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ΣΕΤ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
300355

Μέρος 1ο. Οδηγίες Ασφαλείας για το ΣΕΤ Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά ΠΡΙΝ ξεκινήσετε

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τόσο καταστροφής του υλικού όσο και σοβαρού τραυματισμού, παρακαλώ:

1. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε πλήρως το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης πριν ξεκινήσετε 
τη συναρμολόγηση του ΣΕΤ Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας.

2. Το ΣΕΤ αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα ηλικίας 12 ετών και πάνω, και κυρίως υπό την 
επίβλεψη ενηλίκων οι οποίοι έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως αυτές τις οδηγίες χρήσης.

3. Κατά τη συναρμολόγηση θα χρειαστείτε κάποια εργαλεία, επομένως χρειάζεται προσοχή για την 
αποφυγή τυχών ατυχημάτων.

4. Κάποια  μέρη  είναι  μικρά  και  εύθραυστα.  Χρειάζεται  προσοχή  ώστε  να  μη  τα  καταστρέψετε 
καταλάθος.

5. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε κανένα μέρος από τα υλικά του ΣΕΤ αυτού για άλλο σκοπό 
παρά μόνο με το συγκεκριμένο ΣΕΤ Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας.

6. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τους έλικες της τουρμπίνας (στροβίλου) όταν περιστρέφονται 
για την αποφυγή τραυματισμού.

7. Το ΣΕΤ αυτό περιέχει μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών χωρίς την 
συνεχή επίβλεψη από τους γονείς τους.

8. Διαβάστε  προσεκτικά  τις  οδηγίες  χρήσεις  του  πακέτου  μπαταρίας  στην  τελευταία  σελίδα  πριν 
χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία.

Μέρος 2ο. Εισαγωγή στις δυνατότητες των εναλλακτικών πηγών ενέργειας

Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι η απεριόριστη και καθαρή ενέργεια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάγκη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
θα αυξηθεί σε σχεδόν 5,8 εκατομμύρια  megaWatt μέχρι το έτος 2020, από 3,3 εκατομμύρια  megaWatt 
περίπου το 2000. Ωστόσο, τα παγκόσμια αποθέματα των ορυκτών καυσίμων – η τρέχουσα κύρια πηγή 
ηλεκτρικής  ενέργειας  -  θα  αρχίσουν  να  εξαντλούνται  από  τα  έτη  2020  έως  2060,  σύμφωνα  με  τους 
αναλυτές της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ποτέ δεν θα εξαντληθούν. Σε μία 
ημέρα,  το  φως  του  ήλιου  που  φτάνει  στη  γη  παράγει  αρκετή  ενέργεια  για  να  καλύψει  τις  τρέχουσες  
απαιτήσεις ισχύος του πλανήτη μας για οκτώ χρόνια.

Σε παγκόσμιο μέσο όρο, για κάθε τετραγωνικό μέτρο του εδάφους που είναι εκτεθειμένο στον ήλιο μπορεί 
να παράγει 1,700 kWh ενέργειας κάθε χρόνο. Η μέση παραγωγή είναι μεταξύ 850 kWh/m2 στη Βόρεια 
Ευρώπη, 11,200 kWh/m2 στην Κεντρική Ευρώπη και 1,200 - 2,000 kWh/m2 στη Νότια Ευρώπη και στη 
Μεσόγειο.

Η φύση προσφέρει  μια  ποικιλία  από επιλογές  για  την  παραγωγή ανανεώσιμης  ενέργειας.  Το ερώτημα 
έγκειται στο πώς θα μετατρέπουν το ηλιακό φως, η κίνηση του νερού, ο άνεμος ή η βιομάζα σε ηλεκτρική  
ενέργεια,  θέρμανση  ή  άλλου  είδους  ενέργεια  (που  να  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί),  φιλική  προς  το 
περιβάλλον, και το κόστος σε σχέση με την απόδοση να είναι όσον το δυνατόν καλύτερο.
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Θετικές Επιπτώσεις για το Περιβάλλον μας

Οι τεχνολογίες  ανανεώσιμων  πηγών ενέργειας,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  την αιολική,  την  ηλιακή,  την 
υδροηλεκτρική, την γεωθερμική και την οργανική βιοενέργεια (βιομάζα), είναι πολύ πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον από τις συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες, που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα.

Τα ορυκτά καύσιμα συμβάλλουν σημαντικά σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα - όπως τα αέρια του 
θερμοκηπίου,  η  ρύπανση  του  αέρα  και  των  υδάτων  και  η  ρύπανσης/μόλυνση  του  εδάφους  -  ενώ  οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιβαρύνουν το περιβάλλον ελάχιστα ή ακόμα και καθόλου. Τα αέρια του 
θερμοκηπίου  (διοξείδιο  του  άνθρακα,  μεθάνιο,  οξείδια  του  αζώτου,  υδρογονάνθρακες  και 
χλωροφθοράνθρακες) που περιβάλλουν την ατμόσφαιρα της Γης σαν μια διάφανη θερμική κουβέρτα, που 
επιτρέπει  την  είσοδο  στις  ακτίνες  του  ήλιου  και  στη  συνέχεια  παγιδεύει  τη  θερμότητας  κοντά  στην 
επιφάνεια  της  Γης.  Αυτό  το  φυσικό  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου  κρατά  τη  μέση  θερμοκρασία  της 
επιφάνειας της Γης περίπου στους 33°C (60°F).

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η εκτεταμένη χρήση των ορυκτών καυσίμων έχει  αυξήσει σημαντικά τις 
εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου,  και  ιδιαίτερα  του  διοξειδίου  του  άνθρακα,  δημιουργώντας  ένα 
ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου,  γνωστό ως  φαινόμενο υπερθέρμανσης του πλανήτη.  Τόσο η 
ρύπανση  όσο  και  η  υπερθέρμανση  του  πλανήτη  δημιουργούν  μεγάλους  κινδύνους  για  την  υγεία  των 
ανθρώπων, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην πνευμονικές νόσους, όπως άσθμα, καρκίνου του πνεύμονα και 
λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Μια σημαντική  παγκόσμια  προσπάθεια  στον τομέα  της  έρευνας  της  τεχνολογίας  των  καθαρών πηγών 
ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη και στόχος της είναι η συλλογή, αποθήκευση και στη συνέχεια η αποδοτική 
διάθεση της ενέργειας χωρίς αυτή (η όλη διαδικασία) να βλάπτει τον πλανήτη μας.

Διασφαλίζοντας την ενέργειά μας

Η εξάρτηση από το πετρέλαιο αποτελεί μια ανησυχία που φέρει σημαντικούς πολιτικούς και οικονομικούς 
κινδύνους. Αυτή η συμβατική πηγή ενέργειας είναι ευάλωτη στις πολιτικές αστάθειες, εμπορικές διαφορές, 
εμπάργκο και άλλες διαταραχές.

Επειδή  τα  αποθέματα  ανανεώσιμων  πηγών  είναι  προβλέψιμα  και  σε  αφθονία,  μπορούν  επίσης  να 
βοηθήσουν στη σταθεροποίηση του κόστους της ενέργειας και να απαλλάξουν τους καταναλωτές από τις 
ασταθείς  διακυμάνσεις  των  τιμών  του  φυσικού  αερίου  και  πετρελαίου  λόγω  της  προσφοράς  και  της 
ζήτησης. Επίσης, οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα ομοσπονδιακά κίνητρα παραγωγής έχουν καταφέρει να 
μειώσουν  το  κόστος  παραγωγής  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές,  καθιστώντας  το 
περισσότερο οικονομικά ανταγωνιστικό σε σύγκριση με το κόστος παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές. Στην πραγματικότητα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη της αγοράς κάνουν τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας να γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις συμβατικές.

Ένα θετικό αντίκτυπο για τις τοπικές οικονομίες

Ορισμένες  χώρες  χρησιμοποιούν  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  ως  έναν  μέσο  ενθάρρυνσης  της 
οικονομικής ανάπτυξης και τόνωσης των τοπικών οικονομιών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα χρήματα που 
δαπανώνται για την ενέργεια “φεύγουν” από την κοινότητα, και “πάνε σε ξένες χώρες” ενισχύοντας την 
οικονομία αυτών των “ξένων χωρών” ή σε επιχειρήσεις προμηθευτών ενέργειας. 

Με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες απασχολούν συχνά τους τοπικούς πόρους και 
την  τοπική  παραγωγή  μιας  χώρας,  το  χρήμα  για  την  ενέργεια  δαπανάται  στην  τοπική  οικονομία, 
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία πλούτου σε τοπικό πάντα επίπεδο.
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Μέρος 3ο. Σχετικά με το ΣΕΤ Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας
Το ΣΕΤ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι ένα πειραματικό μοντέλο που σχεδιάστηκε για να δείξει τη  
λειτουργία των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών σε μια μικρή κλίμακα. Με αυτό το ΣΕΤ μπορούμε να 
κατασκευάσουμε  μια  ολόκληρη  μικρογραφία  συστημάτων  ανανεώσιμης  ενέργειας.  Το  ΣΕΤ μπορεί  να 
δουλέψει και με διάφορους συνδυασμούς πειραματικών, έτσι ώστε οι χρήστες να μάθουν την λειτουργία  
του  συστήματος  βήμα  προς  βήμα,  να  το  ρυθμίσουν  με  διάφορους  τρόπους,  και  να  απεικονίσουν 
(παρουσιάσουν) ένα πλήρες σύστημα Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι 
χρήστες  μπορούν  να  μάθουν  για  την  άμεση  παραγωγή  ανανεώσιμης  ενέργειας  με  χρήση  τεχνολογίας 
φωτοβολταϊκών (μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική), να πειραματιστούν με την ηλεκτρόλυση για 
την  παραγωγή  και  αποθήκευση  υδρογόνου,  και  να  ανακαλύψουν  πώς  το  υδρογόνο  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί ως ανανεώσιμη “πηγή ενέργειας” και να τροφοδοτήσει στη συνέχεια πολλές εφαρμογές 
μέσω της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου.

Αυτό το ΣΕΤ παρέχει  μια εξαιρετική ευκαιρία να ενημερωθούν για τις  συναρπαστικές  προοπτικές  των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και για βασικές αρχές φυσικής και χημείας. Δείχνει πώς μπορούν 
οι  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  να  αξιοποιηθούν,  να  αποθηκευτούν  και  (στη  συνέχεια)  να 
επαναχρησιμοποιηθούν  σε  όλους  τους  συνδυασμούς  των  πειραματικών  σας  διατάξεων  και  το  πώς  το 
υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει την αποκλειστική σχέση μεταξύ της παραγωγής ενέργειας από  φυσικές 
πηγές και της κατανάλωσης ενέργειας από συσκευές - που χρησιμοποιούν τεχνολογία κυψελών καυσίμου.

Απολαύστε αυτό το συναρπαστικό ΣΕΤ επιστημονικής εκπαίδευσης, και αρχίστε την κατασκευή του δικού 
σας κόσμου – ένα κόσμο ενεργειακά εξαρτώμενο από το υδρογόνο !!!
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Περιεχόμενα των μερών του ΣΕΤ Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας

A. Έλικας
B. Καλώδια μπανάνες
C. Electrolyzer
D. Κύλινδρος Υδρογόνου
E. Κύλινδρος Οξυγόνου
F. Δοχεία Συλλογής Αερίων
G. Ελαστικοί Σωλήνες
H. Βίδες και πώματα ασφαλείας
I. Θήκη Μπαταριών
J. Κόκκινα & Μαύρα πώματα ασφαλείας
K. Σύριγγα
L. Πλαίσιο & Βάση Κινητήρα-Ανεμιστήρα
M. Κεφαλή Ανεμογεννήτριας

N. Κυρίως μέρος Ανεμογεννήτριας
O. Βάση Ανεμογεννήτριας
P. Έλικες Ανεμογεννήτριας
Q. Στύλος Ανεμογεννήτριας
R. Κυψέλη καυσίμου
S. Ρόδα Αυτοκινήτου
T. Βάση Κυψέλης καυσίμου
U. Βάση Electrolyzer
V. Βάση Κυλίνδρων (για D & E)
W. Βάση με φωτάκια LED
X. Πλατφόρμα Καλωδίωσης
Y. Φωτοβολταϊκό Πάνελ
Z. Αντάπτορες & Λοιπά υλικά Διασύνδεσης

Σημειώσεις  :  
1. Κατσαβίδι και ψαλίδι δεν περιλαμβάνονται στο ΣΕΤ
2. Αλκαλικές Μπαταρίες ΑΑ χρειάζονται μόνο εάν επιθυμήσετε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μπαταριών
3. Απεσταγμένο νερό δεν περιλαμβάνεται στο ΣΕΤ.
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Μέρος 4ο.
Ανακαλύπτοντας την ηλιακή ενέργεια από το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Δημιουργώντας ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο

Το  ΣΕΤ  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  περιλαμβάνει  ένα  ηλιακό  φωτοβολταϊκό  πάνελ  που  θα 
χρησιμοποιήσουμε στα περισσότερες πειράματά μας, ως ένα μέσο για να συλλέξουμε τις ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας από τον ήλιο.

Η λέξη “φωτοβολταϊκό” είναι ένα “πάντρεμα” δύο λέξεων: "φωτο", που σημαίνει φως, και "βολταϊκό" που 
αναφέρεται στα Volts της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι η φωτοβολταϊκή (pv) τεχνολογία, περιλαμβάνει την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το φως (ήλιο). Το μυστικό σε αυτή τη διαδικασία είναι η χρήση των  
υλικών  -  ημιαγωγών  που  μπορούν  να  προσαρμοστούν  απελευθερώνοντας  ηλεκτρόνια,  τα  αρνητικά 
φορτισμένα σωματίδια που αποτελούν τη βάση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πιο κοινό υλικό των ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκά στοιχεία, είναι το πυρίτιο, ένα 
στοιχείο που συναντάται συχνότερα στην άμμο. Όλα τα φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν τουλάχιστον δύο 
στρώματα ημιαγωγών, ένα θετικά φορτισμένο και ένα αρνητικά φορτισμένο.

