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Η παραγωγή ενέργειασ από τη 
θάλαςςα





Μορφζσ καλάςςιασ ενζργειασ

Οι μορφζσ καλάςςιασ ενζργειασ είναι πολλζσ και οι ποςότθτεσ ενζργειασ 

οι οποίεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν τεράςτιεσ. Η καλάςςια επιφάνεια 

απορροφά τεράςτιεσ ποςότθτεσ θλιακισ και αιολικισ ενζργειασ, θ οποία 

εμφανίηεται ςτθ κάλαςςα ςε διάφορεσ μορφζσ, όπωσ κφματα ι ρεφματα

(wave energy). Επιπλζον, διάφορεσ άλλεσ πθγζσ ενζργειασ ςτο καλάςςιο 

περιβάλλον είναι το φαινόμενο τθσ παλίρροιασ (tidal energy), το κερμικό 

δυναμικό μεταξφ των ανϊτερων (κερμότερων) και των κατϊτερων 

(ψυχρότερων) καλάςςιων ςτρωμάτων (ocean thermal energy), ι οι 

μεταβολζσ πυκνότθτασ ςε καλάςςια ςτρϊματα διαφορετικισ αλατότθτασ

(salinity power).ςίασ μζςα από ομαδικι εργαςία. 



Χάρτθσ: Παγκόςμιο κυματικό δυναμικό ςε kW/m



Η κυματικι ενζργεια

Η ενζργεια του καλάςςιου κυματιςμοφ είναι, όπωσ 

όλεσ οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ανεξάντλθτθ. 

Υπολογίηεται ότι θ αξιοποίθςθ του 1% του κυματικοφ 

δυναμικοφ του πλανιτθ μασ κα κάλυπτε ςτο 

τετραπλάςιο τθν παγκόςμια ενεργειακι ηιτθςθ. 

Παρουςιάηει μεταξφ των ανανεϊςιμων τθν υψθλότερθ 

ενεργειακι πυκνότθτα. 



Εκμετάλλευςθ κυματικισ ενζργειασ



Παλλόμενθ ςτιλθ φδατοσ

Πρόκειται για ζναν κάλαμο αζρα, βυκιςμζνο κατακόρυφα ςτο μιςό 

μικοσ του περίπου, ανοικτό προσ τθν πλευρά του πυκμζνα. Η 

παλινδρομικι κίνθςθ τθσ καλάςςιασ επιφάνειασ προκαλεί ρυκμικι 

ςυμπίεςθ-αποςυμπίεςθ τθσ αζριασ μάηασ μζςα ςτον κάλαμο, θ 

οποία χρθςιμοποιείται για τθν κίνθςθ αεροςτρόβιλου. Στακμοί τθσ 

κατθγορίασ αυτισ ζχουν εγκαταςτακεί ςτισ Πορτογαλικζσ Αηόρεσ 

και ςτθ νιςο Islay ςτθ βόρεια Σκοτία.



Πλωτιρεσ

Αγκυρωμζνοι ςτον καλάςςιο πυκμζνα, οι οποίοι ακολουκοφν τθν 

κατακόρυφθ κίνθςθ τθσ καλάςςιασ επιφάνειασ. Η παλινδρομικι κίνθςθ 

του πλωτιρα μετατρζπεται μζςω μθχανικϊν ι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων 

ςε περιςτροφικι για τθν κίνθςθ θλεκτρογεννιτριασ. Ζνα ςφςτθμα αυτισ 

τθσ κατθγορίασ, με πλωτιρεσ διαμζτρου 2 μ., το οποίο εναλλακτικά 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για αφαλάτωςθ νεροφ, ζχει καταςκευαςκεί 

και δοκιμαςκεί με επιτυχία από τθν ελλθνικι εταιρεία Κυματικι Ενζργεια 

Α.Ε. 

http://www.wave-energy.gr/
http://www.wave-energy.gr/


Πλωτζσ δεξαμενζσ

Περιςυλλζγουν το νερό των κυμάτων ςε ςτάκμθ 

υψθλότερθ από τθ μζςθ ςτάκμθ τθσ καλάςςιασ 

επιφάνειασ. Η διαφορά ςτάκμθσ χρθςιμοποιείται για 

τθν κίνθςθ ενόσ ι περιςςότερων υδροςτροβίλων. Ο 

γνωςτότεροσ εκπρόςωποσ τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι 

ο πλωτόσ ςτακμόσ Wave Dragon, ο οποίοσ δοκιμάηεται 

ςτισ ακτζσ τθσ Δανίασ.



Πλωτά αρκρωτά ςυςτιματα:

Στισ αρκρϊςεισ φζρουν αντλίεσ. Με τισ κινιςεισ του κυματιςμοφ οι 

αντλίεσ ςυμπιζηουν υδραυλικό υγρό και δίνουν κίνθςθ ςε 

υδραυλικοφσ κινθτιρεσ. Το ςφςτθμα Pelamis, τθσ βρετανικισ 

εταιρείασ Pelamis Wave Power, ονομαςτικισ ιςχφοσ 750 kW, ζχει 

ιδθ δοκιμαςκεί με επιτυχία ςε διαςυνδεδεμζνθ λειτουργία, και 

ετοιμάηεται θ εγκατάςταςθ κυματικϊν πάρκων με πολλζσ μθχανζσ 

Pelamis ςτισ πορτογαλικζσ, ςκοτςζηικεσ και βρετανικζσ ακτζσ.



Η παλιρροιακι ενζργεια
Τα παλιρροιακά ρεφματα κεωροφνται ιδιαίτερα αποδοτικι πθγι 

ενζργειασ. Τθν τελευταία δεκαετία πολλοί ευρωπαϊκοί οργανιςμοί και 

τεχνικζσ εταιρείεσ ζχουν εςτιάςει τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςε αυτόν τον 

τομζα. Οι τεχνολογίεσ είναι παρόμοιεσ προσ αυτζσ τθσ αιολικισ 

ενζργειασ, χρθςιμοποιοφν δθλαδι ςτροβίλουσ οριηόντιου ι κατακόρυφου 

άξονα, πλωτοφσ ι πακτωμζνουσ ςτον καλάςςιο πυκμζνα. Λόγω τθσ πολφ 

μεγαλφτερθσ πυκνότθτασ του φδατοσ, το μζγεκοσ ενόσ ςτροβίλου 

παλιρροιακοφ ρεφματοσ είναι πολφ μικρότερο, περίπου το 1/4, από αυτό 

μίασ ανεμογεννιτριασ τθσ ίδιασ θλεκτρικισ ιςχφοσ. Επιπλζον, θ οπτικι και 

ακουςτικι όχλθςθ από ςτροβίλουσ παλιρροιακϊν ρευμάτων είναι 

μθδαμινι



Εκμετάλλευςθ παλιρροιακϊν ρευμάτων 


