
BEOCHLICH HYDRO - SCOTLAND
WWW.TRIODOS.CO.UK

RIVER E HYDRO - SCOTLAND
WWW.RWEPI.COM

SHP ALBESTI - ROMANIA
WWW.HIDROELECTRICA.RO

SHP TRASTENI  - ROMANIA
WWW.HIDROELECTRICA.RO

INSTALLATION EAST RIVER, N.Y. - USA
WWW.VERDENTPOWER.COM

SHP BISTRA - ROMANIA
WWW.HIDROELECTRICA.RO
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www.aquatt.ie www.aquatera.co.uk www.cres.gr www.cie.org.cy www.latene.com www.scottishrenwables.co.uk www.hydro.pub.ro www.wave-energy-centre.org

Κατά τον ρου του 
ποταμού

Ηκατά τον ρου του ποταμού ενέργεια προέρχεται από τον 
υδρολογικό κύκλο. Η ηλιακή ενέργεια θερμαίνει την επιφάνεια 
της Γης παράγοντας υδρατμό, ο οποίος στη συνέχεια 
ψύχεται και συμπυκνώνεται στην ατμόσφαιρα για να παράγει 
την βροχή και το χιόνι. Όταν αυτό πέσει στα υψίπεδα, το νερό 
ρέει πίσω προς τη θάλασσα μέσω ρευμάτων και ποταμών. 
Αυτή η κινητική ενέργεια και η βαρυτική δυναμική ενέργεια του 
ύδατος λόγω της μείωσης της ανύψωσης (δηλ. υψομετρική 
διαφορά ή ύψος πτώσης) χρησιμοποιείται από τις τεχνολογίες 
κατά τον ρου του ποταμού για την παραγωγή ενέργειας.

Πηγή της ενέργειας

Θέση του πόρου

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής κατά τον ρου του ποταμού, 
αντίθετα από τις συμβατικές υδροηλεκτρικές μονάδες έχουν 
πολύ μικρή ή καμία δυνατότητα αποθήκευσης του ύδατος, 
οπότε η καλύτερη θέση τοποθέτησης τους είναι στους 
ποταμούς με μια συνεπή και σταθερή ροή. Οι περιοχές με 
τους καλύτερους πόρους είναι εκείνες που προσφέρουν 
κατάλληλη μείωση της ανύψωσης, υψηλά ποσοστά ετήσιων 
κατακρημνίσεων, και περιοχές συλλογής ικανού μεγέθους 
στις από τις οποίες το νερό θα ρεύσει στους ποταμούς. 
Επομένως, οι ορεινές περιοχές με ικανοποιητικές 
βροχοπτώσεις έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα πόρων.

Κλίμακα Τεχνολογίας και 
Μηχανισμοί Ανάπτυξης

Τύποι Τεχνολογίας 

Ιστορία και ανάπτυξη

Οι μονάδες τύπου υδατοφράκτη και εκτροπής κατά τον ρου του ποταμού είναι 
ενιαίες εγκαταστάσεις, ενώ οι μονάδες κινητικής ενέργειας κατά τον ρου του ποταμού 
αποτελούνται από μεμονωμένες συσκευές οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν ως 
μια ενιαία συσκευή ή ως μια σειρά από μερικές συσκευές. Η παραγωγή ενέργειας από 
αυτές θα ποικίλει πολύ ανάλογα με τη θέση, την τοπική κατανάλωση ενέργειας και τον 
διαθέσιμο πόρο. Γενικά, το μέγεθος τους κυμαίνεται από μερικές δεκάδες κιλοβάτ στις 
micro και mini υδροηλεκτρικές μονάδες, έως αρκετά μεγαβάτ στα μικρά υδροηλεκτρικά.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες 
των ποταμών ταξινομούνται 
ως κατά τον ρού του 
ποταμού όταν δεν 
υπάρχει καμία σημαντική 
αποθήκευση ύδατος. 
Γενικά, χρησιμοποιούν την 
μη ρυθμιζόμενη ροή του 
ύδατος για να παράγουν 
ενέργεια, αν και κάποιες 
από τις μονάδες αυτές 
περιλαμβάνουν ένα χαμηλό 
φράγμα (υδατοφράκτη ) το 
οποίο περισσότερο 
επιτρέπει την καθημερινή 
ρύθμιση της ροής. 

Υπάρχουν τρεις γενικοί 
τύποι τεχνολογιών κατά τον 
ρου του ποταμού: μονάδες 
τύπος υδατοφράκτη, 
μονάδες εκτροπής, και 
συσκευές κινητικής 
ενέργειας:

Για πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια, ξύλινοι υδρoτροχοί 
μέσα σε ρεύματα και σε ποτάμια χρησιμοποιούνταν 
για να παράσχουν την απαραίτητη μηχανική ισχύ 
για το άλεσμα του σιταριού στους νερόμυλους. Μετά το 
πέρασμα των ετών, οι εφαρμογές των υδροτροχών 
επεκτάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες 
βιομηχανίες, όπως παραγωγής χαρτιού, υφαντουργίας 
και μεταλλευτικές, και από τα τέλη του 17ου 
αιώνα έγινε η κύρια πηγή μηχανικής ισχύος στην 
Ευρώπη. Η υδραυλική ενέργεια διαδραμάτισε ένα 
σημαντικό ρόλο νωρίς στη βιομηχανική επανάσταση, 
αλλά από τις αρχές του 19ου αιώνα η αύξηση 
των ατμομηχανών με κάρβουνο προδιέγραψε ένα 
αναμφίβολο μέλλον για την υδραυλική ενέργεια.