Όταν το φως προσπίπτει πάνω στον ημιαγωγό, το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται  από τη σύνδεση 
μεταξύ των δύο αυτών στρωμάτων (τους δύο ημιαγωγούς) προκαλεί ροή ηλεκτρικής ενέργειας, παράγοντας 
δηλαδή συνεχές  ρεύμα.  Όσο μεγαλύτερη είναι  η ένταση του φωτός,  τόσο μεγαλύτερη είναι  η ροή του 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι αρκετά διαφορετικά από ένα ηλιακό θερμικό σύστημα όπου οι ακτίνες του 
ήλιου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας, συνήθως για το ζεστάνουν (θερμάνουν) νερό 
για χρήση σε σπίτι ή σε πισίνες.

Πως Λειτουργεί ένα Φωτοβολταϊκό Στοιχείο (εικόνα)

Το κόστος για την παραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά εξακολουθεί να είναι υψηλό, αλλά έχει μειωθεί 
αρκετά τα τελευταία 20 χρόνια. Εμφανίζονται νέες γενιές φωτοβολταϊκών τεχνολογιών ως αποτέλεσμα της 
έρευνας νέας υλικών.

Στα επόμενα χρόνια, μπορούμε να δούμε φθηνά φωτοβολταϊκά, σε μορφή φύλλων “εφημερίδας” και να 
“τυπώνονται”  σε  κυλίνδρους  σαν  μια  εύκαμπτη  ταινία.  Εύκαμπτα  φωτοβολταϊκά  πάνελ  υπάρχουν  ήδη 
τοποθετημένα και καλύπτουν σκεπές αποθηκών, καθώς και μερικά από αυτά είναι πλέον σε θέση όχι μόνο 
να κάνουν ηλεκτρικά αυτόνομες τις αποθήκες αλλά να παρέχουν (προσφέρουν) ενέργεια πίσω στο τοπικό 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους αιχμής (υψηλής ηλεκτρικής ενεργειακής ζήτησης).
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Πείραμα 1.
Χρησιμοποιείστε το φωτοβολταϊκό πάνελ για να ανάψετε τα φωτάκια LED

Βήμα 1 Βρείτε τα κομμάτια (μέρη) B, X, Y, W.

Βήμα 2 Χρησιμοποιείστε  ένα  μαύρο  και  ένα  κόκκινο  καλώδιο  (Β)  για  να  συνδέσετε  το 
φωτοβολταϊκό πάνελ (Υ) με την πλατφόρμα καλωδίωσης (Χ). Χρησιμοποιείστε το μαύρο 
καλώδιο για τις μαύρες υποδοχές και το κόκκινο για τις κόκκινες υποδοχές.

Βήμα 3 Συνδέστε  τη  βάση  με  τα  φωτάκια  LED (W)  με  την  πλατφόρμα  καλωδίωσης  (Χ) 
χρησιμοποιώντας άλλο ένα μαύρο και άλλο ένα κόκκινο καλώδιο (Β). Χρησιμοποιείστε 
το μαύρο καλώδιο για τις μαύρες υποδοχές και το κόκκινο για τις κόκκινες υποδοχές.

Βήμα 4 Τοποθετήστε το φωτοβολταϊκό πάνελ (Υ) σε μέρος όπου υπάρχει έντονος ήλιος.

Εάν βρίσκεστε σε έντονο ηλιακό φως, θα δείτε τα φωτάκια (LED) να ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν μόλις 
συνδέσετε και το τελευταίο καλώδιο στην υποδοχή. Τα φωτάκια θα συνεχίζουν να αναβοσβήνουν όσο το 
φωτοβολταϊκό πάνελ παραμένει εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.

Πείραμα 2.
Χρησιμοποιείστε  το  φωτοβολταϊκό  πάνελ  για  να  λειτουργήσετε  έναν 
ανεμιστήρα και να κινήσετε μια ρόδα αυτοκινήτου
Συναρμολόγηση με Ανεμιστήρα  :  

 1Βήμα Βρείτε  έναν  από  τους  κυλινδρικούς  αντάπτορες  (Ζ1)  και  το  πλαίσιο  &  Βάση 
Κινητήρα – Ανεμιστήρα (L) και συνδέστε τον αντάπτορα με τον άξονα του μοτέρ, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία (Α).

 2Βήμα Βρείτε τον έλικα (Α) και πιέστε τον ώστε να μπει μέσα στον αντάπτορα (Z1). Βεβαιωθείτε 
ότι τα έχετε τοποθετήσει σωστά και ότι ο έλικας μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα, χωρίς 
να βρίσκει “κόντρα” στο πλαίσιο του μοτέρ.
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Συναρμολόγηση με Ρόδα Αυτοκινήτου  :  

Βήμα 1 Αποσυνδέστε τον έλικα (εάν τον είχατε συνδέσει προηγουμένως). Βρείτε τον κυλινδρικό 
αντάπτορα  (Ζ2),  (δείτε  προηγούμενη  φωτογραφία  σελ  10)  και  το  πλαίσιο  &  Βάση 
Κινητήρα – Ανεμιστήρα (L) και συνδέστε τον αντάπτορα με τον άξονα του μοτέρ, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία (Α).

Βήμα 2 Βρείτε τη μικρή ρόδα αυτοκινήτου (S) και πιέστε την ώστε να μπει μέσα στον αντάπτορα 
(Z2).  Βεβαιωθείτε  ότι  τα  έχετε  τοποθετήσει  σωστά  και  ότι  η  ρόδα  μπορεί  να 
περιστρέφεται ελεύθερα, χωρίς να βρίσκει “κόντρα” στο πλαίσιο του μοτέρ (δείτε φωτο B 
& C παρακάτω).

Σημείωση: Η κατασκευή με τον έλικα και με τη ρόδα αυτοκινήτου θέλει περισσότερη ενέργεια από αυτή 
που ήθελαν τα φωτάκια (LED) για να δουλέψουν. Επομένως πρέπει να εκθέσετε το φωτοβολταϊκό σας σε 
αρκετά δυνατό ήλιο προκειμένου να δουλέψει η κατασκευή.

Βήμα 3 Χρησιμοποιείστε  ένα  μαύρο  και  ένα  κόκκινο  καλώδιο  (Β)  για  να  συνδέσετε  το 
φωτοβολταϊκό πάνελ (Υ) με την πλατφόρμα καλωδίωσης (Χ). Χρησιμοποιείστε το μαύρο 
καλώδιο για τις μαύρες υποδοχές και το κόκκινο για τις κόκκινες υποδοχές.

Βήμα 4 Συνδέστε είτε την κατασκευή με τον έλικα είτε την κατασκευή με τη ρόδα αυτοκινήτου με 
την πλατφόρμα καλωδίωσης (Χ) χρησιμοποιώντας άλλο ένα μαύρο και άλλο ένα κόκκινο 
καλώδιο (Β). Χρησιμοποιείστε το μαύρο καλώδιο για τις μαύρες υποδοχές και το κόκκινο 
για τις κόκκινες υποδοχές.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Το φωτοβολταϊκό πάνελ αποδίδει ρεύμα ικανό να κινήσει τις παραπάνω κατασκευές όσο ο ήλιος “πέφτει”  
πάνω του (έχοντας βέβαια έναν καλό καιρό, ηλιοφάνεια). Αυτό αποτελεί τη βάση για ένα από τα θεμελιώδη 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η διαδεδομένη χρήση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: η 
διαλείπουσα φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η αποθήκευσης 
αυτής της ενέργειας που παράγεται από αυτή την ανεξάντλητη μεν, διαλείπουσα δε πηγή ενέργειας, την 
ανανεώσιμη.

Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες λύσεις αποθήκευσης, όπως μπαταρίες, σφόνδυλοι, πυκνωτές 
μεγάλης  χωρητικότητας,  υδροηλεκτρικές  αντλίες  και  υπεραγώγιμοι  μαγνήτες.  Οι  λύσεις  αυτές  είχαν 
ποικίλους  βαθμούς  επιτυχίας,  αλλά  όλες  είχαν  σημαντικά  μειονεκτήματα,  όπως  η  αυτο-εκφόρτιση,  το 
υψηλό κόστος και η χρήση τοξικών υλικών στην κατασκευή τους. Υπάρχει μια αναδυόμενη, καλύτερη και 
πιο ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας: το υδρογόνο.

Στην επόμενη ενότητά μας, θα δούμε ότι το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί με χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ 
και με ένα τρόπο που να μπορούμε να “αποθηκεύσουμε” την ηλιακή ενέργεια, και χρησιμοποιώντας την 
αργότερα  ως  καύσιμο  σε  μία  κυψέλη  καυσίμου  να  παράγουμε  ηλεκτρική  ενέργεια  για  μια  ποικιλία 
εφαρμογών. Πράγματι, το υδρογόνο μπορούμε να το “αποθηκεύσουμε” και να το “χρησιμοποιήσουμε για 
παραγωγή” ενέργειας από τον ήλιο για χρήση όποτε θέλουμε (ανά πάσα στιγμή) και σε οποιοδήποτε τόπο 
θέλουμε - όχι κατ’ ανάγκη στη σταθερή θέση του φωτοβολταϊκού μας συστήματος. Το υδρογόνο μπορεί να 
αποθηκευτεί σε μικρά δοχεία ή φιάλες, καθώς και αναπτύσσονται και μεγαλύτερες λύσεις αποθήκευσης πχ 
για τα αυτοκίνητα (ντεπόζιτα).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Κατά το παρελθόν,  οι  περιοριστικοί  παράγοντες  της ανανεώσιμης ενέργειας  ήταν η αποθήκευση και  η 
μεταφορά  της  εν  λόγω ενέργειας.  Με τη  χρήση όμως  ενός  electrolyzer (συσκευή  ηλεκτρόλυσης),  μια 
μέθοδο αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου υδρογόνου, και μιας κυψέλης καυσίμου, η ηλεκτρική 
ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές μπορεί να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί, όπου και όποτε αυτή 
απαιτείται.

Το  υδρογόνο  μπορεί  να  παραχθεί  από  τα  συστήματα  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  χωρίς  εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου συστήματος είναι η χρήση ενός φωτοβολταϊκού 
πάνελ,  μιας  ανεμογεννήτρια  ή  μιας  μικρο-υδροηλεκτρικής  γεννήτριας  για  να  μετατρέψουν  την  ηλιακή 
ενέργεια  σε  ηλεκτρική  ενέργεια,  μέσω  του  electrolyzer.  Το  electrolyzer  διασπά  το  νερό  παράγοντας 
υδρογόνο και οξυγόνο. Το υδρογόνο αποθηκεύεται για χρήση από την κυψέλη καυσίμου και το οξυγόνο 
απελευθερώνεται  στην  ατμόσφαιρα.  Έτσι,  όταν  ο  ήλιος  λάμπει,  ο  άνεμος  φυσάει  ή  το  νερό  ρέει,  το 
electrolyzer μπορεί να παράξει υδρογόνο.

Ένα σύστημα ισχύος που μπορεί να παράγει υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές μια κυψέλη καυσίμου είναι 
ένα κλειστό σύστημα, καθώς κανένα από τα προϊόντα ή αντιδρώντα (νερό, υδρογόνο και οξυγόνο) δεν 
χάνεται στο εξωτερικό περιβάλλον.

Το νερό που καταναλώνεται από το electrolyzer μετατρέπεται σε αέρια. Τα αέρια μετατρέπονται ξανά σε 
νερό. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ μεταφέρεται ως χημική ενέργεια 
με τη μορφή αερίων. Τα αέρια μπορούν να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται, για να μετατραπούν εκ 
νέου σε ηλεκτρική ενέργεια.

Τα συστήματα αυτά είναι πραγματικά βιώσιμα,  για όσο διάστημα υπάρχει το φως του ήλιου, μπορεί να 
υπάρξει ηλεκτρική ενέργεια, διαθέσιμη όπου και όποτε αυτή απαιτείται.

Μέρος 5ο.
Υδρογόνο: Το "ανανεώσιμο" καύσιμο του μέλλοντος
Το υδρογόνο είναι το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν μας και μεταφέρει την περισσότερη ενέργεια ανά 
μονάδα  βάρους.  Αυτό  το  “χωρίς  άνθρακα”  καύσιμο,  μπορεί  να  παραχθεί  είτε  χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακές ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ο ήλιος ή ο άνεμος. Όταν παραχθεί και αποθηκευτεί το  
υδρογόνο μπορεί να μετατραπεί  σε χρήσιμή ενέργεια σε πολλές εφαρμογές  συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοκινήτων.  Αυτό  σημαίνει  ότι  το  καθημερινό  μα  καύσιμο  μπορεί  να  παραχθεί  και  τοπικά  και  σε 
απεριόριστες ποσότητες. Το υδρογόνο είναι ένας εξαιρετικός φορέας ενέργειας.
Όταν καταναλώνεται στην κυψέλη καυσίμου το αποτέλεσμα είναι ηλεκτρισμός και νερό. Αυτό το νερό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου, καθιστώντας τον κύκλο συνεχή και 
φυσικό,  με  μηδενικές  εκπομπές.  Υπάρχουν  πολλές  προκλήσεις,  βεβαίως,  στο  να  το  κάνουμε  αυτό 
πραγματικότητα,  και  κάποιοι  περιορισμοί  στο κόστος  που πρέπει  να ξεπεραστούν για τις  ανανεώσιμες 
ενεργειακές τεχνολογίες, αλλά αυτά τα κόστη μειώνονται σταθερά με το πέρας των χρόνων και το σχέδιο 
για περαιτέρω μείωση του κόστους είναι απλά ζήτημα χρόνου και περαιτέρω επινοήσεων.

