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ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
17-4-11
Σν ελεξγεηαθό ζέκα, είλαη ζίγνπξα ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ζεκεξηλήο αηδέληαο. Καζεκεξηλά
αθνύκε πιεζώξα ζπκβνπιώλ, πξνηξνπώλ θαη πνιηηηθώλ ππνζρέζεσλ. Έγηλε ηεο κόδαο ε
«πξάζηλε αλάπηπμε». ηηο δηαθεκίζεηο ησλ απηνθηλήησλ, πξνζηέζεθε έλα λνύκεξν, πνπ
πεξλάεη αζηξαπηαία από ηελ νζόλε θαη κάιινλ θαλείο δε θαηαιαβαίλεη πεξί ηίλνο πξόθεηηαη :
Οη εθπνκπέο CO2 (δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) – ιεο θαη ζα ζσζνύκε αλ ην ακάμη «θηύλεη» ζηελ
αηκόζθαηξα 152 gr/km αληί 178 ! Σέινο, θαζεκεξηλά απμάλεη ε κόδα ησλ «αλαλεώζηκσλ
πεγώλ», κε θνξπθαία ηα θσηνβνιηατθά (πνπ μέξεηο, κπνξεί λα είλαη επθαηξία λα θνλνκήζνπκε
πάιη), ελώ άιινη πξνβιεκαηίδνληαη, πσο δηάνιν γίλεηαη λα είλαη επσθειέο γηα ην πεξηβάιινλ
θαη γηα ηε Κνηλσλία γεληθόηεξα, λα ζθεπάδεηαη ε «Μάλα Γε» (βιέπε ελεξγεηαθά πάξθα) κε
ζίδεξα θαη ππξίηηα, ράλνληαο ηε δπλαηόηεηα (ηνπιάρηζηνλ γηα δπν γεληέο) λα πξνζθέξεη ηα
αγαζά ηεο (πνηνο άιινο παξάγεη πξσηνγελώο ;).
Γηα όζνπο πξαγκαηηθά αλεζπρνύλ γηα ην ελεξγεηαθό πξόβιεκα θαη ην πεξηβάιινλ, πξνβάιιεη
ην εξώηεκα, πσο πξέπεη ηειηθά λα ζθέθηεηαη θαλείο, όηαλ πξόθεηηαη λα απνθαζίζεη γηα
ζέκαηα ελέξγεηαο. Φπζηθά, ζην ηη ζα θάλεη ν ίδηνο, όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθό ηνπ
«ελεξγεηαθό πξνθίι», έρεη απόιπην έιεγρν. Ση γίλεηαη όκσο κε επξύηεξα ζέκαηα, πνπ
απνθαζίδνπλ άιινη ; Γειαδή ν πξνβιεκαηηζκόο απηόο, δελ αθνξά κόλν όζνπο ςάρλνπλ πσο
ζα κεηώζνπλ ηηο ζεξκηθέο ηνπο απώιεηεο, ηε θαηαλάισζε ξεύκαηνο ή πσο ζα πάξνπλ δεζηό
λεξό. Αθορά όλο ηο ζύζηεμα ηες παραγφγικής διαδικαζίας. Γηόηη όια ηα παξαγόκελα
αγαζά, έρνπλ έλα θύθιν δσήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ππάξρεη εθξνή θαη (θάπνηεο
θνξέο) εηζξνή ελέξγεηαο. Δίλαη θάηη ζαλ ηελ νηθνλνκηθή επέλδπζε : Πιεξώλεη θάπνηνο αξρηθά
θάπνηα ρξήκαηα (εθξνή), γηα λα απνιαύζεη κεηά θάπνηα νθέιε (εηζξνέο). Πξνθαλώο, ην
θξηηήξην ιήςεο απόθαζεο ηεο επέλδπζεο, είλαη αλ νη εηζξνέο είλαη κεγαιύηεξεο από ηηο
εθξνέο. Η ίδηα αθξηβώο θηινζνθία πξέπεη λα ηζρύεη θαη γηα ηηο (ελεξγεηαθέο) απνθάζεηο πνπ
αθνξνύλ ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο : Η βέληιζηε απόθαζε είναι ασηή ποσ οδεγεί ζε
ελατιζηοποίεζε ηες ζσνολικά καηαναλοσμένες ενέργειας ζε όλο ηο κύκλο δφής ηοσ
προχόνηος. Έηζη, ζαλ πνιίηεο, πξέπεη λα έρνπκε γλώζε, ηη ζεκαίλεη νξζή ελεξγεηαθή
πνιηηηθή θαη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί ζηα (ζπρλά θελά λνήκαηνο) ιόγηα ησλ πνιηηηθώλ.
Οπνηνζδήπνηε ινηπόλ ιήπηεο απόθαζεο (παξαγσγόο – θαηαζθεπαζηήο) θαιείηαη λα
απνθαζίζεη γηα ηα πιηθά – κεζόδνπο παξαγσγήο / θαηαζθεπήο πνπ ζα επηιέμεη θαη ζέιεη λα
θαιείηαη «θνηλσληθά ππεύζπλνο», πξέπεη λα θάλεη θάπνηνπο ινγαξηαζκνύο. Η Πνιηηεία πξέπεη
λα λνκνζεηεί έηζη, ώζηε λα θαηεπζύλεη ηα πξάγκαηα εθεί πνπ πξέπεη. Αιιά θαη εκείο νη
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ππόινηπνη πνιίηεο, πξέπεη λα έρνπκε επίγλσζε, ηη ζεκαίλνπλ όια απηά. Ση πξέπεη όκσο λα
γλσξίδνπκε ;
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κάζε θαηαζθεπή ή θαηαζθεύαζκα απαηηεί πιηθά γηα λα παξαρζεί. Γηα παξάδεηγκα, έλα θηίξην,
απαηηεί ζίδεξν, ηζηκέλην, ηνύβια, κνλσηηθά πιηθά. Κάζε πιηθό, απαηηεί έλα πνζόλ ελέξγεηαο
γηα λα παξαρζεί. Όζν πεξηζζόηεξε ελέξγεηα απαηηείηαη γηα ηε παξαγσγή κηαο κνλάδαο
πιηθνύ, ηόζν πεξηζζόηεξν επηβαξύλεηαη ελεξγεηαθά απηό ην πιηθό. Τπάξρνπλ «κνληέξλα»
πιηθά, όπσο π.ρ. ηα αλζξαθνλήκαηα, πνπ απαηηνύλ πνιύ κεγάια πνζά ελέξγεηαο γηα ηε
παξαγσγή ηνπο. ηνλ επόκελν πίλαθα, θαίλνληαη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο γηα ηε παξαγσγή
κηαο κνλάδαο θάπνησλ βαζηθώλ πιηθώλ (αλαθνξά 1) :

