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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

OPEN HYDRO - TEST INSTALLATION 
WWW.OPENHYDRO.COM

SEAGEN AT STRANGFORD LOUGH 
WWW.MARINETURBINES.COM

SWAN TURBINE 
www.swanturbines.co.uk

NEPTUNE
WWW.AQUAMARINEPOWER.COM

WAVE ROTOR
WWW.C-ENERGY.NL

ROTECH TIDAL TURBINE (RTT) 
WWW.LUNARENERGY.CO.UK

Παλιρροιακό ρεύμα

ένας οδηγός για τις ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες 
του υδάτινου στοιχείου

Πηγή της ενέργειας

Όπως οι εγκαταστάσεις περιορισμού της παλίρροιας, έτσι και οι 
τεχνολογίες παλιρροιακού ρεύματος στηρίζονται στις παλίρροιες 
που δημιουργούνται από την βαρυτική έλξη της σελήνης και του 
ήλιου στις θάλασσες. Πάντως ενώ οι τεχνολογίες παλιρροιακού 
περιορισμού χρησιμοποιούν την ανύψωση και την υποχώρηση της 
στάθμης της θάλασσας και την δυναμική ενέργεια από το ύψος 
πτώσης του νερού που παγιδεύεται σε μια λεκάνη, οι τεχνολογίες 
παλιρροιακού ρεύματος χρησιμοποιούν την κινητική ενέργεια των 
ρευμάτων που εισρέουν σε και εκρέουν από τις περιοχές των 
παλιρροιακών. 

Οι βασικές ενεργειακές διεργασίες παρουσιάζονται στο παρακάτω 
πεδίο.

Θέση του πόρου

Οι πόροι των παλιρροιακών ρευμάτων είναι γενικά 
μεγαλύτεροι σε περιοχές όπου υπάρχει μια καλή 
παλιρροιακή διακύμανση, και όπου η ταχύτητα των 
ρευμάτων ενισχύεται από την επίδραση της 
παροχέτευσης της τοπικής ακτογραμμής και του 
βυθού, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε στενούς 
πορθμούς και ορμίσκους, γύρω από ακρωτήρια, και 
σε κανάλια μεταξύ των νησιών.

Κλίμακα

Σε ιδανικές συνθήκες, ένα παλιρροιακό ρεύμα ρέει 
ομαλά με την στρωτή ροή.

Όπου ένα παλιρροιακό ρεύμα 

ρέει επάνω από ένα ύψωμα, 

μπορούν να διαμορφωθούν 

καταρράχτες.
Όπου ο βυθός είναι τραχύς, 
μπορεί να δημιουργηθεί 
τύρβη διαμορφώνοντας 
περιοχές ανάδυσης και 
κατάδυσης των θαλάσσιων 
μαζών.

Όπου τα κύματα 
συναντούν τις 
παλίρροιες, μπορούν 
να αναπτυχθούν 
εξαιρετικά τυρβώδεις 
θάλασσες.

Κατάντη ενός εμποδίου σε ένα παλιρροιακό 
ρεύμα, διαμορφώνονται στρόβιλοι όπου 
αντιστρέφεται η κατεύθυνση της ροής.

Τα ισχυρότερα ρεύματα σε ένα 
παλιρροιακό ρεύμα διαμορφώνονται σε 
διαφορετικές θέσεις κατά την 
πλημμυρίδα και την άμπωτη – το 
“καίριο σημείο” των παγκοσμίως 
ισχυρών παλιρροιών είναι επομένως 
αρκετά περιορισμένο.

Κλίμακα Τεχνολογίας και Μηχανισμοί Ανάπτυξης

Οι τεχνολογίες παλιρροιακού ρεύματος είναι σπονδυλωτές μονάδες που μπορούν να 
διαστασιολογηθούν ώστε να ταιριάξουν με την ζήτηση ισχύος και με τις συνθήκες στις 
διάφορες παλιρροιακές θέσεις. Μπορούν να εγκατασταθούν ως ενιαίες συσκευές ή ως 
μια σειρά από μερικές συσκευές προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση μιας μεγαλύτερης 
περιοχής του πόρου. Τα εν λόγω έργα μπορούν να κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες 
κιλοβάτ για τις εγκαταστάσεις μεμονωμένων συσκευών, έως αρκετά γιγαβάτ στις 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής παλιρροιακού ρεύματος πολλαπλών συσκευών.