Σε  όλο τον  κόσμο διάφορα σχέδια “αυτοκινητοδρόμων υδρογόνου” αναπτύσσονται  και  πάνω από 200 
σταθμοί  υδρογόνου  έχουν  κατασκευαστεί  για  να  εξυπηρετήσουν  τα  πρώτα  αυτοκίνητα  με  κυψέλες 
υδρογόνου.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

13

mailto:WHY@WHY.GR
http://www.why.gr/


Τι είναι η ηλεκτρόλυση και πως δουλεύει ένα eletrolyzer;

Η ηλεκτρόλυση είναι η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή μιας χημικής αλλαγής. Στον 
ανανεώσιμο κύκλο του υδρογόνου, η ηλεκτρική ενέργεια (από ανανεώσιμες πηγές) χρησιμοποιείται για να 
σπάσει  τους  δεσμούς  μεταξύ  του  υδρογόνου  και  του  οξυγόνου  στο  νερό,  απελευθερώνοντάς  τα  ως 
στοιχειώδη αέρια. Το υδρογόνο είναι “αποθηκευμένη” ανανεώσιμη ενέργεια.

Το  electrolyzer είναι  μια  συσκευή  που  διευκολύνει  την  ηλεκτρόλυση  του  νερού  για  την  παραγωγή 
υδρογόνου. Η πιο κοινώς χρησιμοποιούμενοι  electrolyzer σήμερα παράγουν υδρογόνο σε σχετικά μικρές 
πιέσεις (από πιέσεις κοντά στην ατμοσφαιρική έως και πάνω από 200  pounds/inch2) και χρησιμοποιούν 
έναν υγρό αλκαλικό ηλεκτρολύτη (υδροξείδιο του καλίου, υδροξείδιο του νατρίου). Σε αυτές τις πιέσεις οι 
αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων υδρογόνου απαιτεί εξαιρετικά μεγάλα δοχεία αποθήκευση. Μια λύση σε 
αυτό το πρόβλημα είναι η χρήση συμπιεστών για την αύξηση της πίεσης του υδρογόνου.

Ωστόσο η ενέργεια  που απαιτείται  για την συμπίεση του υδρογόνου όπως και  για την συντήρηση των 
συμπιεστών υδρογόνου κάνει αυτή την επιλογή αρκετά δύσκολη για μεγάλης κλίμακα εφαρμογές αυτής της 
τεχνολογίας.  Επίσης  η  λειτουργία  των  electrolyzer με  αλκάλια  απαιτεί  συχνή  συντήρηση  η  οποία 
περιλαμβάνει την απόρριψη και αντικατάσταση των εξαιρετικά καυστικών ηλεκτρολυτών.

Νέες  προσεγγίσεις  στην  ηλεκτρόλυση  του  νερού  περιλαμβάνουν  τους  electrolyzers με  μεμβράνη 
ανταλλαγής πρωτονίων ένας από τους  οποίους περιλαμβάνεται  και  σε αυτό το ΣΕΤ (C).  Ένας τέτοιος 
electrolyzer,  μπορεί  να σχεδιαστεί  για  να παράγει  ηλεκτροχημικά υδρογόνο σε πιέσεις  2000  psi ή  και 
περισσότερο,  εξαλείφοντας  έτσι  την  ανάγκη  για  μηχανική  συμπίεση.  Δεν  απαιτούνται  αλκαλικοί  – 
καυστικοί ηλεκτρολύτες ή οξέα. Επιπλέον πλεονεκτήματα μια ηλεκτρόλυσης  PEM έναντι της αλκαλικής 
ηλεκτρόλυσης είναι η χαμηλότερες ενεργειακές απώλειες και η υψηλότερη καθαρότητα του παραγόμενου 
υδρογόνου. Η ηλεκτρόλυση PEM είναι μια απλή, βιώσιμη και οικονομική τεχνολογία για την παραγωγή, 
συμπίεση και αποθήκευση. 
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Δραστηριότητες: 
Προετοιμασία του electrolyzer & παραγωγή Υδρογόνου χρησιμοποιώντας τον ήλιο

Βήμα 1 Εισάγεται το  electrolyzer (C) στη σχισμή που βρίσκεται στη βάση του  electrolyzer (U) 
(δες φωτό Α).

Βήμα 2 Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε 2 κομμάτια μήκους 2 εκατοστών ελαστικού 
σωλήνα (G) που παρέχεται στο ΣΕΤ. Τοποθετήστε το μαύρο πώμα ασφαλείας (J) στη μία 
άκρη του κομματιού των 2 εκατοστών ελαστικού σωλήνα.

Βήμα 3 Προσαρμόστε το κομμάτι  ελαστικού σωλήνα με το μαύρο πώμα στη πάνω εξοχή της 
πλευράς  του  υδρογόνου  του  electrolyzer (υπάρχει  σημάδι  Η2  στον  electrolyzer). 
Προσαρμόστε το άλλο κομμάτι (2cm) στην πάνω εξοχή της πλευράς του οξυγόνου του 
electrolyzer (υπάρχει σημάδι O2 στον electrolyzer). (Δες φωτο B).

Σημείωση: Καλή  αγωγιμότητα  των  ιόντων  είναι  πολύ  σημαντική  για  την  απόδοση  του  electrolyzer.  Για  να 
διασφαλίσουμε τη καλή αγωγιμότητα, πρέπει η μεμβράνη του electrolyzer να είναι ενυδατωμένη. Για να ενυδατώσετε 
το electrolyzer ακολουθήστε τα επόμενα 2 βήματα.

Βήμα 4 Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα (Κ) και πιέστε το έμβολό της για να βγάλετε όλο τον αέρα 
που έχει μέσα. Τραβήξτε απεσταγμένο νερό μέσα στη σύριγγα (Κ).

Βήμα 5 Εισάγετε  τη μύτη  τις  σύριγγας  στο άκρο του σωλήνα της  πλευράς του οξυγόνου  του 
eletrolyzer. Πιέστε αργά το έμβολο ώστε να εισέλθει νερό στη πλευρά του οξυγόνου του 
electrolyzer (δες φωτο C). Σταματήσετε να πιέζετε όταν το νερό αρχίζει να βγαίνει από το 
θάλαμο  του  electrolyzer.  Αποσυνδέστε  τη  σύριγγα  από  το  άκρο  του  σωλήνα  και 
τοποθετήστε το κόκκινο πώμα (J) στο σωλήνα. Αφήστε τον electrolyzer για 3 λεπτά.

Βήμα 6 Τοποθετήστε τη βάση κυλίνδρων (V) με το λογότυπο της Horizon προς το μέρος σας.
Βήμα 7 Εισάγετε το κύλινδρο υδρογόνου (D) σε μία από τις κυκλικές σχισμές που υπάρχει στη 

βάση (V). (δες φωτο D).
Βήμα 8 Εισάγετε το κύλινδρο υδρογόνου (Ε) στην άλλη κυκλική σχισμή της ίδιας βάσης (V). (δες 

φωτο Ε).
Βήμα 9 Εισάγετε τα δύο δοχεία συλλογής αερίων (F) στους αντίστοιχους κυλίνδρους υδρογόνου 

και οξυγόνου (D & E) (δες φωτό Ε & F).

Σημείωση: Υπάρχουν 2 ανοίγματα στο κάτω μέρος του καθενός από τα δοχεία συλλογής αερίων (F). Αυτά τα 
ανοίγματα επιτρέπουν στο αέριο να εξέλθει από τα δοχεία συλλογής (F) στους κυλίνδρους ώστε να περιοριστεί το 
ποσό αερίου που αποθηκεύεται. Σιγουρευτείτε ότι αυτά τα ανοίγματα δεν έχουν μπλοκαριστεί από το πλαίσιο των 
δοχείων συλλογής.  Πιέστε τα δοχεία συλλογής από την κορυφή τους  ώστε να σιγουρευτείτε  ότι  τοποθετήθηκαν  
σωστά στο πλαστικό χείλος που βρίσκεται στο κάτω μέρος των κυλίνδρων.
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Βήμα 10 Χρησιμοποιείστε ένα ψαλίδι για να κόψετε ένα κομμάτι ελαστικού σωλήνα μήκους 16 
εκατοστών.

Βήμα 11 Κρατήστε το σφικτήρα (Ζ3) και περάστε τον ελαστικό σωλήνα από όλες τις τρύπες του 
σφικτήρα (δες φωτο F & G). – 

--Σιγουρευτείτε ότι ο σφιγκτήρας απέχει 4 εκατοστά από το ένα άκρο του ελαστικού σωλήνα
--Σιγουρευτείτε  ότι  ο  σφικτήρας είναι  ανοικτός  (αφήνει  τον αέρα να περάσει  μέσα στον 
ελαστικό σωλήνα) (δες φωτο G).

Βήμα 12 Συνδέστε το μακρύ άκρο του ελαστικού σωλήνα (αυτό που απέχει περισσότερο από το 
σφικτήρα) στην εξοχή του δοχείου συλλογής υδρογόνου (δες φωτο Η).

Βήμα 13 Συνδέστε το κοντό άκρο του ελαστικού σωλήνα στην κάτω εξοχή της πλευράς υδρογόνου 
του electrolyzer (δες φωτο Ι & J).

Βήμα 14 Χρησιμοποιήστε ψαλίδι για να κόψετε άλλο ένα κομμάτι μήκους 16 εκατοστών ελαστικού 
σωλήνα.

Βήμα 15 Συνδέστε  το  ένα  άκρο  αυτού  του  σωλήνα  στην  επάνω  εξοχή  του  δοχείο  συλλογής 
οξυγόνου. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα της πλευράς του οξυγόνου του electrolyzer 
(δες φωτο J).

Βήμα 16 Βάλτε  περίπου  40  ml απεσταγμένο  νερό  στους  κυλίνδρους  υδρογόνου  και  οξυγόνου 
αντίστοιχα ( D & E) (να φτάσει το άνω σημάδι των 20 – δες φωτο Κ).
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Βήμα 17 Αποσυνδέστε το κόκκινο πώμα του μικρού κομματιού ελαστικού σωλήνα που βρίσκεται 
στη πλευρά οξυγόνου του electrolyzer (δες φωτο L). Θα παρατηρήσετε ότι το νερό γεμίζει 
δοχείο συλλογής. Όταν γεμίσει συνδέστε ξανά το κόκκινο πώμα στον ελαστικό σωλήνα.

Βήμα 18 Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στην πλευρά του υδρογόνου. Εάν το νερό δεν ρέει στο 
δοχείο συλλογής δείτε τη σημείωση στη σελίδα 15 (στο κάτω μέρος).

Βήμα 19 Συνδέστε το  electrolyzer (C) στο φωτοβολταϊκό πάνελ (Υ). Συνδέστε τη μία άκρη του 
κόκκινου καλωδίου με τη κόκκινη υποδοχή του φωτοβολταϊκού πάνελ και την άλλη άκρη 
του  με  την  κόκκινη  υποδοχή  του  electrolyzer.  Συνδέστε  τη  μία  άκρη  του  μαύρου 
καλωδίου με τη μαύρη υποδοχή του φωτοβολταϊκού πάνελ και την άλλη άκρη του με την 
μαύρη  υποδοχή του  electrolyzer (δες  φωτο Μ).  Όπως  είναι  συνδεδεμένο  το  σύστημα 
βγάλτε το στον ήλιο.

1. Προσέξετε τις συνδέσεις των καλωδίων (Μη βραχυκυκλώστε τα καλώδια). Εάν βάλετε το 
κόκκινο  καλώδιο  σε  μαύρη  υποδοχή  και  το  μαύρο  καλώδιο  σε  κόκκινη  υποδοχή  ο 
electrolyzer μπορεί να υποστεί ΜΟΝΙΜΗ βλάβη.

2. Ο σφικτήρας πρέπει να είναι ανοικτός. Σιγουρευτείτε ότι ο σφικτήρας είναι ανοιχτός όταν 
έχετε  συνδέσει  το  φωτοβολταϊκό  πάνελ  στον  electrolyzer αλλιώς  η  μεμβράνη  του 
electrolyzer μπορεί  να  τρυπήσει  και  να  καταστραφεί  από  την  συσσωρευμένη  πίεση 
υδρογόνου.

3. Χρειάζεστε καθαρό υδρογόνο. Εάν το φωτοβολταϊκό πάνελ τοποθετηθεί σε δυνατό ηλιακό 
φως και κοιτάξετε τον electrolyzer από κοντά θα δείτε τη δημιουργία φυσαλίδων.

Το σύστημα ηλιακής παραγωγής υδρογόνου είναι τώρα έτοιμο και μπορεί να παράξει υδρογόνο και 
οξυγόνο στα δοχεία συλλογής.
 Εκθέστε το φωτοβολταϊκό πάνελ στο φως του ήλιου και θα αρχίσετε να παρατηρείτε τα επίπεδα 

νερού να αλλάζουν στα δοχεία συλλογής τόσο του υδρογόνου όσο και του οξυγόνου.
 Αυτές  οι  αλλαγές  στα  επίπεδα του  νερού  δείχνουν  ότι  παράγονται  αέρια  μέσα στα  δοχεία:  Το 

υδρογόνο παράγεται στην πλευρά του “πλην” ή στην κάθοδο της κυψέλης καυσίμου και το οξυγόνο 
παράγεται  στην πλευρά του  “συν”  ή στην άνοδο της  κυψέλης  καυσίμου.  Το υδρογόνο που θα 
παραχθεί θα έχει το διπλάσιο όγκο από το οξυγόνο που θα παραχθεί.