Έπειτα, κατά τον 19ο αιώνα, έγιναν μια σειρά 
ανακαλύψεων και εξελίξεων που θα οδηγούσαν στην 
αναγέννηση της υδραυλικής ενέργειας. 
Προέκυψαν σχεδιασμοί σύγχρονων ιδιαίτερα 
αποδοτικών υδροστροβίλων και αναπτύχθηκαν 
οι ηλεκτρικές γεννήτριες. Η μεγάλη αύξηση 
της ζήτησης για ηλεκτρισμό που συνέβη στις 
αρχές του 20ου αιώνα οδήγησε στην κατασκευή 
πολυάριθμων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
πολλές από τις οποίες ήταν υδροκίνητες.

Μονάδες τύπου υδατοφράκτη- Οι ποταμοί φράσσονται 
με υδατοφράκτες για να δημιουργήσουν μια μικρή δεξαμενή 
και ύψος πτώσης για το νερό. Το νερό αφήνεται να ρέει 
μέσω στροβίλων χαμηλού ύψους πτώσης που στεγάζονται 
στον υδατοφράκτη για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Σε 
αυτές τις μονάδες η εκροή είναι ουσιαστικά ίδια με την 
εισροή, και το νερό επιστρέφει άμεσα στον ποταμό χωρίς 
αλλαγή της υφιστάμενης ροής ή στάθμης του ύδατος.  

Μονάδες εκτροπής- Ένα τμήμα του ποταμού διοχετεύεται 
μέσω ενός καναλιού ή αγωγού πτώσης ( δηλ. ενός σωλήνα), 
ώστε να διοχετευθεί το νερό από την εισαγωγή στον 
ηλεκτρικό σταθμό όπου βρίσκονται οι στρόβιλοι. Ο ηλεκτρικός 
σταθμός βρίσκεται παράκτια όσο το δυνατόν πιο μακριά από 
την εισαγωγή προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση του κατά 
το δυνατόν μεγαλύτερου ύψους πτώσης. Το νερό έπειτα 
επιστρέφει στα κατάντη του ποταμού μέσω ενός αυλακιού. 

Συσκευές κινητικής ενέργειας- Αυτές οι συσκευές 
εγκαθίστανται μέσα στο ρέον ύδωρ για να δεσμεύσουν την 
κινητική του ενέργεια. Περιλαμβάνουν τους υποβρύχιους 
στροβίλους, τις παλινδρομικές τομές, και τις συσκευές 
φαινομένου Venturi( για περισσότερες πληροφορίες βλ. 
Τύποι Τεχνολογίας Παλιρροιακών Ρευμάτων). Οι συσκευές 
κινητικής ενέργειας – επίσης γνωστές ως στρόβιλοι 
υδάτινων ρευμάτων, υδροκινητικές συσκευές, και 
υδροηλεκτρικές συσκευές ελεύθερης ροής- μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν στις ροές υδάτων των 
ωκεάνιων ρευμάτων, παλιρροιακών ρευμάτων, και σε 
τεχνητά κανάλια ή αγωγούς.  

Κλίμακα

υψηλός μέσος χαμηλός πολύ χαμηλός

ένας οδηγός για τις ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες 
του υδάτινου στοιχείου

Όσο μεγαλύτερη είναι η πτώση της 
ανύψωσης ενός ποταμού σε μια 

καθορισμένη απόσταση, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η ενέργεια 

της ροής του νερού.

Καθώς το νερό ρέει γύρω από μια καμπή ενός 
ποταμού επιταχύνεται γύρω από την εξωτερική 
μεριά της καμπής, με το νερό να ρέει πιο αργά 
γύρω από το εσωτερικό της καμπής.

Τα ισχυρότερα ρεύματα 
σε έναν ποταμό βρίσκονται 
στο κέντρο και κοντά 
στην επιφάνεια, όπου 
δεν επιβραδύνονται από 
την τριβή με τις όχθες και 
την κοίτη του ποταμού. 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Αυτά τα πόστερ υποστηρίζουν το πρόγραμμα 
τηλεκπαίδευσης που είναι διαθέσιμο στην 

ιστοδελίδα: www.aquaret.com
email: info@aquaret.com

1. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑ
    ΤΟΝ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
    ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ
3. ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ
4. ΚΥΜΑΤΑ
5. ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ

ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
1. BEOCHLICH HYDRO - Courtesy of Triodos Bank
2. RIVER E HYDRO - Courtesy of RWE Npower
3. SHP ALBESTI - Courtesy of Bogdan Popa
4. SHP TRASTENI - Courtesy of Bogdan Popa
5. SHP BISTRA- Courtesy of Bogdan Popa
6. EAST RIVER INSTALLATION - Courtesy of Verdent Power

Οι βασικές ενεργειακές διεργασίες παρουσιάζονται στο παρακάτω πεδίο. 


