Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΙΕΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Απφ Νίθν Υαξηησλίδε

Η αιιαγή ηνπ θιίκαηνο πνπ πξνήιζε απφ ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο ζέξκαλζεο
θαη ε ζπλερήο αλαηίκεζε ησλ θαπζίκσλ, πξνέβαιιε ζαλ πξσηαξρηθή αλαγθαηφηεηα
ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Η
εμνηθνλφκεζε απηή είλαη ην κέζνλ πνπ ζα νδεγήζεη :


ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε θαηαζηξνθηθή επίδξαζε ηνπ CO2,
πνπ είλαη ην θχξην πξντφλ θαχζεο (απηνθίλεηα, βηνκεραλία θιπ)



ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο είλαη ζηηο
πξψηεο ζεηξέο ησλ θέληξσλ θφζηνπο.

Η Δπξσπατθή θνηλφηεηα πξνσζεί απφ θαηξφ δέζκε κέηξσλ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε.

Έηζη,

ππάξρνπλ

πξνγξάκκαηα

ρξεκαηνδφηεζεο

κέηξσλ

εμνηθνλφκεζεο θαη / ή παξαγσγήο ελέξγεηαο ήπηαο κνξθήο (αηνιηθή, ειηαθή θιπ),
ελψ ζε αξθεηέο ρψξεο μεθίλεζαλ απζηεξά κέηξα πνηλψλ ζε φζεο επηρεηξήζεηο
ζπαηαινχλ ελέξγεηα. Σν ζχλζεκα πνπ έρεη ζέζεη ε Κνηλφηεηα είλαη «εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο 20% κέρξη ην 2020» θαη «ππνθαηάζηαζε ηνπ 20% ηεο θαηαλαινπκέλεο
ελέξγεηαο κε ήπηεο κνξθέο κέρξη ην 2020»
ηε Βφξεηα Δπξψπε νη απμήζεηο ηνπ ξεχκαηνο είλαη αικαηψδεηο, ζπρλά ζε κεγέζε
ππεξδηπιαζηαζκνχ θαηά ηε 4εηία 2004 – 2008. Σνχην έρεη θέξεη ην θφζηνο ηεο
ελέξγεηαο ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ θνζηνινγίσλ, ππνλνκεχνληαο ηε βησζηκφηεηα
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ κεγάιε εμάξηεζε απφ ηελ ελέξγεηα. Οη επηρεηξήζεηο
Βηνκεραληθήο Φχμεο («ςπρξνί» 3PL) αληηκεησπίδνπλ έληνλα ην πξφβιεκα ηεο
κεηαθχιηζεο ηνπ θφζηνπο αχμεζεο ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη πξέπεη λα θάλνπλ
εηδηθέο πξνβιέςεηο ζηηο ζπκβάζεηο. ηελ Διιάδα, ε αχμεζε θηλείηαη κε ρακειφηεξν
ξπζκφ αιιά ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ππήξμαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο (πεξίπνπ 12%
2008-2007) θαη αλακέλνληαη αθφκα κεγαιχηεξεο.
Η ςχμε θαη ν θιηκαηηζκφο έρνπλ κεγάιε κεξίδα ζηε θαηαλάισζε. Οη ζηαηηζηηθέο
ιέλε φηη ην 15% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο νθείιεηαη ζηε ςχμε θαη ην
θιηκαηηζκφ. Δπίζεο, έρεη δηαπηζησζεί, φηη κε εχθνιν ηξφπν (κέηξα εμνηθνλφκεζεο),
κπνξεί λα γίλεη άκεζα κηα εμνηθνλφκεζε ζηα ζπζηήκαηα ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ ηεο
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ηάμεο ηνπ 20%. Σνχην ζεκαίλεη, φηη κε βαζηθά (θαη απιά) κέηξα εμνηθνλφκεζεο, ε
παγθφζκηα θαηαλάισζε κπνξεί άκεζα λα κεησζεί θαηά 3%, πνπ είλαη ζεκαληηθφ,
ηφζν γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε, φζν θαη γηα ηε παξαγσγηθφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ.
ηε ςχμε θαη ην θιηκαηηζκφ γίλεηαη ζπλερήο έξεπλα γηα κεζφδνπο εμνηθνλφκεζεο.
Μηα ζεκαληηθή εμέιημε, είλαη ε ζηξνθή ζηα θπζηθά ςπθηηθά αέξηα (ακκσλία,
δηνμείδην), ηα νπνία ζπλδπάδνπλ θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ θαη νηθνλνκηθφηεξε
ιεηηνπξγία, ιφγσ θαιχηεξσλ ζεξκνδπλακηθψλ ηδηνηήησλ. ηνλ επφκελν πίλαθα
βιέπνπκε έλα «πξνθίι» ηεο ακκσλίαο, ζχκθσλα κε ηε EURAMMON :
Αμμωνία (NH3)
Η ακκσλία ρξεζηκνπνηείηαη επηηπρψο ζαλ ςπθηηθφ κέζνλ ζε κνλάδεο Βηνκεραληθήο Φχμεο γηα
πεξηζζφηεξν απφ 130 ρξφληα. Δίλαη έλα άρξσκν αέξην, πγξνπνηείηαη ππφ πίεζε θαη έρεη ηζνπρηεξή νζκή.
Η ακκσλία δελ έρεη επίδξαζε ζηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο (ODP = 0), νχηε ζην θαηλφκελν ηεο
παγθφζκηαο ζέξκαλζεο (GWP = 0). Υάξη ζηε κεγάιε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ε έκκεζε ζπκβνιή ηεο
ζηε παγθφζκηα ζέξκαλζε (ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο) είλαη επίζεο
ρακειή. Η ακκσλία είλαη εχθιεθηε ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ηνμηθή ζην δέξκα θαη ζηνπο βιελλνγφλνπο. Η
ελέξγεηα φκσο αλάθιεμεο είλαη 50 θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη δε δηαηεξείηαη
θιφγα αλ δελ ππάξρεη ζπλερήο πεγή αλάθιεμεο. Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαιπηφηεηαο ηεο ακκσλίαο ζηελ
αηκνζθαηξηθή πγξαζία, έρεη δηαβαζκηζηεί ζαλ «δχζθνια αλαθιεγφκελε». Η ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηεο
ακκσλίαο απνηειεί απφ κφλε ηεο «φπιν» θαηά ηεο ηνμηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη γίλεηαη αληηιεπηή ζε
ειάρηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ αέξα, ηεο ηάμεο ησλ 3 mg/m3. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε παξνπζία ηεο γίλεηαη
αηζζεηή ζε επίπεδα θαηά πνιχ ρακειφηεξα απφ εθείλα πνπ απεηινχλ ηελ πγεία. Δπηπξφζζεηα, είλαη
ειαθξχηεξε απφ ηνλ αέξα, σο εθ ηνχηνπ αλπςψλεηαη γξήγνξα.

ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη ζσζηή επηινγή ςπθηηθνχ
κέζνπ. Απφ ηε πιεπξά ηεο εμνηθνλφκεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,
ην πξψην ιφγν έρνπλ ηα θπζηθά ςπθηηθά αέξηα, πνπ άιισζηε πξνάγνληαη θαη απφ
πνιιέο Κξαηηθέο λνκνζεζίεο ρσξψλ πνπ έρνπλ παξάδνζε ζηε ηερλνγλσζία ηεο
ςχμεο, φπσο ε Γαλία θαη νη ΗΠΑ.
Σα βαζηθά κέηξα εμνηθνλφκεζεο ζε κηα ππάξρνπζα ςπθηηθή κνλάδα θαηά βάζε
ζηνρεχνπλ ζε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο εμάηκηζεο θαη κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
ζπκπχθλσζεο. Η εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη γηα θάζε βαζκφ αχμεζεο ηεο 1 εο
ζεξκνθξαζίαο ή κείσζεο ηεο 2εο, είλαη 2 – 4%. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη ηφζν
κε ιεηηνπξγηθά κέηξα κείσζεο ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ, φζν θαη κε εθζπγρξνληζκφ
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ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, φπσο π.ρ. ε εγθαηάζηαζε εμαηκεζηηθνχ ζπκππθλσηή, πνπ
θαηεβάδεη ζεκαληηθά ηε ζεξκνθξαζία ζπκπχθλσζεο.
ηε Βιβλιοθήκη Cryologic ππάξρεη ελφηεηα κε αλαθνξέο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο.
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