 Ο κύκλος παραγωγής υδρογόνου έχει ολοκληρωθεί όταν φυσαλίδες φτάσουν στην επιφάνεια από το 
δοχείο συλλογής. Όταν αρχίζουν να εμφανίζονται φυσαλίδες αποσυνδέστε το φωτοβολταϊκό πάνελ 
από το electrolyzer.
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Δραστηριότητες: Μέτρηση της παραγωγής υδρογόνου και οξυγόνου

Πίνακας καταγραφής δεδομένων του electrolyzer

Όγκοι παραγομένων αερίων και αναλογίες

Χρόνος (λεπτά) Όγκος Υδρογόνου (ml) Όγκος Οξυγόνου (ml) Αναλογία (VH2/VO2)
2
4

6
8
10

Στόχος  αυτού  του  πειράματος: Οι  σπουδαστές  θα  κατανοήσουν  ότι  το  υδρογόνο  και  το  οξυγόνο 
παράγονται σε αναλογία 2:1.

Τα επόμενα πειράματά μας θα επιδείξουν τη χρήση του υδρογόνου ως αποθήκη ενέργειας και ως κινητού 
“φορέα” ενέργειας για συγκεκριμένες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Το υδρογόνο που παράγεται από το 
νερό  με  τη  χρήση  του  ήλιου  ή  του  ανέμου  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  πολλές  εφαρμογές  που 
χρησιμοποιούν  ηλεκτρισμό  όταν  μετατραπεί  ξανά  σε  ηλεκτρική  ενέργεια  με  τη  χρήση  μιας  ειδικής 
συσκευής  που  ονομάζεται  κυψέλη  καυσίμου.  Σε  αυτό  το  ΣΕΤ  το  υδρογόνο  μπορεί  να  παραχθεί  
χρησιμοποιώντας  ενέργεια  από  τον  ήλιο  ή  τον  άνεμο  ή  από  μια  μπαταρία.  Στην  πραγματικότητα  το 
υδρογόνο μπορεί να παραχθεί χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε είδος ενέργειας συμπεριλαμβανομένων όλων 
των ανανεώσιμων πηγών (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, ενέργεια από τα κύματα, κτλ), ορυκτά καύσιμα 
όπως το φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια.

Με τις σημερινές τεχνολογίες ο πιο οικονομικός τρόπος παραγωγής υδρογόνου είναι με χρήση φυσικού 
αερίου, αλλά οι ανανεώσιμε τεχνολογίες αναπτύσσονται γρήγορα και το κόστος τους συνεχώς μειώνεται 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Το μέλλον θα φέρει πολλές καινοτομίες σε αυτό το πεδίο.

Κάποιες  προηγμένες  εγκαταστάσεις  ηλιακής  ενέργειας  ήδη  παρέχουν  ηλεκτρική  ενέργεια  στο  δίκτυο 
πράγμα που σημαίνει ότι αν τοποθετήσουμε electrolyzer κοντά σε ηλιακές εγκαταστάσεις κάποια από την 
επιπλέον ενέργεια  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης.  Αυτό 
σημαίνει ότι αποθήκες που έχουν ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελ για τη μείωση κόστος φωτισμού 
και κλιματισμού, μπορούν επίσης να παράξουν υδρογόνο ως καύσιμο για διάφορες ανάγκες όπως κίνηση 
ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
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Μέρος 6ο.
Χρησιμοποιώντας  την  “κυψέλη  καυσίμου”  για  να  μετατρέψουμε  το 
υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια

Τι είναι η κυψέλη καυσίμου και πως λειτουργεί;

Μια κυψέλη  καυσίμου  είναι  μια  συσκευή  που  μπορεί  να  μετατρέψει  το  υδρογόνο και  το  οξυγόνο  σε 
ηλεκτρική ενέργεια και νερό. Η κυψέλη καυσίμου έχει κατασκευαστεί από στρώματα προηγμένων υλικών 
όπου το υδρογόνο και το οξυγόνο αντιδρούν μεταξύ τους για να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια και νερό,  
χωρίς καμία καύση.

Λόγω της πολύ μεγαλύτερης απόδοσης έναντι των μηχανών καύσης και του πολύ μεγαλύτερου χρόνου 
ζωής έναντι των μπαταριών οι κυψέλες καυσίμων προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων 
μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και υψηλή απόδοση σε εφαρμογές ηλεκτρικών συσκευών.

Το ενδιαφέρον για τις κυψέλες καυσίμου ξεκίνησε στη δεκαετία του ’60 όταν χρησιμοποιήθηκαν για την 
πρώτη επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι. Παρόλο που οι κυψέλες καυσίμου ακόμα παρέχουν ηλεκτρική 
ενέργεια και νερό στις σημερινές διαστημικές αποστολές., αυτή η μοναδική τεχνολογία στοχεύει τώρα στην 
παγκόσμια μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα αυτοκίνητα με  κυψέλες  καυσίμου που χρησιμοποιούν υδρογόνο ως καύσιμο,  ονομάζονται  οχήματα 
μηδενικών εκπομπών. Εάν τα αυτοκίνητα με κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιούσαν υδρογόνο που παράγεται 
από  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  όπως  η  ηλιακή  ή  η  αιολική  ενέργεια  η  παροχή  καυσίμου  θα  ήταν 
απεριόριστη και η κατανάλωσή του μέσω της κυψέλης δεν θα ρύπαινε καθόλου το περιβάλλον.

 Τεχνολογία μηδενικών εκπομπών (όχι διοξείδιο του άνθρακα)
 Μεγαλύτερη απόδοση από της μηχανές καύσης
 Μεγαλύτερος χρόνος ζωής από τις συμβατικές μπαταρίες

Το ΣΕΤ αυτό χρησιμοποιεί  μια  κυψέλη  καυσίμου  PEM. Παράγει  ηλεκτρική  ενέργεια  καταναλώνοντας 
υδρογόνο το οποίο αντιδρά με το οξυγόνο από τον αέρα.

Εάν κοιτάξετε προσεκτικά την κυψέλη καυσίμου (από πάνω), θα δείτε ότι έχει διάκενα που επιτρέπουν στο 
οξυγόνο από την ατμόσφαιρα να εισέρχεται στην κυψέλη (το υδρογόνο έρχεται στη κυψέλη καυσίμου από 
την  αντίθετη  πλευρά).  Αυτή  η  μορφή  κυψέλης  καυσίμου  ονομάζεται  γι’  αυτό  το  λόγο  “αναπνέουσα” 
κυψέλη καυσίμου, αφού απορροφά οξυγόνο από την ατμόσφαιρα σαν να αναπνέει.
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Προετοιμασία του συστήματος της κυψέλης καυσίμου
 1Βήμα Εισάγετε την κυψέλη καυσίμου (R) στη σχισμή της βάσης της κυψέλης καυσίμου (Τ) 

με το λογότυπο προς το μέρος σας.
Σιγουρευτείτε  ότι  η  κόκκινη  υποδοχή  της  κυψέλης  είναι  ευθυγραμμισμένη  με  τις 
κόκκινες υποδοχές τις βάσης.

 2Βήμα Χρησιμοποιήστε  ψαλίδι  για  να  κόψετε  ένα  κομμάτι  2  εκατοστών  ελαστικού  σωλήνα. 
Συνδέστε την πράσινη βαλβίδα (Ζ4) σε μια από τις άκρες του σωλήνα (δες φωτο Β). 
Σιγουρευτείτε ότι η βάση της βαλβίδας έχει μπει ολόκληρη στο σωλήνα.

 3Βήμα Συνδέστε την άλλη άκρη του σωλήνα στην κάτω εξοχή της πλευράς του υδρογόνου της 
κυψέλης καυσίμου. (δες φωτο C).

Σημείωση: Όταν  η  κυψέλη  καυσίμου  συνδεθεί  σε  ηλεκτρικά  φορτία,  η  βαλβίδα  (Ζ4)  βοηθάει  στην 
εξάλειψη  “ακάθαρτων”  αερίων (μη  αέριου  υδρογόνου)  από το  σύστημα σωληνώσεως  και  την  κυψέλη 
καυσίμου, όπως επίσης και στην ανίχνευση νερού που πιθανών να έφραζε το κύκλωμα του υδρογόνου. 
Εξαλείφοντας  αυτά  τα  αέρια  και  αυτά  τα  μικρά  ποσά  νερού  από  το  σύστημα  θα  προσέξετε  ότι  η  
αποδοτικότητα και η λειτουργία της μονάδας ισχύος θα αυξηθεί εμφανώς.

Η κυψέλη καυσίμου είναι τώρα έτοιμη να συνδεθεί σε μια παροχή υδρογόνου!!
Βήμα 1 Το υδρογόνο έχει παραχθεί στο προηγούμενο πείραμα με τη χρήση ηλιακής ενέργειας. Σε 

επόμενα πειράματα θα δούμε επίσης και άλλους τρόπους παραγωγής υδρογόνου (με τη 
χρήση αιολικής ενέργειας ή μπαταριών). Ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να συνδέσετε το 
γεμάτο δοχείο συλλογής υδρογόνου στη κυψέλη καυσίμου στο επόμενο βήμα.

Βήμα 2 Σιγουρευτείτε ότι το φωτοβολταϊκό πάνελ, η ανεμογεννήτρια, η θήκη μπαταριών έχουν 
αποσυνδεθεί  από  το  Electrolyzer και  το  δοχείο  υδρογόνου  είναι  γεμάτο.  Πιέστε  το 
σφικτήρα που υπάρχει στο σωλήνα που συνδέει το δοχείο υδρογόνου με το Electrolyzer 
ώστε να σταματήσετε τη ροή αερίου στο σωλήνα (δες φωτο D).

Βήμα 3 Αποσυνδέστε αυτό τον σωλήνα από το Electrolyzer (δες φωτο E), κατόπιν συνδέστε τον 
στην  κάτω  εξοχή  της  κυψέλης  καυσίμου  που  βρίσκεται  κάτω  από  τη  σύνδεση  της 
βαλβίδας (Ζ4) (δες φωτο F). Σιγουρευτείτε ότι ο σφικτήρας παραμένει κλειστός κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
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Έχετε τώρα συνδέσει τη κυψέλη καυσίμου σε μια παροχή υδρογόνου. Θα πρέπει η κυψέλη καυσίμου να 
παράγει  ήδη ηλεκτρισμό;  Στη πραγματικότητα η κυψέλη καυσίμου δεν θα μετατρέψει  το υδρογόνο σε 
ηλεκτρισμό εκτός εάν εκτεθεί  σε ένα ηλεκτρικό φορτίο ή σε μια συσκευή που καταναλώνει  ηλεκτρική 
ενέργεια. Αυτό το ηλεκτρικό φορτίο θα αρχίσει τη μετατροπή του υδρογόνου σε ηλεκτρισμό και όλο το 
διαθέσιμο υδρογόνο θα καταναλωθεί από την κυψέλη καυσίμου εκτός εάν η πρόσβαση του υδρογόνου 
εμποδιστεί από άλλα αέρια ή νερό.

Το ΣΕΤ περιέχει 3 φορτία: Μια βάση με φωτάκια LED (W), ένα μοτέρ με έλικα (A), και ένα μοτέρ με ρόδα 
αυτοκινήτου (S).
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ΠΕΙΡΑΜΑ 1.
Τροφοδοτείστε τα φωτάκια LED χρησιμοποιώντας την κυψέλη καυσίμου υδρογόνου

Βήμα 1 Χρησιμοποιώντας  το  μικρότερο  κόκκινο  καλώδιο  συνδέστε  τη  κόκκινη  υποδοχή  της 
κυψέλης  καυσίμου  (R)  στην  κόκκινη  υποδοχή  στη  βάση  της  κυψέλης  καυσίμου  (Τ). 
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με το μαύρο καλώδιο στην άλλη πλευρά (δες φωτο Α).

Βήμα 2 Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο (Β) στην κόκκινη υποδοχή στη βάση με τα φωτάκια LED 
(W). Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με το μαύρο καλώδιο στην άλλη πλευρά (δες φωτο 
Β).

Βήμα 3 Ανοίξτε τον σφικτήρα για να επιτρέψετε τη ροή αερίου από την παροχή υδρογόνου στην 
κυψέλη καυσίμου (δες φωτο  C). Θα δείτε τώρα τα φωτάκια  LED να αναβοσβήνουν. Η 
κυψέλη  καυσίμου  τώρα μετατρέπει  υδρογόνο και  οξυγόνο  από τον  αέρα σε νερό και 
ηλεκτρική ενέργεια ώστε να τροφοδοτήσει τα φωτάκια LED.

Βήμα 4 Εάν  τα  φωτάκια  LED δεν  αναβοσβήνουν 
πιέστε  ελαφρά  το  κουμπί  στη  κεφαλή  της 
βαλβίδας (Ζ4) και ελευθερώστε το γρήγορα. 
Προσέξτε  το  επίπεδο  υδρογόνου  στον 
κύλινδρο  για  να  σιγουρευτείτε  ότι  υπάρχει 
πετάξατε  όλο  το  νερό  –  το  μόνο  που 
χρειάζεται  είναι  να  απελευθερώσετε  μια 
ελάχιστη ποσότητα.

Σημείωση: Το προηγούμενο βήμα μπορεί να εφαρμοστεί σε 
οποιοδήποτε πείραμα σε οποιαδήποτε στιγμή σε αυτό το ΣΕΤ 
εάν φαίνεται  ότι  η κυψέλη καυσίμου δεν παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια και υπάρχει ακόμα υδρογόνο στο δοχείο.

