεµένα µεταξύ τους σε συστοιχία, µπορούν και 
παράγουν  αρκετό ρεύµα, ώστε να κινήσουν ένα όχηµα. Τα ηλεκτρόνια που ξεκινούν 
από την άνοδο κινούµενα προς την κάθοδο δηµιουργούν το ωφέλιµο ηλεκτρικό 
ρεύµα. Η αντίδραση σε ένα και µόνο στοιχείο παράγει µόνο 0,7 Volt περίπου. Για να 
φτάσουµε  την τάση σε λογικά και αξιοποιήσιµα επίπεδα, πολλά ξεχωριστά στοιχεία 
συνδυάζονται για να σχηµατίσουν µια συστοιχία. Μια τέτοια συστοιχία λειτουργεί σε 
αρκετά χαµηλή θερµοκρασία, περίπου 80οC, που σηµαίνει ότι µπορεί να θερµανθεί 
γρήγορα και δεν απαιτούνται ειδικές διατάξεις, για να φτάσει η συστοιχία σε ιδανική 
θερµοκρασία λειτουργίας. 

Οι κύριες προοπτικές για χρήση των κυψελών υδρογόνου σε καθηµερινή βάση, 
αφορούν στις µεταφορές (αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, οχήµατα µεταφορών κ.α.), 
την οικιακή χρήση και τη δηµιουργία σταθµών παραγωγής ενέργειας. 

Παρόλο όµως που τα οφέλη από τη χρήση των κυψελών υδρογόνου είναι 
εµφανή, υπάρχουν κάποια εµπόδια, που θα πρέπει να υπερπηδηθούν. Κύριο 
πρόβληµα αποτελεί το κόστος παραγωγής του υδρογόνου, που είναι αρκετά πιο 
υψηλό από το κόστος παραγωγής των ήδη υπαρχόντων καυσίµων. Ένα άλλο 
πρόβληµα είναι η ανθεκτικότητα και αξιοπιστία των κυψελών στο συγκεκριµένο 
επίπεδο εξέλιξης. Τροχοπέδη αποτελεί και η δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής 
του δικτύου διανοµής καθώς και η αποθήκευση και η µεταφορά του υδρογόνου, µιας 
και το ήδη υπάρχον δίκτυο και οι µέθοδοι αποθήκευσης και µεταφοράς δεν µπορούν 
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να αξιοποιηθούν για το υδρογόνο. Τέλος, θα πρέπει το κοινό να ενηµερωθεί επαρκώς 
για τη χρήση του υδρογόνου στην καθηµερινότητά του, αφού επικρατούν διάφορες 
ανυπόστατες απόψεις, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ασφάλεια κατά τη χρήση του και 
στην πολυπλοκότητα των συσκευών που θα κυκλοφορήσουν σε εµπορική βάση. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί από τους εµπλεκόµενους πολιτικούς φορείς  
στην ενηµέρωση του κοινού πάνω στα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από 
τη χρήση των κυψελών υδρογόνου. 

Η µετάβαση της υπάρχουσας οικονοµίας, που ουσιαστικά στηρίζεται στην 
εκµετάλλευση των ορυκτών καυσίµων, σε µια οικονοµία βασισµένη στο υδρογόνο 
απαιτεί πολιτική βούληση και διεθνή συνεργασία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός  της 
στενής συνεργασίας  Η.Π.Α  και Ευρωπαϊκής Ένωσης  πάνω στην προώθηση µιας 
τέτοιου είδους οικονοµίας. 

Το υδρογόνο αυτή τη στιγµή αποτελεί µια από τις κύριες  προτάσεις  της 
Πράσινης Χηµείας για το ενεργειακό µέλλον της ανθρωπότητας, µε γνώµονα την 
ανανεωσιµότητα  και τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όταν εξελιχθούν 
σύγχρονες µέθοδοι παραγωγής υδρογόνου, όπως η φωτοηλεκτρόλυση, και η χρήση 
των κυψελών υδρογόνου επεκταθεί, θα έχει ως συνέπεια την ελάττωση των εκποµπών 
αερίου του θερµοκηπίου, την ενεργειακή ανεξαρτησία κάθε χώρας που θα 
χρησιµοποιεί τη δεδοµένη τεχνολογία, την παραγωγή καθαρής και αποδοτικής 
ενέργειας, καθώς και το άνοιγµα µιας νέας τεράστιας αγοράς βασισµένης στο 
υδρογόνο.    
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