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Η χηµική ένωση της φθηνής ενέργειας
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

«Φωτιά» βάζει το Εργαστήριο Βιοανόργανης Χηµείας του Χηµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις εναλλακτικές µορφές καθαρής ενέργειας µε µία καινοτόµο δράση στον
τοµέα της τεχνητής φωτοσύνθεσης, δηλαδή της µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα τρίτης γενιάς, που διπλασιάζει το ποσοστό
µετατροπής της, ενώ συγχρόνως ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της.
Αυτό το εγχείρηµα πραγµατοποιείται πλέον πρακτικά µε τη δηµιουργία στο Εργαστήριο ενός νέου φωτοευαισθητοποιητή, ο οποίος είναι µια χηµική ένωση που κοστίζει µόνο 100 ευρώ
το γραµµάριο και αντικαθιστά το πανάκριβο ευγενές µέταλλο ρουθήνιο, το οποίο χρησιµοποιείται µέχρι τώρα και κοστίζει περίπου 1.000 ευρώ το γραµµάριο.
Η πατέντα που δηµιούργησε η ερευνητική οµάδα του καθηγητή Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης Θανάση Κουτσολέλου, χρησιµοποίησε ως προσοµοιωτή τον ανθρώπινο οργανισµό,
και συγκεκριµένα ένα τµήµα της αιµοσφαιρίνης, την αίµη. Λειτουργεί αποτελεσµατικά και είναι θέµα του ελληνικού Δηµοσίου ή και ιδιωτών να το αξιοποιήσουν, αφού το θέµα της
καθαρής ενέργειας χωρίς ρύπους και άλλες παρενέργειες είναι στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα αλλά και τον πλανήτη.
Παράλληλα η συγκεκριµένη τεχνολογική συσκευή δίνει τη δυνατότητα να αυξάνεται η απόδοση και να µικραίνει ο όγκος των φωτοβολταϊκών συστηµάτων και να προσαρµόζονται η
αισθητική τους και το µέγεθος τους σύµφωνα µε τις ανάγκες µας.
Ο καθηγητής Θ. Κουτσολέλος µάς είπε: «Δουλεύουµε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης από το 1989 στην τεχνητή φωτοσύνθεση, πάνω σε βιολογικά συστήµατα που εκµεταλλεύονται και
µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια, το φως, σε ηλεκτρική ενέργεια ή άλλους τύπους ενέργειας. Χρησιµοποιήσαµε τη φύση ως µοντέλο για να δηµιουργήσουµε τεχνητή φωτοσύνθεση.
Στο Εργαστήριό µας πραγµατοποιούµε συνθετική προσέγγιση του φαινοµένου. Στόχος µας είναι η σύνθεση βιοµιµητικών µοντέλων των ενεργών κέντρων διάφορων βιοµορίων. Για
παράδειγµα, στον ανθρώπινο οργανισµό ένα τέτοιο ενεργό κέντρο είναι ένα τµήµα της αιµοσφαιρίνης, το οποίο ονοµάζεται αίµη και περιέχει σίδηρο. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο
πραγµατοποιείται η συναρµογή του οξυγόνου που παίρνει ο οργανισµός από το περιβάλλον και χρησιµοποιείται µετά για την καύση των τροφών».
Ο καθηγητής επεξηγεί τους άξονες έρευνας που έχει επιλέξει η οµάδα του να εργαστεί: «Η οµάδα µας έχει ασχοληθεί µε δύο οµάδες µοντέλων του Φωτοσυστήµατος 2. Η µία
οικογένεια ονοµάζεται "ειδικό ζεύγος" ή Special-pair και η δεύτερη οικογένεια είναι η κυτοχρωµική c οξειδάση.
Και τα δύο αυτά συστήµατα εµπλέκονται σε διαδικασίες µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε άλλη µορφή ενέργειας, όπως ηλεκτρική, µεταφορά ηλεκτρονίων κ.λ.π. Τα εν λόγω
συνθετικά συστήµατα είναι χρωµοφόρα, που σηµαίνει ότι απορροφούν το φως, περνώντας αµέσως σε µια διεγερµένη κατάσταση, και µετά επανέρχονται στην αρχική τους
κατάσταση, δίνοντας ηλεκτρόνια. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστηµάτων τρίτης γενιάς. Ο συνδυασµός αυτών των χρωµοφόρων µε τη χρήση άλλων
στοιχείων, όπως το γυαλί, το οξείδιο του πυριτίου ή του τιτανίου, αποτελώντας µια ηλιακή κυψελίδα µπορεί να παράγει ηλεκτρικό ρεύµα».