 Η βάση με τα φωτάκια που αναβοσβήνουν χρησιμοποιεί τεχνολογία  LED η οποία απαντάται στις 
περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρικές συσκευές (φωτάκια  Power On, ψηφιακές επιγραφές, φωτάκια 
κινητών τηλεφώνων, κτλ). Το φως LED παράγεται με τη χρήση διάφορων κρυστάλλων και τα LED 
τελευταίας τεχνολογίας χρησιμοποιούν λευκό φως υψηλής φωτεινότητας. Τα LED χρειάζονται πολύ 
λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και γι’ αυτό καταναλώνουν πολύ λιγότερο υδρογόνο.

 Η κυψέλες  καυσίμων  καταναλώνουν  μόνο το  ποσό υδρογόνου που χρειάζονται  ανάλογα με  το 
φορτίο στο οποίο είναι συνδεδεμένες. Θα δούμε αργότερα ότι η κατανάλωση υδρογόνου αυξάνεται 
αρκετά με τον έλικα  (Α),  η οποία σε σύγκριση με τα φωτάκια  LED καταναλώνει  περισσότερη 
ενέργεια.

 Καθώς  τα  LED συνεχίζουν  να  καταναλώνουν  το  υδρογόνου  από  το  δοχείο  συλλογής  θα 
παρατηρήσετε  το  νερό στον κύλινδρο  να  ρέει  αργά στο δοχείο  συλλογής  και  στον σωλήνα.  Η 
κυψέλη καυσίμου συνεχίζει να τραβάει υδρογόνο για να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στα φωτάκια 
LED και θα αρχίσει να τραβάει νερό όταν το υδρογόνο καταναλωθεί πλήρως.
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Η κυψέλη καυσίμου μπορεί να καταστραφεί εάν το νερό φτάσει στην μεμβράνη!!

Πριν το νερό μπει στην κυψέλη καυσίμου πρέπει να πιέσετε τον σφικτήρα ώστε να σταματήσετε τη 
ροή υδρογόνου (και τη ροή νερού) στο σωλήνα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται υπερχείλιση και είναι ένα 
κοινό πρόβλημα στις κυψέλες καυσίμου. Πριν το νερό ρεύσει διαμέσου του σφικτήρα πρέπει να τον πιέσετε 
για να κλείσει.
Αν κατά λάθος εισέλθει νερό στη κυψέλη καυσίμου πρέπει να στεγνώσετε τη πλευρά του υδρογόνου της 
κυψέλης  καυσίμου.  Για  να  το  πετύχετε  αυτό  (καμιά  φορά  μπορεί  να  μην  δουλέψει  100%)  πρέπει  να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε την κυψέλη καυσίμου από την παροχή υδρογόνου.

2. Βγάλτε τη βαλβίδα (Ζ4) από τον ελαστικό σωλήνα που είναι συνδεδεμένος στην κυψέλη 
καυσίμου (δες φωτο Α).

3. Πάρτε τη σύριγγα (Κ) και τραβήξτε το έμβολο ώστε να εισέλθει αέρας στο σώμα. Κρατήστε 
σε αυτήν την ανοιχτή θέση.

4. Εισάγετε τη μύτη της σύριγγας στον ελαστικό σωλήνα που είναι συνδεδεμένος στην κυψέλη 
καυσίμου (δες φωτο Β).

5. Πιέστε  το  έμβολο  της  σύριγγας  με  δύναμη  ώστε  να  βγάλετε  το  νερό  από  την  κυψέλη 
καυσίμου. Επαναλάβετε αυτό το βήμα αρκετές φορές μέχρι να μην βλέπετε νερό να βγαίνει 
(δες φωτο C).

ΠΕΙΡΑΜΑ 2.
Χρησιμοποιείστε την κυψέλη καυσίμου για να τροφοδοτήσετε ένα μικρό έλικα.

Βήμα 1 Αποσυνδέστε τα καλώδια από τη βάση με τα φωτάκια LED και επαναλάβετε τα βήματα 
της  ηλεκτρόλυσης  του  νερού  (δες  σελίδα  17)  για  να  παράξετε  καινούριο  υδρογόνο, 
κλείστε τον σφικτήρα και συνδέστε την παροχή υδρογόνου στην κυψέλη καυσίμου.

Βήμα 2 Συνδέστε το μαύρο καλώδιο από τη βάση της κυψέλης καυσίμου στην μαύρη υποδοχή της 
βάσης του έλικα (δες σελίδα 10). Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο από τη βάση της κυψέλης 
καυσίμου στην κόκκινη υποδοχή της βάσης του έλικα (δες φωτο Α & Β). Σιγουρευτείτε 
ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά (μαύρο σε μαύρο, κόκκινο σε κόκκινο).

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

23

mailto:WHY@WHY.GR
http://www.why.gr/


 Σιγουρευτείτε ότι τα δάχτυλά σας είναι μακριά από τον έλικα γιατί μπορεί να αρχίσει  
να περιστρέφεται γρήγορα !!! Ανοίξτε τον σφικτήρα για να επιτρέψετε την ροή αερίου από την 
παροχή υδρογόνου στην κυψέλη καυσίμου. Ο έλικας πρέπει τώρα να περιστρέφεται.

 Εάν ο έλικας δεν περιστρέφεται πιέστε γρήγορα την βαλβίδα (Ζ4) καθώς “ακάθαρτα” αέρια 
μπορεί να βρίσκονται στους σωλήνες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες για την 
βαλβίδα (Ζ4) στη σελίδα 22.

 Θα  προσέξετε  ότι  αυτός  ο  μικρός  ηλεκτρικός  έλικας  θα  καταναλώσει  υδρογόνο  πολύ 
γρηγορότερα από ότι τα φωτάκια LED. Με αυτό το πείραμα μπορείτε να παρατηρήσετε καθαρά 
ότι:
 Όσο περισσότερες απαιτήσεις σε ισχύ έχουμε τόσο περισσότερο υδρογόνο απαιτείται 
για να τροφοδοτεί τη συσκευή στο ίδιο χρονικό διάστημα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 3.
Χρησιμοποιήστε  την  κυψέλη  καυσίμου  για  να  τροφοδοτήσετε  μια  μικρή  ρόδα 
αυτοκινήτου

Βήμα 1 Αποσυνδέστε  τα καλώδια από τη βάση με τον έλικα  και  επαναλάβετε  τα βήματα της 
ηλεκτρόλυσης του νερού (δες σελίδα 17) για να παράξετε καινούριο υδρογόνο, κλείστε 
τον σφικτήρα και συνδέστε την παροχή υδρογόνου στην κυψέλη καυσίμου.

Βήμα 2 Αποσυνδέστε τον έλικα από τον άξονα του μοτέρ. Συνδέστε την μικρή ρόδα αυτοκινήτου 
στον άξονα του μοτέρ (δες σελίδα 10).

Βήμα 3 Συνδέστε το μαύρο καλώδιο από τη βάση της κυψέλης καυσίμου στην μαύρη υποδοχή της 
βάσης της μικρής ρόδας αυτοκινήτου. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο από τη βάση της 
κυψέλης καυσίμου στην κόκκινη υποδοχή της μικρής ρόδας αυτοκινήτου (δες φωτο C). 
Σιγουρευτείτε  ότι  τα  καλώδια  έχουν  συνδεθεί  σωστά  (μαύρο  σε  μαύρο,  κόκκινο  σε 
κόκκινο).

Βήμα 4 Ανοίξτε τον σφικτήρα για να επιτρέψετε την ροή αερίου από την παροχή υδρογόνου στην 
κυψέλη καυσίμου. Η ρόδα πρέπει τώρα να περιστρέφεται. Εάν η ρόδα δεν περιστρέφεται 
πιέστε γρήγορα την βαλβίδα (Ζ4) καθώς “ακάθαρτα” αέρια μπορεί να βρίσκονται στους 
σωλήνες.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  δείτε  τις  οδηγίες  για  την  βαλβίδα  (Ζ4)  στη 
σελίδα 22.

Δραστηριότητα:
Μπορείτε να συγκρίνεται το χρόνο κατά τον οποίο θα λειτουργούν η ρόδα, ο έλικας και τα φωτάκια LED 
με τη χρήση της κυψέλης καυσίμου για το ίδιο ποσό υδρογόνου.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 4.
Χρησιμοποιήστε  την  κυψέλη  καυσίμου  για  να  τροφοδοτήσετε  τον  έλικα  και  τα 
φωτάκια LED παράλληλα.

Βήμα 1 Επαναλάβετε  να  βήματα της  ηλεκτρόλυσης  του  νερού  (δες  σελίδα  17)  για  να  για  να 
παράξετε καινούριο υδρογόνο, κλείστε τον σφικτήρα και συνδέστε την παροχή υδρογόνου 
στην κυψέλη καυσίμου.

Βήμα 2 Συνδέστε  την  πλατφόρμα  καλωδίωσης  (Χ)  στην  κυψέλη  καυσίμου  (δες  φωτο  Α). 
Συνδέστε τη βάση με τα φωτάκια LED στην πλατφόρμα καλωδίωσης (δες φωτο Β).

Βήμα 3 Συνδέστε την βάση του έλικα ή της μικρής ρόδας (L) στη πλατφόρμα καλωδίωσης (Χ). 
Σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά (δες φωτο C).

Βήμα 4 Ανοίξτε τον σφικτήρα για να επιτρέψετε την ροή αερίου από την παροχή υδρογόνου στην 
κυψέλη καυσίμου. Και ο έλικας (ή η μικρή ρόδα) και τα φωτάκια  LED θα αρχίσουν να 
λειτουργούν.  Σιγουρευτείτε  ότι  τα  δάχτυλά σας  είναι  μακριά από τον  έλικα γιατί 
μπορεί  να  αρχίσει  να  περιστρέφεται  γρήγορα  !!! Εάν  δεν  υπάρξει  επιτυχία  πιέστε 
γρήγορα  την  βαλβίδα  (Ζ4)  καθώς  “ακάθαρτα”  αέρια  μπορεί  να  βρίσκονται  στους 
σωλήνες.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  δείτε  τις  οδηγίες  για  την  βαλβίδα  (Ζ4)  στη 
σελίδα 22. Ο έλικας (ή η μικρή ρόδα) θα αρχίσει να περιστρέφεται και τα φωτάκια θα 
αρχίσουν  να  αναβοσβήνουν.  Θα  συνεχίσουν  να  δουλεύουν  όσο  υπάρχει  παροχή 
υδρογόνου στη κυψέλη καυσίμου.

 Ο  ρυθμός  με  τον  οποίο  το  υδρογόνο  καταναλώνεται  είναι  τώρα  πολύ  ταχύτερος  απ’  ότι  στα 
προηγούμενα πειράματα. Φανταστείτε ένα σύστημα ενέργειας με κυψέλη καυσίμου σε ένα σπίτι με 
πολλές εφαρμογές να δουλεύουν ταυτόχρονα: Όσο περισσότερες συσκευές καταναλώνουν ενέργεια 
από την κυψέλη καυσίμου τόσο περισσότερο υδρογόνο χρειάζεται.

Προετοιμάζοντας τη μονάδα κυψέλης καυσίμου
Εάν η κυψέλη καυσίμου δεν έχει  χρησιμοποιηθεί  για  αρκετό  διάστημα και  δεν δουλεύει  καλά η ξηρή 
μεμβράνη χρειάζεται ενυδάτωση με χρήση μιας μεθόδου βραχυκυκλώματος. Ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα για να ενυδατώσετε την κυψέλη καυσίμου.

1. Αποσυνδέστε το σωλήνα υδρογόνου και το κοντό σωλήνα από τον Electrolyzer.
2. Συνδέστε ένα άκρο ενός κομματιού ελαστικού σωλήνα (κόψτε ένα κομμάτι 5 εκατοστά) στην πάνω 

εξοχή της πλευράς του υδρογόνου της κυψέλης καυσίμου και το άλλο άκρο του ελαστικού σωλήνα 
στον  Electrolyzer. Συνδέστε τον  Electrolyzer στην πηγή ενέργειας για να παράξει υδρογόνο (δες 
φωτο Α).

3. Χρησιμοποιήστε το κόκκινο καλώδιο με τους δύο ακροδέκτες τύπου μπανάνα, συνδέστε το ένα 
άκρο του στη κόκκινη υποδοχή και το άλλο άκρο του στη μαύρη υποδοχή στην κυψέλη καυσίμου. 
Τοποθετήστε την κυψέλη καυσίμου ώστε να στέκεται κάθετα (δες φωτο Β).

4. Αφήστε το καλώδιο συνδεδεμένο για 3 λεπτά και μετά αποσυνδέστε.  Η κυψέλη καυσίμου είναι  
τώρα έτοιμη για χρήση.
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Μέρος 7ο.
Ανακαλύπτοντας την Αιολική Ενέργεια

Βασικές γνώσεις της τεχνολογίας αιολικής ενέργειας.
Μια ανεμογεννήτρια είναι μια συσκευή που χρησιμοποιεί περιστρεφόμενους έλικες συνδεδεμένους μέσω 
ενός μηχανικού άξονα σε έναν ηλεκτρικό εναλλάκτη ώστε να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν ο άνεμος 
φυσάει  στους έλικες,  ο άξονας της προπέλας περιστρέφει  τον εναλλάκτη και  αυτός παράγει  ηλεκτρικό 
ρεύμα (περίπου το ίδιο γίνεται όταν η μηχανή του αυτοκινήτου σας περιστρέφει την εναλλάκτη για να 
φορτίσει την μπαταρία του αυτοκινήτου). 

