
Υπεράκτια Πλωτή
Ανεμογεννήτρια

Offshore Floating Wind Turbine



 Πόλη Peterhead, Σκωτία
 Κυματικό Πάρκο Aguçadoura, Πορτογαλία

Οι πλωτές ανεμογεννήτριες επιτρέπουν την
παραγωγή ενέργειας σε βάθη νερού όπου δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πακτωμένες
ανεμογεννήτριες. Είναι στερεωμένες στον
πυθμένα μέσω ενός συστήματος αγκύρωσης
τριών σημείων και εφαρμόζονται για τον
σχηματισμό αιολικών πάρκων.

Ύψος βάσης στήριξης: 80-140 m
Διάμετρος ρότορα: 110-150 m
Αριθμός πτερυγίων: 3
Μέση ταχύτητα ανέμου: 2-4 BF 
Απόσταση μεταξύ γεννητριών: 720-1200 m
Απόσταση από την ακτή: > 5 km
Βάθος πυθμένα: 50-500 m

Ετήσια παραγωγή ενέργειας αντίστοιχη με
την κατανάλωση 2,200-7,400 νοικοκυριών

Έχει ήδη εφαρμοστεί: 

Για να μάθετε περισσότερα για τις πλωτές
ανεμογεννήτριες, σκανάρετε τον παρακάτω
κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική βιβλιοθήκη.

bluedealmed.eu
#BDOpenDayCY



Ταλαντευόμενος
Εξασθενητής
Oscillating Attenuator



Νησιά Orkney, Σκωτία
Κυματικό Πάρκο Aguçadoura, Πορτογαλία 

Οι εξασθενητές είναι κατασκευές φτιαγμένες
από μικρότερα ενωμένα τμήματα, τα οποία
κάμπτονται και λυγίζουν με την κίνηση των
κυμάτων. Η τεχνολογία αυτή είναι σχεδιασμένη
ώστε να δημιουργείται το επιθυμητό μήκος
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Μπορούν
να εφαρμοστούν παράλληλα πάνω από μία
γραμμές, τοποθετημένες σε κατάλληλη
απόσταση μεταξύ τους.

Μήκος: 30-120 m

Διάμετρος: 0.9-3.5 m

Ύψος κύματος: 0.5-2.5 m
 
Βάθος πυθμένα: 50-100 m

Ετήσια παραγωγή ενέργειας αντίστοιχη με
την κατανάλωση 7-19 νοικοκυριών

Έχει ήδη εφαρμοστεί (πρωτότυπα): 

                                                                                   
Για να μάθετε περισσότερα για τους
ταλαντευόμενους εξασθενητές, σκανάρετε τον
κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική βιβλιοθήκη.

#BDOpenDayCY
bluedealmed.eu



Βυθισμένος Σημαντήρας
Seabed Based Buoy



Sotenäs – Skagerrak, Βόρεια Θάλασσα,
Σουηδία                                                                         

Οι σημαντήρες αυτοί βυθίζονται στον πυθμένα  
της θάλασσας και εκμεταλλεύονται την κάθετη
κίνηση των παράκτιων κυμάτων, η οποία
μετατρέπεται σε γραμμική ή περιστροφική
κίνηση, τροφοδοτώντας ηλεκτρογεννήτριες.
Εφαρμόζονται σε κυματικές φάρμες των 25
μονάδων περίπου. 

Ύψος βάσης: 3.5-7 m 
Ύψος σημαντήρα: 1.5-2.5m 
Πλάτος: 3-5 m 
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ σημαντήρων:
0.9-3.5 m
Ελάχιστο ύψος κύματος: 0.5 m
Βάθος πυθμένα: 7-25 m

Ετήσια παραγωγή ενέργειας αντίστοιχη με
την κατανάλωση 15-22 νοικοκυριών

Έχει ήδη εφαρμοστεί: 

Για να μάθετε περισσότερα για τους
βυθισμένους σημαντήρες, σκανάρετε τον
κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική βιβλιοθήκη.

#BDOpenDayCY
bluedealmed.eu



Oscillating Buoy

Ταλαντευόμενος
Σημαντήρας



Nησί Παντελλερία, Ιταλία                                            

Οι σημαντήρες αυτοί εκμεταλλεύονται την
κίνηση των υπεράκτιων κυμάτων. Το πλωτό
σώμα είναι συνδεδεμένο με ένα πιστόνι και     
 ο μηχανισμός ο οποίος είναι ενωμένος με    
 μία γεννήτρια, παράγει ηλεκτρισμό μέσω της
κίνησης του νερού. Εφαρμόζονται σε ομάδες.

Πλάτος: 5-8 m

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ σημαντήρων:
>30 m

Ελάχιστο ύψος κύματος: <1-1.6 m
 
Βάθος πυθμένα: 35-50 m, >50 m

Ετήσια παραγωγή ενέργειας αντίστοιχη με
την κατανάλωση 4-93 νοικοκυριών

Έχει ήδη εφαρμοστεί: 

Για να μάθετε περισσότερα για τους
ταλαντευόμενους σημαντήρες, σκανάρετε τον
κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική βιβλιοθήκη.