Για τη δηµιουργία και τη χρήση της νέας χηµικής ένωσης που αλλάζει τα δεδοµένα στα φωτοβολταϊκά συστήµατα διεθνώς, ο ίδιος επιστήµονας τονίζει: «Η απόδοση της µετατροπής
της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια µε τα υπάρχοντα φωτοβολταϊκά συστήµατα που χρησιµοποιεί η τεχνολογία διεθνώς µέχρι σήµερα, ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%).
Η δυνατότητα τροποποίησης του χρωµοφόρου που συνθέτουµε εµείς στο Εργαστήριό µας αναµένεται να αυξήσει το ποσοστό µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική στο
διπλάσιο. Για την παραγωγή αυτού του τύπου ενέργειας µε φωτοβολταϊκά συστήµατα υπάρχουν τρεις κρίσιµοι παράγοντες που πρέπει να βελτιστοποιηθούν.
Ο πρώτος παράγοντας είναι το κόστος των υλικών, τα περισσότερα εκ των οποίων τα συνθέτουµε στο Εργαστήριό µας, ο δεύτερος αφορά το µέγεθος του φωτοβολταϊκού
συστήµατος και ο τρίτος έχει να κάνει µε την απόδοσή του.
Ο φωτοευαισθητοποιητής, που είναι το κρισιµότερο κοµµάτι στα φωτοβολταϊκά, είναι µια χηµική ένωση παρόµοια µε την αίµη που βρίσκεται στον οργανισµό µας, δηλαδή φτιάξαµε
ένα µοντέλο προσοµοίωσης του οργανισµού µας πάνω στο φωτοβολταϊκό σύστηµα. Ενα δεύτερο σηµαντικό στοιχείο είναι ο τρόπος συναρµογής του φωτοευαισθητοποιητή στο
οξείδιο του πυριτίου ή του τιτανίου, ούτως ώστε να γίνεται εύκολα η µεταφορά ηλεκτρονίων. Οσο πιο εύκολα γίνεται η µεταφορά ηλεκτρονίων τόσο µεγαλύτερη απόδοση έχουµε στη
µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική».
Αποτιµώντας ο κ. Κουτσολέλος την ερευνητική του προσπάθεια διεθνώς και τα συγκλονιστικά δεδοµένα που προκύπτουν στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά
συστήµατα δηλώνει: «Δώσαµε νέες ιδέες διεθνώς για το πώς µπορεί να αυξηθεί η απόδοση του ενεργειακού αυτού συστήµατος, αντικαθιστώντας τις χηµικές χρωστικές ουσίες µε
µοντέλα που χρησιµοποιεί η Φύση και είναι απολύτως συµβατά µε το περιβάλλον, χωρίς ρύπους ή άλλες παρενέργειες.
Ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής αυτής της ενέργειας γίνεται πλέον πολύ µικρότερο συγκριτικά µε τα υπάρχοντα συστήµατα στον τοµέα αυτό.
Για να αντιληφθεί κανείς την τεράστια οικονοµική διαφορά που προκύπτει, αρκεί να σας πω ότι ο γκουρού των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, ο Γερµανός καθηγητής στο Πανεπιστήµιο
της Λοζάνης, Γκράτσελ, χρησιµοποιεί ως ευαισθητοποιητή ένα σύµπλοκο του ρουθηνίου, το οποίο είναι ευγενές µέταλλο, όπως ο λευκόχρυσος και στοιχίζει περίπου 1.000 ευρώ το
γραµµάριο. Αντιθέτως η χηµική ένωση, που είναι χρωµοφόρο και συνθέτουµε εµείς στο Εργαστήριό, περιέχει ψευδάργυρο και στοιχίζει περίπου 100 ευρώ το γραµµάριο. *
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Δούλεψε στα Φωτοβολταϊκά

Σε εκπαιδεύουµε για να εργαστείς ως τεχνικός Φωτοβολταϊκών!
www.SolarEnergyCourses.com

ΠΡΟΟΔΟΣ Λέβητες Ατµού

Ατµολέβητες, ατµογεννήτριες, boiler Συστήµατα ανάκτησης θερµότητας
www.proodosboilers.com

Αιολικό Πάρκο 2x50kw

Συµµετοχή από 3.000€- Ευκαιρία Ετήσια κέρδη µεριδίου 7.500€/έτος
www.dosenergy.gr

Ανακαίνιση & Θερµοµόνωση

Ενεργειακή αναβάθµιση & ανακαίνιση StoTherm κορυφαία αντοχή στο
χρόνο
www.stohellas.gr
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Μαθήµατα στα Φωτοβολταϊκά

Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις και εργαστείτε στον τοµέα των ΑΠΕ.
www.MasterD.gr/Athens

Φωτοβολταϊκά σε Στέγες

Πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια έως 10kW.
www.entec.biz/

Ξύλινα Κουφώµατα Danelis

Εξοικονοµήστε ενέργεια επιλέγοντας ξύλινα κουφώµατα Danelis
www.danelis.gr
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