Το ποσό ισχύος που παράγεται από μια ανεμογεννήτρια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ένας από τους 
οποίους είναι οι περιστρεφόμενοι έλικες. Η ισχύς που μπορεί να συλλεχθεί από την περιοχή που καλύπτουν 
οι έλικες της ανεμογεννήτριας μπορεί να περιγραφεί με την παρακάτω σχέση:

P = Ισχύς (σε Watts)
ρ = πυκνότητα αέρα (σε kgr/m3) (περίπου 1.225 kgr/m3 στο επίπεδο της θάλασσας)
A = εμβαδό που καλύπτει ο ρότορας σε m2 = πr2 (r = η ακτίνα του ρότορα)
V = ταχύτητα του ανέμου (σε m/sec)

Θα προσέξατε ότι ι ισχύς είναι ανάλογη του κύβου της ταχύτητας 
του ανέμου  και  του τετραγώνου της  ακτίνας  του ρότορα.  Αν η 
ακτίνα του ρότορα διπλασιαστεί τότε η καλυπτόμενη επιφάνεια θα 
τετραπλασιαστεί. 

 Καθώς  η  αιολική  ενέργεια  επικεντρώνει  όλο  και 
περισσότερο  ενδιαφέρον  ένας  αυξανόμενος  αριθμός 
σχεδίων για ανεμογεννήτριες έχει προκύψει στις μέρες μας. 
Σε γενικές γραμμές αυτές οι τουρμπίνες αποτελούνται από 
τα ίδια βασικά μέρη: 

• Ένα πύργο
• Περιστρεφόμενους Έλικες
• Γρανάζια

 Ο  Albert Betz ήταν  ένας  Γερμανός  φυσικός  και  ένας 
πρωτοπόρος στην τεχνολογία ανεμογεννητριών. Ο Betz ανακάλυψε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, 
στο μέγιστο,  16/27 ή 0.593 της ισχύος του αέρα. Αυτό το νούμερο 
ονομάζεται συντελεστής  Betz και είναι η θεωρητική μέγιστη τιμή, η 
οποία  εκφράζει  τη  μέγιστη  ποσότητα  ενέργειας  που  μπορεί  να 
συλλέξει η ανεμογεννήτρια από τον άνεμο.

 Στη  πραγματικότητα  πρέπει  να  υπολογίσουμε  πολλούς  άλλους 
παράγοντες που επηρεάζουν την αιολική ισχύ που μετατρέπεται  σε 
ηλεκτρική  ισχύ  από  τις  ανεμογεννήτριες.  Η  αποδοτικότητα  των 
ανεμογγενητριών  επηρεάζεται  από  παραμέτρους  των  ελίκων,  την 
αποδοτικότητα της γεννήτριας, τις μηχανικές απώλειες στα γρανάζια, 
κτλ.

 Εάν η ταχύτητα του ανέμου μειωθεί  στο μισό (1/2),  η παραγόμενη 
ισχύς  μειώνεται  στο  1/8  της  αρχικής.  Καθώς  ένας  ελαφρύς  άνεμος  προσφέρει  μικρή  δύναμη 
θυμηθείτε  να  χρησιμοποιήσετε  έναν μεγαλύτερο  επιτραπέζιο  ανεμιστήρα για  τα  πειράματα.  Θα 
λάβετε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
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Με ποιο τρόπο οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν τον αέρα σε ηλεκτρισμό?
 Σε γενικές γραμμές οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν με την πίεση που ασκούν οι άνεμοι στις έλικες 

της ανεμογεννήτριας. Αυτό προκαλεί την περιστροφή τους, κατόπιν την περιστροφή της τουρμπίνας 
και  έτσι  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  την  ενέργεια  από  τον  άνεμο  σε  μια  συγκεκριμένη 
τοποθεσία. οι έλικες μετατρέπουν την ενέργεια σε περιστροφική και την αποδίδουν σε έναν άξονα 
χαμηλής ταχύτητας. Ο άξονας με τη σειρά του είναι συνδεδεμένος με ένα σύστημα γραναζιών που 
μετατρέπει την χαμηλής ταχύτητας περιστροφή σε υψηλής ταχύτητας περιστροφή, ικανή για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα στο κουτί των γραναζιών (κιβώτιο ταχυτήτων) ένα μεγάλο 
γρανάζι που κινείται αργά είναι συνδεδεμένο με ένα μικρό γρανάζι που κινείται γρήγορα το οποίο 
με τη σειρά του είναι συνδεδεμένο με μια γεννήτρια. Καθώς η γεννήτρια περιστρέφεται παράγεται 
ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, μετασχηματίζεται στην κατάλληλη τάση 
μέσω ενός μετασχηματιστή και στην συνέχεια μεταδίδεται και διανέμεται σε μακρινότερες περιοχές.

 Η αποδοτικότητα των ανεμογεννητριών εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου. Αν ο άνεμος είναι  
πολύ ισχυρός, προκαλούνται στροβιλισμοί (δίνες) στις έλικες μειώνοντας την απόδοση τους. Γενικά 
ισχυρούς  ανέμους  συναντάμε  σε  μεγάλα  υψόμετρα,  αλλά  μπορούμε  τοποθετώντας  την 
ανεμογεννήτρια  καταλλήλως  σε  σχέση  με  το  ανάγλυφο  του  εδάφους  της  κάθε  περιοχής,  να 
οδηγήσουμε τον αέρα να φυσάει από συγκεκριμένη κατεύθυνση τις έλικες.

 Γενικά η κίνηση των αερίων μαζών είναι δύσκολο να ελεγχθεί και μπορεί να είναι είτε με την μορφή 
ριπής είτε με μια σταθερή ροή. Λόγω της επίπεδης επιφάνειας που έχουν οι μεγάλες υδάτινες μάζες 
(θάλασσες, λίμνες), ο αέρας σε αυτές έχει συνήθως πιο σταθερή ροή και έτσι είναι πιο αποδοτικός 
στο να περιστρέψει την ανεμογεννήτρια. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο χώρος και ο τρόπος που θα 
τοποθετήσουμε τις ανεμογεννήτριες είναι πολύ σημαντικός για την αποτελεσματική χρήση αυτής 
της τεχνολογίας.

 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί  τύποι ανεμογεννητριών με βάση το μέγεθος  και  το σχήμα τους. 
Μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριους τύπους με βάση τον άξονα στον οποίο περιστρέφεται η 
τουρμπίνα.  Οι  κάθετου  άξονα  τουρμπίνες  χρησιμοποιούνται  πιο  σπάνια.  Οι  πιο  συχνά 
χρησιμοποιούμενες για εμπορικές εφαρμογές είναι οι οριζοντίου άξονα που είναι και ο πιο κοινός 
τύπος ανεμογεννητριών βέβαια κάθε τύπος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του.

Αντίσταση αέρα και αεροδυναμική
 Η αντίσταση του αέρα ορίζεται ως η δύναμη σε ένα σώμα που αντιστέκεται στην κίνηση του μέσα 

στον αέρα (  στο ρευστό εν γένει).  Όταν το ρευστό είναι  αέριο,  όπως ο αέρας,  η  δύναμη αυτή 
καλείται  αεροδυναμική  αντίσταση  ή  απλά  αντίσταση  του  αέρα..  η  αεροδυναμική  είναι  ένας 
σημαντικός τομέας που πρέπει να μελετήσουμε όταν ασχολούμαστε με τις ανεμογεννήτριες καθώς η 
αεροδυναμική αντίσταση προκαλεί μείωση της απόδοσης των ανεμογεννητριών. Καθώς οι έλικες 
περιστρέφονται  με την δύναμη του ανέμου και  περιστρέφουν με την σειρά τους τον άξονα του 
μοτέρ, οι  μηχανικές  δυνάμεις  που επιβραδύνουν το σύστημα μπορούν να μειώσουν το ποσό τις 
ενέργειας  που  παράγεται..  Για  αυτό  το  λόγο  η  αύξηση  της  αποδοτικότητας  και  η  μείωση  της 
αντίστασης  του  αέρα  στις  κινούμενες  έλικες  είναι  το  κλειδί  για  να  πάρουμε  το  μέγιστο  ποσό 
ενέργειας που μπορούμε από τις ανεμογεννήτριες.

 Οι  κάτωθι  είναι  οι  κύριοι  τρόποι  με  τους  οποίους  μειώνουμε  την  αντίσταση  του  αέρα  σε  ένα 
σύστημα ανεμογεννήτριας

i. αλλάζοντας την κλίση ή τη γωνία των ελίκων
ii. χρησιμοποιώντας λιγότερες έλικες
iii. χρησιμοποιώντας ελαφρύτερα υλικά ώστε να μειώσουμε την μάζα των ελίκων
iv. λειαίνοντας  όσο  το  δυνατόν  τις  επιφάνειες  των  ελίκων  καθώς  οι  πιο  τραχιές 

επιφάνειες προκαλούν περισσότερη τριβή με τον αέρα.
v. βελτιώνοντας το σχήμα των ελίκων ώστε να τις κάνουμε όσο πιο αεροδυναμικές 

γίνονται.
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Οδηγίες λειτουργίας για τη πειραματική ανεμογεννήτρια που περιλαμβάνεται σε αυτό 
το πακέτο.

 Αυτή η πειραματική ανεμογεννήτρια έχει σχεδιαστεί για την επίδειξη της λειτουργίας της αιολικής 
ενέργειας, σε εργαστηριακό περιβάλλον. Με την χρήση της ηλεκτρόλυσης του νερού, το υδρογόνο 
και το οξυγόνο που παράγονται σε αυτό το πακέτο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυψέλη 
καυσίμου  για  να  τροφοδοτήσουν  μικρές  ηλεκτρικές  συσκευές  όπως  ένας  κινητήρας,  ένας 
ανεμιστήρας, φωτάκια LED και άλλα.

 Η ανεμογεννήτρια του πακέτου περιλαμβάνει 6 έλικες και μια φτερωτή. για να συλλέξουμε την 
μέγιστη ενέργεια από τον άνεμο, πρέπει να προσαρμόσουμε τις διάφορες παραμέτρους των ελίκων.  
Σε συνθήκες μικρής ταχύτητας ανέμου χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός ελίκων, πιο μακριές και πιο 
παχιές  για  να  παράξουμε  περισσότερη  ενέργεια.  Σε  συνθήκες  μεγάλης  ταχύτητας  ανέμου  είναι 
καλύτερα να έχουμε πιο λίγες έλικες, πιο λεπτές και πιο κοντές.. ο αντικειμενικός σκοπός είναι να 
επιτρέψουμε  στον  άνεμο  να  περιστρέψει  τον  άξονα  της  γεννήτριας  στην  μέγιστη  ταχύτητα.  Η 
φτερωτή θα ευθυγραμμίσει κατευθείαν την ανεμογεννήτρια στην κατεύθυνση του ανέμου.

 Μπορείτε  επίσης  να  σχεδιάσετε  τις  δικές  σας  έλικες  χρησιμοποιώντας  φύλλα  πλαστικού  ή 
χαρτονιού. Θα χρειαστείτε μόνο ένα ψαλίδι και ένα διατρητικό και από κει και πέρα μπορείτε να  
χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας.

 Μπορείτε να τροποποιήσετε τον αριθμό, το σχήμα και το μέγεθος των ελίκων και της φτερωτής και  
να παρατηρήσετε την επίδραση αυτών των παραγόντων στο ρεύμα που παράγεται μετρώντας με ένα 
πολύμετρο.

Χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας

-Ισχύς (για ταχύτητα περιστροφής του ρότορα στις 2000 στροφές /λεπτό   rpm) 1W
-Τάση εξόδου (για ταχύτητα περιστροφής του ρότορα στις 2000 στροφές /λεπτό   rpm) DC 10V
-Ρεύμα εξόδου (για ταχύτητα περιστροφής του ρότορα στις 2000 στροφές /λεπτό   rpm) DC 100mA
-Τάση εξόδου (για ταχύτητα περιστροφής του ρότορα στις 1000 στροφές /λεπτό   rpm) DC 5V
-Ρεύμα εξόδου (για ταχύτητα περιστροφής του ρότορα στις 1000 στροφές /λεπτό   rpm) DC 50mA
-Ελάχιστη τιμή ταχύτητας ανέμου. (ο ρότορας αρχίζει να περιστρέφεται) 3,5 mph  (1,6m/s)
-Ελάχιστη τιμή ταχύτητας ανέμου για έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 5mph   (2,2m/s)

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

28

mailto:WHY@WHY.GR
http://www.why.gr/


Προετοιμασία της ανεμογεννήτριας

Βήμα 1 Πάρτε τα τρία παξιμάδια (H) και την κεφαλή της ανεμογεννήτριας (M) από το κουτί του 
πακέτου.  Αποσυνδέστε  την  βάση  της  κεφαλής  των  ελίκων  από  το  μπροστινό  μέρος. 
Κρατήστε την βάση της κεφαλής με το κάτω μέρος προς την πλευρά σας . τοποθετήστε τα 
τρία παξιμάδια στις τρύπες της βάσης.(δες φωτο 1Α)

Σιγουρευτείτε ότι τα τρία παξιμάδια έχουν μπει ολόκληρα στις τρύπες της βάσης της κεφαλής των ελίκων 
και είναι ευθυγραμμισμένα με την εξωτερική επιφάνεια των τρυπών.

Σιγουρευτείτε ότι τα τρία παξιμάδια έχουν μπει εναλλάξ (1 παρά 1) (δες φωτο 1Β)

Βήμα 2 Τοποθετήστε τις έλικες (P) εναλλάξ στην άλλη πλευρά της βάσης της ανεμογεννήτριας 
στις αντίστοιχες θέσεις που έχετε τοποθετήσει τα παξιμάδια (δες φωτο 2Β). μπορείτε να 
διαλέξετε  τις  κοντές  ή  τις  μακριές  έλικες  που  υπάρχουν  στο  πακέτο  ανάλογα  με  τις 
συνθήκες ανέμου. Δείτε σχετικές πληροφορίες στην σελίδα 26.

Μετά την τοποθέτηση, βάλτε την βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια. Οι έλικες δεν πρέπει να ακουμπούν 
στην επιφάνεια. Αν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, αποσυνδέστε και τοποθετήστε τις  με την αντίθετη 
πλευρά.