ΧΟΝΔΡΙΚΕ ΣΙΜΕ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
ΤΛΙΚΟ

ΧΑΛΤΒΑ ΜΑΛΑΚΟ
ΣΙΣΑΝΙΟ
ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ
ΓΙΑΛΙ
ΣΟΤΒΛΟ
ΚΤΡΟΔΕΜΑ
ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΣΑ
ΞΤΛΟ (ΕΛΑΣΗ)
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΣΟΝΟΤ
9
(JOULS X 10 )
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ΙΟΔΤΝΑΜΟ ΒΑΡΟ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ (ΣΟΝΟΙ)
1,5
20
6
0,6
0,15
0,1
100
0,025
1,1

Παξαηεξνύκε, όηη ηα «ζύγρξνλα πιηθά», πνπ επηβάιινληαη από ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ
ελεξγνβόξνπ ζπζηήκαηνο πνπ δνύκε, απαηηνύλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο γηα λα παξαρζνύλ.
Σέηνηα πιηθά είλαη ην ζίδεξν, ην αινπκίλην θαη ην ηζηκέλην (π.ρ. νηθνδνκέο, απηνθίλεηα).
Δπίζεο, ηα «κνληέξλα θξάκαηα» (πνπ όπσο καο ιέλε νη εηδηθνί βειηηώλνπλ ηε θαηαλάισζε
ζηνπο θηλεηήξεο), δελ είλαη άκνηξα ελεξγεηαθνύ θόζηνπο : Όπσο δείρλεη ν πίλαθαο,
θαηαλαιώλνπλ ηνπιάρηζηνλ εμαπιάζηα πνζά ελέξγεηαο γηα ηε παξαγσγή ηνπο, ζε ζρέζε κε
ην ζίδεξν. Η παξαγσγή άιισλ