#BDOpenDayCY
bluedealmed.eu



Oscillating Water Column

Ταλαντευόμενη
Στήλη Νερού



Βισκαϊκός κόλπος, Χώρα τον Βάσκων,
Ισπανία                                                                          

Τα κύματα που εισέρχονται στους θαλάμους
αυτής της τεχνολογίας, επιτρέπουν στη στάθμη
του νερού να ανεβοκατεβαίνει, προκαλώντας
τη συμπίεση και αποσυμπίεση του αέρα μέσα
σε έναν θάλαμο, όπως σε ένα πιστόνι. Ο αέρας
εισέρχεται και εξέρχεται μέσω σωλήνων
τροφοδοτώντας τουρμπίνες τύπου Wells,     
 και έτσι η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε
ηλεκτρική. Οι θάλαμοι μπορούν να
τοποθετηθούν σε νέες ή και υφιστάμενες
προβλήτες.

Πλάτος: 2-6 m 
Αριθμός θαλάμων: 16-24 
Ύψος πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας: 7-10 m
Ύψος κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας: 2.5-15 m
Ύψος κύματος: 0.5-3.5 m
Βάθος πυθμένα: 2.5-15 m
Ετήσια παραγωγή ενέργειας αντίστοιχη με
την κατανάλωση 93-185 νοικοκυριών

Έχει ήδη εφαρμοστεί: 

Για να μάθετε περισσότερα, σκανάρετε τον
κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική βιβλιοθήκη.

#BDOpenDayCY
bluedealmed.eu



Oscillating Floater

Ταλαντευόμενος
Πλωτήρας



Γιβραλτάρ

Οι πλωτήρες αξιοποιούν την ενέργεια από     
 τα εισερχόμενα κύματα, μετατρέποντας την
ταλάντωσή τους (συνεχή κίνηση πάνω και
κάτω). Η κίνηση των πλωτήρων μεταφέρεται
μέσω υδραυλικών πιστονιών στη στροφική
κίνηση μιας γεννήτριας, με αποτέλεσμα την
παραγωγή ενέργειας. Η τεχνολογία αυτή
μπορεί να εφαρμοστεί σε υφιστάμενες
προβλήτες και προκυμαίες.

Μέγεθος φλοτέρ: 2-5 m
Μήκος βραχίονα: 4-10 m
Απόσταση μεταξύ αξόνων: >3 m
Αριθμός φλοτέρ/100m προκυμαίας: 25-33
Ύψος κύματος: 0.5-3.5 m
Βάθος πυθμένα: ≥ 5 m

Ετήσια παραγωγή ενέργειας αντίστοιχη με
την κατανάλωση 93-185 νοικοκυριών

Έχει ήδη εφαρμοστεί: 

Για να μάθετε περισσότερα για τους
ταλαντευόμενους πλωτήρες, σκανάρετε τον
κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική βιβλιοθήκη.

#BDOpenDayCY
bluedealmed.eu



Υποθαλάσσιος Έλικας
Underwater Helix



Στενό της Μεσσήνης, Σικελία, Ιταλία

Υπάρχουν δύο εναλλακτικές διατάξεις της
τεχνολογίας αυτής. Η πρώτη είναι μία
κατασκευή  η οποία αγκυρώνεται στον βυθό
μέσω ενός σχοινιού και αφήνεται να
ισορροπήσει κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Στα πλάγια του κύριου σώματος
υπάρχουν δύο τουρμπίνες. Η δεύτερη,
βυθίζεται και τοποθετείται στον βυθό, με μία
κεντρική τουρμπίνα στο άνω άκρο της
κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση, οι τουρμπίνες
στρέφονται λόγω της κίνησης των θαλάσσιων
ρευμάτων, τροφοδοτώντας γεννήτριες οι
οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η
τεχνολογία επιτρέπει την τοποθέτηση του
συστήματος στο επιθυμητό βάθος.

Ύψος: 5 m
Πλάτος: 10 m
Πλάτος (3 πτερύγια) ρότορα: 3 m
Ταχύτητα ρεύματος: 1.5-4.5 m/s
Βάθος πυθμένα: 9.8-15 m
Ετήσια παραγωγή ενέργειας αντίστοιχη με
την κατανάλωση 56 νοικοκυριών
Έχει ήδη εφαρμοστεί: 

Για να μάθετε περισσότερα για τους
υποθαλάσσιους έλικες, σκανάρετε τον    
 κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική βιβλιοθήκη.

#BDOpenDayCY
bluedealmed.eu



Υβριδικές Πλατφόρμες
Γαλάζιας Ενέργειας
Hybrid Blue Energy Platforms



Συστήματα μετατροπέων κυματικής
ενέργειας
Μικρές ανεμογεννήτριες
ΦωτοβολταΪκά πλαίσια 

Πλωτές ανεμογεννήτριες
Φωτοβολταϊκά πλαίσια
Μονάδες ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή
υδρογόνου

Πλωτές ανεμογεννήτριες
Διαφορετικές διατάξεις τεχνολογιών
εκμετάλλευσης κυματικής ενέργειας 

Ανεμογεννήτρια με τριποδικό τύπο
θεμελίωσης
Κλωβοί ιχθυοκαλλιεργειών ανάμεσα στους
πυλώνες της θεμελίωσης

Πρόκειται για μικτά συστήματα τα οποία
συνδυάζουν τεχνολογίες μετατροπής
κυματικής ενέργειας, αιολικής ενέργειας,
ηλιακής ενέργειας, κ.ά.