Βήμα 3 Τοποθετήστε την κεφαλή της βάσης των ελίκων στην βάση (δες φωτο 2Β) .σιγουρευτείτε 
ότι οι τρύπες των βιδών στην κορυφή της κεφαλής είναι ευθυγραμμισμένες με την βάση.
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Βήμα 4 Τοποθετήστε τις τρεις μακριές βίδες (H) μέσα από τις τρύπες της κεφαλής στις θέσεις 
όπου υπάρχουν τα παξιμάδια στο πίσω μέρος (δες φωτο 3 Α).

Βήμα 5 Χρησιμοποιήστε ένα μακρύ κατσαβίδι για να τις βιδώσετε.
Βήμα 6 Σιγουρευτείτε ότι τα παξιμάδια είναι ευθυγραμμισμένα με την επιφάνεια όταν βιδώνετε 

τις βίδες.

Βήμα 7 Πάρτε την κεφαλή και το κύριο σώμα της ανεμογεννήτριας στα χέρια σας. Βάλτε τον 
άξονα του κυρίως σώματος να κοιτάει προς την τρύπα της κεφαλής. Σπρώξτε την κεφαλή 
με την τρύπα προς τον άξονα του κυρίως σώματος και “κουμπώστε” τα ( δες φωτο 4 Α).

Βήμα 8 Σιγουρευτείτε  ότι  έχετε  βάλει  την  κεφαλή σε  όλο το μήκος  του άξονα του σώματος, 
περιστρέφοντας την παράλληλα. Ελέγξτε ότι η κεφαλή έχει μπει σωστά στον άξονα του 
σώματος (δες φωτο 4 Β).
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Βήμα 9 Τοποθετήστε  τον  στύλο  της  ανεμογεννήτριας  (Q)  στην  τρύπα  της  βάσης  της 
ανεμογεννήτριας  (Ο)  (δες  φωτο  5Α).  Σιγουρευτείτε  ότι  η  τρύπα  στο  στύλο  έχει 
ευθυγραμμιστεί με την τρύπα της βάσης της ανεμογεννήτριας.

Βήμα 10 Εισάγετε τον μικρό λευκό άξονα ασφαλείας στις τρύπες (δες φωτο 5 Β). Σιγουρευτείτε ότι 
ο άξονας έχει περάσει από όλες τις τρύπες και έχει ασφαλίσει ( δες φωτο 5C).

Βήμα 11 Τοποθετήστε  το  κύριο  σώμα  της  ανεμογεννήτριας  στο  πάνω  μέρος  του  στύλου  και 
ασφαλίστε το με την βίδα (H). (δες φωτο 6 Α και 6 Β)
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Βήμα 12 Πιέστε  το  κόκκινο  και  το  μαύρο  κουμπί  στο  κάτω  μέρος  του  σώματος  της 
ανεμογεννήτριας,  προς  τα  έξω.  Τοποθετήστε  το  κόκκινο  και  το  μαύρο  καλώδιο  στις 
αντίστοιχες υποδοχές του σώματος της ανεμογεννήτριας. Απελευθερώστε τα κουμπιά του 
σώματος  της  ανεμογεννήτριας  ώστε  να ασφαλίσετε  τα καλώδια στην ανεμογεννήτρια. 
Σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί σωστά. Το κόκκινο στην κόκκινη 
υποδοχή και το μαύρο στην μαύρη υποδοχή.

Η Ανεμογεννήτριά σας είναι τώρα έτοιμη για να 
παράγει ενέργεια από τον άνεμο (Αιολική Ενέργεια)

Πείραμα 1
Χρησιμοποιήστε την ανεμογεννήτρια για να τροφοδοτήσετε φωτάκια LED

Βήμα 1 Συνδέστε το μαύρο καλώδιο από την ανεμογεννήτρια στη μαύρη υποδοχή της βάσης με 
τα φωτάκια  LED. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο από την ανεμογεννήτρια στην κόκκινη 
υποδοχή της βάσης με τα φωτάκια LED (δες φωτο Α).

Βήμα 2 Τοποθετήστε την ανεμογεννήτρια με πρόσωπο προς ισχυρούς ανέμους, αν βρίσκεστε σε 
εξωτερικό χώρο,  ή με πρόσωπο προς  έναν ανεμιστήρα που έχετε  τοποθετήσει  σε ένα 
τραπέζι,  αν βρίσκεστε  σε εσωτερικό χώρο.  Αν οι  άνεμοι  έξω είναι  ιδιαίτερα ισχυροί, 
προτιμήστε τη χρήση ανεμιστήρα.

Βήμα 3 Ανάψτε τον ανεμιστήρα ώστε η ανεμογεννήτρια να περιστραφεί γρήγορα. Τα φωτάκια 
LED θα αναβοσβήνουν τώρα διαρκώς (δες φωτο Β).
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Πείραμα 2
Χρησιμοποιήστε  την  ανεμογεννήτρια  για  να  τροφοδοτήσετε  την  μικρή  ρόδα 
αυτοκινήτου.

Βήμα 1 Κλείστε τον ανεμιστήρα ή απομακρύνετε την ανεμογεννήτρια από αυτόν. Αποσυνδέστε 
τα καλώδια από τη βάση με τα φωτάκια LED.

Βήμα 2 Συνδέστε  τη  βάση  της  μικρής  ρόδας  αυτοκινήτου,  που  έχετε  συναρμολογήσει  σε 
προηγούμενα  πειράματα,  στην  ανεμογεννήτρια.(δες  φωτο  C).  Βεβαιωθείτε  ότι  έχετε 
συνδέσει σωστά τα καλώδια. 

Βήμα 3 Ανοίξτε τον ανεμιστήρα ώστε να περιστραφεί η ανεμογεννήτρια. Θα παρατηρήσετε ότι η 
μικρή ρόδα αυτοκινήτου δεν περιστρέφεται. (δες φωτο D).

Συμπέρασμα
 Η ενέργεια που παράγετε από την ανεμογεννήτρια μπορεί να τροφοδοτήσει τα φωτάκια LED αλλά 

δεν  μπορεί  να  τροφοδοτήσει  τον  μικρό  τροχό  αυτοκινήτου  που  είναι  συνδεδεμένος  στο  μοτέρ, 
πράγμα μου σημαίνει ότι ο μικρός τροχός αυτοκινήτου πρέπει να τραβήξει περισσότερη ενέργεια 
από ότι τα φωτάκια LED ενώ η ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να την δώσει.

 Στο επόμενο πείραμα, θα δούμε ότι μπορεί να παραχθεί υδρογόνο με τη χρήση της ανεμογεννήτριας, 
το οποίο μπορεί και να αποθηκευτεί. Αυτό το αποθηκευμένο υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αργότερα σαν καύσιμο σε μια κυψέλη καυσίμου, η οποία έχει αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει 
το  μικρό  τροχό  αυτοκινήτου.  Αυτό  θα  μας  δείξει  το  υδρογόνο,  ως  φορέα  ενέργειας  από  μία 
διακοπτόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Χρησιμοποιήστε  την  ανεμογεννήτρια  για  να  μετατρέψετε  την  Αιολική  Ενέργεια  σε 
Υδρογόνο

Βήμα 1 Προετοιμάστε το Electrolyzer και τα δοχεία νερού όπως και στα προηγούμενα πειράματα 
στις σελίδες 15-17.

Βήμα 2 Συνδέστε τα κόκκινα και μαύρα καλώδια από την ανεμογεννήτρια στο  Electrolyzer (C) 
προσέχοντας να συνδέσετε το κόκκινο καλώδιο με την κόκκινη υποδοχή και το μαύρο 
καλώδιο  με την  μαύρη υποδοχή.  Εάν συνδέσετε  λάθος τα καλώδια  το  Electrolyzer 
μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη.

Βήμα 3 Τοποθετήστε  την  ανεμογεννήτρια  απέναντι  σε  ισχυρούς  ανέμους,  εάν  είστε  έξω,  ή 
μπροστά από έναν ανεμιστήρα τοποθετημένο πάνω σε ένα τραπέζι, εάν είστε μέσα. Εάν οι 
άνεμοι έξω δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί, χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα. Οι έλικες της 
ανεμογεννήτριας, πρέπει τώρα να περιστρέφονται γρήγορα.

Βήμα 4 Κοιτάξτε  προσεκτικά  το  Electrolyzer (C)  θα  δείτε  ότι  αργά  –  αργά  το  νερό 
απομακρύνεται.  Εάν  δεν  υπάρχουν  αρκετά  ισχυροί  άνεμοι  χρησιμοποιήστε  τον 
ανεμιστήρα για να πραγματοποιήσετε την διαδικασία της ηλεκτρόλυσης.
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Βήμα 5 Θα χρειαστούν 10 έως 30 λεπτά,  για  να δημιουργήσετε 
αρκετό  υδρογόνο  για  τα  επόμενα  πειράματα.  Θα 
καταλάβετε  ότι  το  δοχείο  του  υδρογόνου  είναι  γεμάτο 
όταν αρχίσουν να βγαίνουν φυσαλίδες στο κυρίως δοχείο 
του νερού.

Βήμα 6 Όταν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή υδρογόνου, κλείστε 
τον ανεμιστήρα που παρέχει αέρα στην ανεμογεννήτρια ή 
απομακρύνετε  την  ανεμογεννήτρια  από  την  πηγή  του 
ανέμου.

Βήμα 7 Αποσυνδέστε το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο από το 
Electrolyzer και τοποθετήστε την ανεμογεννήτρια στην άκρη.

Βήμα 8 Πηγαίνετε στο “Προετοιμασία Συστήματος Κυψέλης Καυσίμου” στη σελίδα 20, ώστε να 
χρησιμοποιήσετε το υδρογόνο που παράχθηκε από τον άνεμο, για να τροφοδοτήσετε την 
κυψέλη καυσίμου και στην συνέχεια τα φωτάκια  LED, τον ανεμιστήρα, το μικρό τροχό 
αυτοκινήτου.

Συμπέρασμα:
Σε αυτό το πείραμα, δείχνουμε ότι ενώ ο μικρός τροχός αυτοκινήτου δεν μπορεί  να τροφοδοτηθεί  απ’ 
ευθείας από την ανεμογεννήτρια, μπορεί να τροφοδοτηθεί από την κυψέλη καυσίμου με χρήση υδρογόνου 
που συλλέχθηκε από την ηλεκτρόλυση που έγινε με τον άνεμο. Το υδρογόνο φέρει ενέργεια από τον άνεμο,  
και  μπορεί  να  καταναλωθεί  με  γρηγορότερο  ρυθμό  από  μια  πιο  ισχυρή  κυψέλη  καυσίμου  ικανή  να 
αποδώσει  αρκετή  ενέργεια  για  να  οδηγήσει  την  μικρή  ρόδα  αυτοκινήτου.  Μπορούμε  λοιπόν  να 
χρησιμοποιήσουμε  την  τεχνολογία  κυψέλης  καυσίμου  υδρογόνου  σαν  ένα  ενδιάμεσο  βήμα  για  να 
διανείμουμε  ενέργεια  σε μια  διαφορετική  περιοχή σε διαφορετικό  χρόνο,  η  οποία θα  καταναλωθεί  για 
μικρές ή μεγάλες ενεργειακές ανάγκες.

Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες για να πραγματοποιήσετε ηλεκτρόλυση
(σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήλιος ή αέρας)

Βήμα 1 Βρείτε την Θήκη Μπαταριών (Ι) και σιγουρευτείτε ότι 
ο διακόπτης είναι στην θέση “OFF”. Χρησιμοποιήστε 
ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε την Θήκη Μπαταριών 
και μετά βάλτε 2 μπαταρίες ΑΑ στη θήκη, κλείστε το 
καπάκι και ξαναβιδώστε τις βίδες.

Βήμα 2 Συνδέστε  το κόκκινο  καλώδιο  της  θήκης μπαταριών 
στην κόκκινη υποδοχή του  Electrolyzer. Συνδέστε το 
μαύρο  καλώδιο  της  θήκης  μπαταριών  στη  μαύρη 
υποδοχή  του  Electrolyzer.  Σιγουρευτείτε  ότι  οι 
συνδέσεις  είναι  σωστές  (δες  φωτο).  Κάθε  άλλη 
σύνδεση θα καταστρέψει μόνιμα το Electrolyzer.

Βήμα 3 Τοποθετήστε τον διακόπτη της θήκης μπαταριών στη θέση “ON” και προσέξτε το νερό 
καθώς  απομακρύνεται  στα  δοχεία  νερού  (D &  E)  και  μικρές  φυσαλίδες  αρχίζουν  να 
εμφανίζονται. Θα προσέξετε ότι εμφανίζονται γρηγορότερα από όταν χρησιμοποιούσαμε 
το φωτοβολταϊκό στοιχείο, καθώς η ενέργεια από τις μπαταρίες είναι μεγαλύτερη από ότι 
από το φωτοβολταϊκό στοιχείο ή την ανεμογεννήτρια.

Βήμα 4 Κλείστε  τις  μπαταρίες  μετά  από  10  λεπτά  σύνδεσης  με  το  Electrolyzer γιατί  θα 
καταναλωθούν εξ’ ολοκλήρου και θα καταστρέψουν το Electrolyzer.

Σημείωση:
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης μπαταριών πριν τις χρησιμοποιήσετε στη τελευταία σελίδα.
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Βήμα 5 Θα χρειαστείτε 5 έως 8 λεπτά, για να δημιουργήσετε υδρογόνο για τα επόμενα πειράματα. 
Θα καταλάβετε ότι το δοχείο του υδρογόνου είναι γεμάτο όταν αρχίσουν να βγαίνουν 
φυσαλίδες στο κυρίως δοχείο του νερού.