«κνδάησλ» πιηθώλ, όπσο ηα αλζξαθνλήκαηα, είλαη

απειπηζηηθά ελεξγνβόξα. Γεληθά, ε ζπλήζεηα ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο, λα ηθαλνπνηείηαη κε
ηερλεηά πιηθά κεγάινπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο παξαγσγήο, πιεξώλεηαη αθξηβά, από άπνςε
πνηόηεηαο πεξηβάιινληνο. Από ηελ άιιε πιεπξά, βιέπνπκε πόζν ελεξγεηαθά νηθνλνκηθό είλαη
ην μύιν. Παξέρεηαη ζρεδόλ δσξεάλ από άπνςε ελέξγεηαο. Σνύην άιισζηε είλαη ινγηθό, αθνύ
θξνληίδεη ε Μάλα – Φύζε λα ην θαηαζθεπάζεη, κε κηα δηεξγαζία (θσηνζύλζεζε) πνπ απαηηεί
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δσξεάλ πξώηεο ύιεο (ήιην – νμπγόλν – CO2). Φπζηθά, ζήκεξα ην μύιν ζεσξείηαη «ληεκνληέ»
πιηθό θαηαζθεπήο θαη αληί λα δνύκε πσο ζα ην παξάμνπκε κε ην πιένλ απνδνηηθό ηξόπν,
θνηηάκε θαιύηεξα πσο ζα θάςνπκε γξεγνξόηεξα ηα δάζε.
Αο δνύκε ηώξα ηα πξάγκαηα από κηα άιιε ζθνπηά, πην αλαιπηηθή θαη ηερλνθξαηηθή : Κάζε
θαηαζθεπή (θηίξην, αεξνπιάλν, απηνθίλεην, πινίν, ζθεύνο θιπ) παξάγεηαη γηα έλα ζθνπό, γηα
ηνλ νπνίν πξέπεη (1) λα έρεη κηα αληνρή, ώζηε λα «αληέρεη» ζηα θνξηία ιεηηνπξγίαο (γηα λα κε
ζπάζεη) θαη (2) λα έρεη ειεγρόκελε παξακόξθσζε (γηα λα κε ράλεη ην ζρήκα ηεο ή λα κε
ηξνκάδεη ηνλ θόζκν). ηελ επηζηήκε ηεο ηαηηθήο, ππάξρεη έλα κέγεζνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ
ππνινγίδνληαη νη θαηαπνλήζεηο θαη νη παξακνξθώζεηο ελόο θαηαζθεπαζηηθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο
νιόθιεξεο θαηαζθεπήο. Σν κέγεζνο απηό νλνκάδεηαη ακαμυία (stiffness). Όζν κεγαιύηεξε
είλαη ε αθακςία, ηόζν πην δπλαηή είλαη ε θαηαζθεπή καο (ή ην θαηαζθεπαζηηθό ζηνηρείν) θαη
ηόζν πην δύζθνια παξακνξθώλεηαη. Η αθακςία νξίδεηαη από δπν πξάγκαηα : (1) ην είδνο ηνπ
πιηθνύ θαη (2) ην ζρήκα ηνπ. Γείηε πόζν κεγάιν ξόιν παίδεη ε επηινγή ηνπ πιηθνύ ζηελ
εμαζθάιηζε κηαο δεδνκέλεο αθακςίαο κηαο νιόθιεξεο θαηαζθεπήο ή ελόο επί κέξνπο
θαηαζθεπαζηηθνύ ζηνηρείνπ (αλαθνξά 1):

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ε ΟΡΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ (ΧΕΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ)
ΤΛΙΚΟ

ΧΑΛΤΒΑ
ΣΙΣΑΝΙΟ
ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ
ΣΟΤΒΛΟ
ΚΤΡΟΔΕΜΑ
ΞΤΛΟ
ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΜΕ
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΣΑ

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΤ
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΦΑΛΙΗ
ΜΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΗ
ΑΚΑΜΨΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΑΝ ΤΝΟΛΟ
1
13
4
0,4
0,3
0,02
17

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ
ΦΑΣΝΩΜΑΣΟ (PANEL)
ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΘΛΙΠΣΙΚΗ
ΑΝΣΟΧΗ
1
9
2
0,1
0,05
0,002
17