Τύποι Τεχνολογίας

Οι τεχνολογίες παλιρροιακού ρεύματος- οι 
οποίες ανήκουν στην κατηγορία των 
συσκευών κινητικής ενέργειας- έχουν ως 
σκοπό την εκμετάλλευση της κινητικής 
ενέργειας του ρέοντος ύδατος στις περιοχές 
με παλίρροια. Οι τεχνολογίες μπορούν σε 
γενικές γραμμές να χρησιμοποιηθούν επίσης 
για την εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας 
των ποταμών και των ωκεάνιων ρευμάτων. 
Εντούτοις, ενώ οι συσκευές που 
χρησιμοποιούνται στους ποταμούς και στα 
ωκεάνια ρεύματα πρέπει να λειτουργούν σε 
μια μόνο κατεύθυνση, εκείνες που 
χρησιμοποιούνται στα παλιρροιακά ρεύματα 
πρέπει να λειτουργούν σε αμφίδρομες ροές. Η 
έρευνα και ανάπτυξη σε αυτόν τον 
αναδυόμενο τομέα έχουν οδηγήσει στο 
σχεδιασμό διάφορων τύπων συσκευών για την 
απόληψη αυτής της ενέργειας:

Στρόβιλοι οριζόντιου άξονα - Αυτές οι 
συσκευές λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο 
με μια συμβατική ανεμογεννήτρια, και 
μερικοί φαίνονται αρκετά όμοιοι στο 
σχεδιασμό. Ένας στρόβιλος τοποθετείται 
σε ένα παλιρροιακό ρεύμα, το οποίο 
αναγκάζει τον στρόβιλο να περιστραφεί 
γύρω από έναν οριζόντιο άξονα. 

Στρόβιλοι κατακόρυφου άξονα – Οι 
συσκευές αυτές χρησιμοποιούν την ίδια 
αρχή με τους στροβίλους οριζόντιου 
άξονα, μόνο με μια διαφορετική 
κατεύθυνση στην περιστροφή. Ένας 
στρόβιλος τοποθετείται σε ένα 
παλιρροιακό ρεύμα το οποίο 
τον αναγκάζει να περιστραφεί 
γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα.

Παλινδρομικοί υδρολισθητήρες – Αυτοί διαθέτουν μία ή περισσότερες υδροτομές 
συνδεδεμένες με έναν ταλαντευόμενο βραχίονα. Η κίνηση ταλάντωσης που χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στην άνωση που δημιουργείται από το 
παλιρροιακό ρεύμα που περιβρέχει και τις δύο πλευρές ενός πτερυγίου. Αυτή η κίνηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει ένα υδραυλικό σύστημα για την παραγωγή ωφέλιμης ισχύος.

Συσκευές φαινομένου Venturi – Αυτές είναι συσκευές που μοιάζουν είναι σαν χοάνη η 
οποία κατευθύνει την ροή του νερού μέσω του στενότερου τμήματος ενός 
αγωγού, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα του νερού και μειώνοντας την πίεσή του. Η 
επακόλουθη ροή μπορεί να οδηγήσει άμεσα έναν στρόβιλο, ή η προκύπτουσα 
διαφορά πίεσης στο σύστημα μπορεί να οδηγήσει έναν στρόβιλο αέρα.

Ιστορία και ανάπτυξη

Οι συσκευές μετατροπής της ενέργειας των 
παλιρροιακών ρευμάτων είναι μια πρόσφατη 
τεχνολογία που αναδύθηκε μέσα από την 
βιομηχανία της υδρόβιας ανανεώσιμης ενέργειας.

Η ενέργεια που περικλείεται μέσα στα 
παλιρροιακά ρεύματα ήταν γνωστή από 
τις πρώτες ημέρες της ναυτοσύνης. Παρόλα 
αυτά, μόνο πρόσφατα, με την ανάπτυξη των 
υπεράκτιων μηχανικών τεχνολογιών και λόγω 
της εύρεση νέων, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενέργεια των παλιρροιακών ρευμάτων 
έχει καταστεί μια τεχνικά εφικτή επιλογή.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των παλιρροιακών 
ρευμάτων άρχισαν στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, και από την αρχή του 21ου αιώνα έχει 
αρχίσει να προτείνεται, να αναπτύσσεται και να 
εξετάζεται ένα ευρύ 
φάσμα σχεδίων για την αξιοποίηση της.

Αυτά τα πόστερ υποστηρίζουν το πρόγραμμα 
τηλεκπαίδευσης που είναι διαθέσιμο στην 

ιστοδελίδα: www.aquaret.com 
email: info@aquaret.com
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

υψηλός μέσος χαμηλός
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