Διάταξη Α
1.

2.
3.

Διάταξη Β
1.
2.
3.

Διάταξη Γ
1.
2.

Διάταξη Δ
1.

2.

Για να μάθετε περισσότερα, σκανάρετε τον
κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική βιβλιοθήκη.

bluedealmed.eu
#BDOpenDayCY



Διαβάθμιση
Αλατότητας
Salinity Gradient



Αυτή η τεχνολογία περιγράφει την ενέργεια        
 που παράγεται από τη διαφορά στη συγκέντρωση
άλατος μεταξύ 2 υγρών -συνήθως μεταξύ γλυκού
και θαλασσινού νερού (π.χ το σημείο όπου ένας
ποταμός εκρέει μέσα στη θάλασσα). Μία μεμβράνη
χωρίζει τα 2 υδάτινα σώματα, ενώ 2 διαφορετικοί
μηχανισμοί  χρησιμοποιούνται για παραγωγή
ενέργειας. 

Στη μέθοδο παρατεταμένης-πίεσης Ώσμωση,
(Pressure Retarded Osmosis) η μεμβράνη
διαχωρίζει ένα συμπυκνωμένο διάλυμα άλατος
(όπως το νερό της θάλασσας) από το γλυκό νερό.
Με την αποκατάσταση της πίεσης τροφοδοτείται
μία γεννήτρια η οποία παράγει ενέργεια. 

Στη μέθοδο της αντίστροφης ηλεκτροδιάλυσης
(Reverse Electro Dialysis), το γλυκό νερό ρέει μέσα
από μια ημιδιαπερατή μεμβράνη προς το
θαλασσινό νερό, αυξάνοντας την πίεση μέσα στον
θάλαμο θαλασσινού νερού, όπου η διαφορά
αλατότητας είναι η κινητήριος δύναμη στην
μεταφορά ιόντων, δημιουργώντας ένα ηλεκτρικό
δυναμικό το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε
ηλεκτρική ενέργεια. 

Η τεχνολογία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στις
εκβολές ποταμών, μονάδες αφαλάτωσης και
μονάδες εξόρυξης άλατος.

Για να μάθετε περισσότερα, σκανάρετε τον κώδικα
και ανατρέξτε στη σχετική βιβλιοθήκη.

bluedealmed.eu
#BDOpenDayCY



Αντλία Θερμότητας
Θαλασσινού Νερού

Seawater Heat Pump



Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί τις διαφορές
θερμοκρασίας μεταξύ της επιφανειακής στήλης
και των κατώτερων στρωμάτων της θάλασσας
(800-1000 m βάθος). Το σύστημα μετατροπής
θερμικής ενέργειας λειτουργεί για διαφορά
θερμοκρασίας ίση ή μεγαλύτερη από 20 ºC,    
 οι οποίες συνήθως παρατηρούνται σε 
 τροπικές θάλασσες. 

Το ζεστό επιφανειακό νερό της θάλασσας
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ατμών,     
 οι οποίοι κινούν τουρμπίνες. Από την άλλη,   
 το κρύο νερό των βαθύτερων στρωμάτων
συμπυκνώνει τους ατμούς και εξασφαλίζει   
 ότι η διαφορά πίεσης των ατμών τροφοδοτεί
την τουρμπίνα. 

Κάποια από τα πλεονεκτήματα του μηχανισμού
αυτού είναι η παροχή ενέργειας σε συνεχή
βάση και η παροχή ψύξης χωρίς    
 κατανάλωση ενέργειας.

Για να μάθετε περισσότερα, σκανάρετε τον
κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική
βιβλιοθήκη.

bluedealmed.eu
#BDOpenDayCY



 Θαλάσσια Βιομάζα
Marine Biomass (Algae Farm)



Η αναερόβια πέψη της θαλάσσια βιομάζας
(φύκη) οδηγεί στην παραγωγή μεθανίου, το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας, ή να χρησιμοποιηθεί                   
 ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο για         
 καύσιμο μεταφοράς.

Η χρήση θαλάσσιας βιομάζας θα μπορούσε να
παρακάμψει πολλά από τα ζητήματα χρήσης
της γης και του γλυκού νερού που σχετίζονται
με τη χερσαία βιομάζα. 

Επιπρόσθετα, ορισμένα είδη φυκιών μπορούν
να παράγουν βιοντίζελ σε μορφή ελαίου σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το  60% του ξηρού
βάρους τους. 

Για να μάθετε περισσότερα, σκανάρετε τον
κώδικα και ανατρέξτε στη σχετική
βιβλιοθήκη.

bluedealmed.eu
#BDOpenDayCY