Παξαηεξνύκε όηη ηα παξαδνζηαθά πιηθά είλαη ηα πιένλ απνδνηηθά (θάηη ήμεξαλ νη παιηόηεξνη),
κε θνξπθαίν ην μύιν (50 θνξέο ελεξγεηαθά πην απνδνηηθό από ην ράιπβα). Δπίζεο, ζθεθηείηε
πόζν θζελό ελεξγεηαθά είλαη ην μύιν ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, όηαλ νη μύιηλεο θαηαζθεπέο δελ
ρξεηάδνληαη θαη πξέπεη λα θαηαζηξαθνύλ : Όρη κόλν δελ απαηηείηαη ελέξγεηα, αιιά θεξδίδνπκε
θαη ελέξγεηα, αλ ηηο θάςνπκε επσθειώο. Θα κπνξνύζακε λα θάλνπκε θάηη αλάινγν κε ηα
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ζηδεξέληα ή ηα ηζηκεληέληα ? Μήπσο πξέπεη λα αλαζθνπήζνπκε ηηο απόςεηο καο γηα ηα πιηθά
θαη λα δώζνπκε πξνηεξαηόηεηεο ζηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Μάλα – Φύζε,
δαλεηδόκελνη ηηο ηερληθέο ηεο ζηε παξαγσγή ηερλεηώλ πιηθώλ ; (αιήζεηα, πόζνη γλσξίδνπλ
γηαηί ην μύιν είλαη ηόζν γεξό;).
Κιείλνληαο, ζέισ λα μεθαζαξίζσ, όηη δελ θαηαδηθάδσ ηα ζύγρξνλα πιηθά. Δίλαη αιήζεηα, όηη
ράξηζαλ ζηνλ άλζξσπν απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη άλεζεο. Όια απηά
όκσο, δελ απνηξέπνπλ ην αδηακθηζβήηεην γεγνλόο, όηη ζήκεξα ε ζπγθέληξσζε CO2 ζηελ
αηκόζθαηξα έρεη θζάζεη ζηα 390 ppm, ζε απόζηαζε «αλάζαο» από ηα 450 ppm, πνπ
ζεσξνύληαη ην αλώηαην όξην γηα λα απνθύγνπκε ηηο με αναζηρέυιμες κλιμαηικές αλλαγές.
Η αλάγθε γηα ξηδηθή αλαζεώξεζε ηεο θηινζνθίαο καο απέλαληη ζην ελεξγεηαθό πξόβιεκα
είλαη επηηαθηηθή. Πξέπεη λα ζεβαζηνύκε ην «ξπζκό ηνπ κεηαβνιηζκνύ» ηεο Φύζεο. Γελ
κπνξνύκε απεξίζθεπηα θαη απεξηόξηζηα λα θαηαλαιώλνπκε ελεξγεηαθνύο πόξνπο θαη λα
εθπέκπνπκε ξύπνπο. Μπνξεί ζαλ κνλάδεο λα κε κπνξνύκε λα θαηαθέξνπκε πνιιά, λα
είκαζηε όκσο πην ζθεπηηθνί, ζηα δηάθνξα πνπ αθνύκε, λα θξίλνπκε θαη λα πηέδνπκε
ζπιινγηθά. Καη γηα λα πνύκε ηα πξάγκαηα πην ηερληθά, ην ελεξγεηαθό πξόβιεκα δελ αθνξά
κόλν ιεηηνπξγηθά ζέκαηα (δειαδή πόζε ελεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε ζα έρνπκε θαηά ηε
ιεηηνπξγία). Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζαλ ζπλνιηθό ζύζηεκα. Βέιηηζην είλαη εθείλν ην ζύζηεκα,
πνπ θαηαλαιώλεη ηελ ειάρηζηε ελέξγεηα ζην ζπλνιηθό θύθιν δσήο ηνπ, δειαδή ιακβάλνληαο
ππόςε θαη ηε παξαγσγή ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε θαηαζηξνθή ή αλαθύθισζή ηνπ. Με
άιια ιόγηα, όπσο γηα λα πάξνπκε επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θάλνπκε «business plan», γηα
λα πάξνπκε ελεξγεηαθέο απνθάζεηο πξέπεη λα θάλνπκε «energy plan». Κύξηνη πνιηηηθνί,
παξαθαινύκε ηε πξνζνρή ζαο !
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