Βήμα 6 Όταν  η  παραγωγή  υδρογόνου  έχει  ολοκληρωθεί  κλείστε  το  διακόπτη  της  Θήκης 
Μπαταριών.  Αποσυνδέστε  το κόκκινο  και  το μαύρο καλώδιο από το  Electrolyzer και 
βάλτε τη Θήκη Μπαταριών στην άκρη.

Βήμα 7 Πηγαίνετε στο “Προετοιμασία Συστήματος Κυψέλης Καυσίμου” στη σελίδα 20, ώστε να 
χρησιμοποιήσετε το υδρογόνο που παράχθηκε από τις μπαταρίες, για να τροφοδοτήσετε 
την κυψέλη καυσίμου και  στην συνέχεια τα φωτάκια  LED, τον ανεμιστήρα, το μικρό 
τροχό αυτοκινήτου.
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Καθώς το Electrolyzer  συνεχίζει να παράγει υδρογόνο και οξυγόνο, η μεμβράνη του ζεσταίνεται 
ελαφρώς. Σας συμβουλεύουμε να μην παράγετε υδρογόνο και οξυγόνο συνεχώς για περισσότερο 
από 10 λεπτά τη φορά, γιατί το Electrolyzer θα καταστραφεί.

Αφού το Electrolyzer παράξει υδρογόνο και οξυγόνο συνεχώς για περίπου 10 λεπτά, αποσυνδέστε το 
από την πηγή τροφοδοσίας του. Εισάγετε λίγο απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό στην πλευρά το 
οξυγόνου του Electrolyzer  για να ενυδατώσετε την μεμβράνη για περίπου 3 λεπτά (δες σελίδα 
15).

ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ !!!!  Όταν η 
ηλεκτρόλυση έχει ολοκληρωθεί και έχει συνδεθεί κάποιο φορτίο, το υδρογόνο στο δοχείο θα 
καταναλώνεται διαρκώς από την κυψέλη καυσίμου μέχρι να μην μείνει καθόλου υδρογόνο. Όταν 
όλο το υδρογόνο έχει καταναλωθεί θα παρατηρήσετε ότι νερό ρέει αργά από το δοχείο στην 
κυψέλη καυσίμου. Η κυψέλη καυσίμου θα καταστραφεί καθώς το νερό ρέει σε αυτήν. Πιέστε τον 
σφικτήρα ώστε να σταματήσετε τη ροή του νερού ή αποσυνδέστε το φορτίο ώστε η κυψέλη 
καυσίμου να σταματήσει να καταναλώνει υδρογόνο. Εάν το νερό φτάσει στη μεμβράνη της 
κυψέλης καυσίμου η παραγωγή ηλεκτρισμού θα σταματήσει. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη 
σύριγγα για να τραβήξετε το νερό από την κυψέλη καυσίμου. (δες σελίδα 23).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΊΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ (αφήνει τον αέρα να περάσει στον σωλήνα). Κλείνοντας τον σωλήνα 
υδρογόνου που συνδέει το δοχείο παροχής υδρογόνου στον Electrolyzer, θα δημιουργήσετε 
αυξανόμενη πίεση υδρογόνου η οποία θα τρυπήσει και θα καταστρέψει την μεμβράνη του 
Electrolyzer.

Χρησιμοποιώντας μη απεσταγμένο νερό θα καταστρέψετε τα ηλεκτρόδια της κυψέλης καυσίμου. Οι 
κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιούν πλατίνες μικροκλίμακας ή πλατίνες με άνθρακα, σαν καταλύτη 
και αυτά τα σωματίδια είναι πολύ ευαίσθητα στα ιόντα που υπάρχουν σε μη απεσταγμένο νερό. 
Συνίσταται θερμά, να χρησιμοποιείτε απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό.

Για τους σκοπούς αυτού του ΣΕΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας ή νερό 
της βρύσης με μικρή περιεκτικότητα σε άλατα, ωστόσο ο χρόνος ζωής του ΣΕΤ θα μειωθεί.

Ο Electrolyzer μπορεί να ενυδατωθεί ΜΟΝΟ από την πλευρά του οξυγόνου. Εάν δεν το κάνετε αυτό 
το αποτέλεσμα θα είναι η φραγή της ροής υδρογόνου και η αποτυχία των πειραμάτων.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας της Θήκης Μπαταριών πριν την χρήση (δες τελευταία 
σελίδα).
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Μέρος 8ο.
Συμβουλές για τη βέλτιστη λειτουργία και απόδοση

1. Σιγουρευτείτε  ότι  χρησιμοποιείτε  μόνο  απεσταγμένο  νερό.  Οποιοδήποτε  άλλου  τύπου  νερό  θα 
περιέχει ουσίες (κυρίως άλατα) τα οποία μακροπρόθεσμα θα καταστρέψουν την ομαλή λειτουργία 
της  κυψέλης  καυσίμου.  Εάν  προσέξετε  ότι  η  κυψέλη  καυσίμου  αρχίζει  να  οξειδώνεται  αυτό 
σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήσατε το κατάλληλο νερό για τα πειράματά σας.

2. Σιγουρευτείτε  πως  η  κυψέλη  είναι  ενυδατωμένη  πριν  από  την  πραγματοποίηση  οποιασδήποτε 
διαδικασίας ηλεκτρόλυσης. Για να την ενυδατώσετε χρησιμοποιήστε τη σύριγγα για να προσθέσετε 
νερό στη μεμβράνη.

3. Θα έχετε μέγιστη απόδοση όταν όλη η διαδικασία της ηλεκτρόλυσης πραγματοποιηθεί για τρεις με 
τέσσερεις φορές. Αυτό συμβαίνει γιατί μετά από μερικές ηλεκτρολύσεις η μεμβράνη της κυψέλης 
έχει ενυδατωθεί πλήρως. Βέλτιστη θερμοκρασία διεξαγωγής 20ºC - 30ºC. Σιγουρευτείτε πως έχετε 
γεμίσει τους εξωτερικούς κυλίνδρους με απεσταγμένο νερό τουλάχιστον μέχρι την ένδειξη “20ml” 
πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης.

4. Σιγουρευτείτε  πως  οι  δύο  οπές  των  εσωτερικών  κυλίνδρων  δεν  κλείνονται  από  τα  πλαστικά 
ημικυκλικά πλαίσια που βρίσκονται στη βάση των εξωτερικών κυλίνδρων (που έχουν σκοπό την 
εφαρμογή  και  συγκράτηση  των  εσωτερικών  κυλίνδρων).  Το  υδρογόνο  και  το  οξυγόνο  είναι 
ελαφρύτερα από τον αέρα, και έτσι ρέουν προς την κορυφή των δοχείων συλλογής απομακρύνοντας 
το νερό. Εάν αυτές οι μικρές οπές έχουν φραγεί θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλη πίεση στην κυψέλη 
καυσίμου και αυτό θα προκαλέσει ζημιά στην κυψέλη καυσίμου.

5. Εάν χρησιμοποιείτε την κυψέλη καυσίμου πολλές φορές ίσως να παρατηρήσετε πως το νερό δεν 
μπορεί να μπει μέσα στους εσωτερικούς κυλίνδρους. Για να το διορθώσετε αυτό, κάντε μια απλή 
αποσυμπίεση  αφαιρώντας  τα  πώματα  ασφαλείας  (J)  (σχήματος  πινέζας)  από  τους  μικρούς 
ελαστικούς σωλήνες που βρίσκονται συνδεδεμένοι στις πάνω εξοχές της κυψέλης υδρογόνου.

6. Η κυψέλη καυσίμου είναι αρκετά ευαίσθητη και δεν θα πρέπει να την αφήνετε εκτεθειμένη έξω 
στον αέρα γιατί η μεμβράνη της μπορεί να συλλέξει διάφορα σωματίδια τα οποία αιωρούνται στον 
αέρα  και  τα  οποία  θα  επηρεάσουν  αρνητικά  την  απόδοση  της  κυψέλης  καυσίμου.  Γι’  αυτό 
καλύτερα, αφού τελειώσετε αποθηκεύσετε τη κυψέλη καυσίμου σε μια αεροστεγή σακούλα που 
κλείνει ερμητικά. Αυτή σας η κίνηση θα προστατεύσει τη κυψέλη καυσίμου.
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Μέρος 9ο.
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα επίπεδα νερού δεν πέφτουν όταν οι σωλήνες εξαγωγής αερίων και στις δυο πλευρές της κυψέλης 
καυσίμου δεν είναι συνδεδεμένες.
Ελέγξτε εάν οι οπές στα τοιχώματα του εσωτερικού δοχείου συλλογής είναι φραγμένες. Εάν ναι, στέψτε τα 
εσωτερικά δοχείο έως ότου το νερού μπει από τις οπές και γεμίσει τα εσωτερικά δοχεία.

Το Electrolyzer δεν παράγει υδρογόνο και/ή οξυγόνο.
Λύση 1: Ελέγξτε εάν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα. Η κυψέλη καυσίμου μπορεί να καταστραφεί 
πλήρως εάν το κόκκινο καλώδιο της θήκης μπαταριών είναι συνδεδεμένο στην μαύρη υποδοχή της θήκης 
καυσίμου.
Λύση 2: Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούριες στην θήκη μπαταριών.

Το φορτίο δεν μπορεί να δουλέψει ενώ υπάρχει υδρογόνο στο εσωτερικό δοχείο συλλογής.
Πιέστε την πράσινη βαλβίδα για να απελευθερώσετε μικρή ποσότητα υδρογόνου (δες σελίδα 22). Μπορείτε 
τότε να παρατηρήσετε ότι το φορτίο δουλεύει καλά ξανά.

Η διαδικασία ηλεκτρόλυσης του νερού επιβραδύνεται.
Εισάγετε  νερό  στη  πλευρά  του  οξυγόνου  της  κυψέλης  καυσίμου  χρησιμοποιώντας  την  σύριγγα  και 
περιμένετε περίπου 3 λεπτά μέχρι να ξαναχρησιμοποιήσετε το Electrolyzer.

Οι  έλικες  τις  ανεμογεννήτριας  δεν  περιστρέφονται  καταλλήλως  ή  χτυπούν  στο  σώμα  της 
ανεμογεννήτριας καθώς περιστρέφονται.
Αποσυνδέστε τους έλικες και εγκαταστήστε τους με πρόσωπο στην αντίθετη πλευρά όπως στη σελίδα 30.

Δεν παράγεται υδρογόνο με τη χρήση της ανεμογεννήτριας σε εξωτερικό χώρο.
Εάν ταχύτητα του ανέμου δεν είναι  αρκετή,  δεν θα παραχθεί  ηλεκτρισμός.  Χρησιμοποιήστε ένα κοινό 
ανεμιστήρα με μεγαλύτερη ταχύτητα για να πραγματοποιήσετε την ηλεκτρόλυση με χρήση του Electrolyzer 
ή πραγματοποιήστε το πείραμα εξωτερικά με ισχυρότερους ανέμους.

Εάν η κυψέλη καυσίμου ή το Electrolyzer σας πέσει στο νερό.
Λύση 1: Χρησιμοποιείστε πιστολάκι για να φυσήξετε ζεστό αέρα προς την κυψέλη καυσίμου και τις εσοχές 
στις  σε  κάθε  πλευρά.  Σιγουρευτείτε  ότι  φυσάτε  ζεστό αέρα προς  την  κυψέλη  καυσίμου.  Νοιώστε  την 
θερμοκρασία με το χέρι σας πρώτα για να δείτε ότι δεν είναι πολύ ζεστός ο αέρας.
Λύση 2: Χρησιμοποιείστε τη σύριγγα για να τραβήξετε νερό από την κυψέλη καυσίμου. Δείτε περισσότερες 
πληροφορίες στη σελίδα 23.

Η κυψέλη καυσίμου δεν μπορεί να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα ενώ υπάρχει ακόμα υδρογόνο στο δοχείο 
υδρογόνου.
Λύση 1: Πιέστε τη βαλβίδα για να απελευθερώσετε μια μικρή ποσότητα υδρογόνου. Δείτε περισσότερες 
πληροφορίες στη σελίδα 22.
Λύση 2: Χρησιμοποιείστε τη σύριγγα για να τραβήξετε νερό από την κυψέλη καυσίμου. Δείτε περισσότερες 
πληροφορίες στη σελίδα 23.
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Οδηγίες Λειτουργίας Θήκης Μπαταριών

1. Η αλλαγή μπαταριών θα πρέπει να γίνεται  μόνο από ενήλικες.  Ξεβιδώστε το καπάκι  της θήκης 
μπαταριών χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Αφαιρέστε τις μπαταρίες χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά 
σας  και  όχι  κάποιο  μεταλλικό  αντικείμενο.  Όταν  εισάγετε  τις  μπαταρίες  σιγουρευτείτε  ότι  η 
πολικότητα είναι σωστή. Κλείστε το καπάκι της θήκης μπαταριών και βιδώστε το με τη βίδα με το 
κατσαβίδι.

2. Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μπαταρίες που ΔΕΝ είναι επαναφορτιζόμενες.

3. Μην  χρησιμοποιείται  ταυτόχρονα  διαφορετικού  τύπου  μπαταρίες  όπως  επαναφορτιζόμενες, 
αλκαλικές,  κανονικές,  παλιές  και  καινούριες  μπαταρίες.  Χρησιμοποιείστε  πάντα  2  ίδιου  τύπου 
μπαταρίες.

4. Μην εισάγετε τα καλώδια (μαύρο και κόκκινο) της θήκης μπαταριών σε πρίζα ρεύματος AC.

5. Δεν πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα καλώδια της θήκης μπαταριών.

6. Μην εισάγετε τα 2 εφεδρικά καλώδια (μαύρο και κόκκινο) σε πρίζα ρεύματος AC.

7. Αφαιρέστε μπαταρίες οι οποίες έχουν “τελειώσει”.
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