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«Ουδέν κακόν αμιγές καλού» έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Αυτό το ρητό δεν θα 

μπορούσε να έχει καλύτερη εφαρμογή στην επικρατούσα κατάσταση των αερομεταφορών. 

Γιατί στην  ελεύθερη πτώση  που επικρατεί στον κύκλο εργασιών όλων των αεροπορικών 

και κατασκευαστριών εταιρειών τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης αναγκάζονται να  

προτείνουν πολύ πιο δραστικές λύσεις από ό,τι μέχρι σήμερα όσον αφορά στην μείωση 

κόστους, στην βελτίωση της οικονομίας και απόδοσης  των κινητήρων και γενικότερα στην  

αύξηση του δραματικά περιορισμένου περιθωρίου κέρδους. 

Μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί από μεγάλους εθνικούς αερομεταφορείς όπως η Lufthansa, 

η British Airways και η Air France, αλλά και από κύριες εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η 

Ryan air και η Easyjet απώλειες πτητικού έργου της τάξεως του 85%-90%. Αυτό επιφέρει μια 

σειρά αλυσιδωτών συνεπειών όπως απώλειες θέσεων εργασίας, μείωση εθνικού ΑΕΠ, 

μείωση εθνικών φορολογικών εσόδων, αύξηση κόστους συντήρησης αεροσκαφών λόγω 

ένταξης σε προγράμματα μακράς συντήρησης εδάφους (preservation maintenance), 

προβλήματα αδειοδότησης  ιπταμένων πληρωμάτων (recency and currency requirements)  

και πολλών ακόμα συνεπειών που έχουν αναλυθεί εκτενέστατα σε πολλά σχετικά άρθρα. 

Το καλό που προέκυψε από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση είναι ότι οι γνωστές μικρές 

συντηρητικές βελτιώσεις των κατασκευαστών σε θέματα οικονομίας και απόδοσης δεν 

είναι πλέον αρκετές. Συγκεκριμένα οι οικονομίες καυσίμων της τάξης του 2%-5% που με 

υπερηφάνεια δήλωναν για τα νέα αεροσκάφη και κινητήρες στα τέλη της προηγούμενης 

δεκαετίας οι κατασκευαστές, είναι πλέον τελείως ανεπαρκείς για να καλύψουν τα έκτακτα 

λειτουργικά κόστη των τελευταίων δυο ετών. Καλούνται πλέον τα ερευνητικά τμήματα να 

προτείνουν λύσεις που θα δώσουν οικονομία της τάξεως του 40-50% !  Επί πλέον οι 

στόχοι για τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα επιταχύνθηκαν δραματικά με 

σκέψη να μηδενιστούν οι εκπομπές CO2  μέχρι το 2050! 

Ακούγεται αδύνατον αλλά δεν είναι. Ήδη βλέπουμε μια εντυπωσιακή εξέλιξη των 

ηλεκτρικών κινητήρων καθώς και αυτών που θα χρησιμοποιούν υδρογόνο για τουλάχιστον 

τις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Επίσης ακούγεται όλο και πιο έντονα η χρήση 

του Βιώσιμου Αεροπορικού Καυσίμου (SAF) για το οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικότερα πιο 

κάτω. Από την πλευρά της Airbus και της Boeing ( airframers)  θα μελετηθεί επιτέλους 

σοβαρά η κατασκευή του αεροπλάνου στρωτής ροής (Laminar flow aeroplane). Αυτή είναι 

μια πολύ παλιά ιδέα της Αεροδυναμικής όπου γίνεται προσπάθεια μέσω ενεργού 

ανάδρασης (active control feedback) να ελεγχθεί το οριακό στρώμα καθ’ όλο το μήκος της 

ατράκτου και να παραμείνει στρωτό (laminar boundary layer), παρά το γεγονός ότι από τη 

φύση του μετατρέπεται σε τυρβώδες (turbulent) πολύ νωρίς μετά την επαφή της ελεύθερης 

ροής με το αεροσκάφος. Η ύπαρξη στρωτής και όχι τυρβώδους ροής γύρω από το 

αεροπλάνο μειώνει δραματικά την οπισθέλκουσα και επιφέρει οικονομία της τάξεως του 

20%. Το πρόβλημα είναι ότι η στρωτή ροή αποκολλάται ευκολότερα άρα το αεροπλάνο 

πέφτει πολύ ευκολότερα  σε συνθήκες απώλειας στήριξης (stall). Γι αυτό χρειάζονται 

αισθητήρες ενεργού ανάδρασης προκειμένου να προειδοποιούν, να προλαβαίνουν και να 



προστατεύουν τμήματα του αεροπλάνου που κινδυνεύουν από απώλεια στήριξης. Η 

επίτευξη στρωτού οριακού στρώματος γίνεται με τον έλεγχο του πάχους του. Όσο πιο παχύ 

είναι το ο.σ  τόσο πιο γρήγορα μετατρέπεται σε τυρβώδες. Και η μείωση του πάχους του 

γίνεται με μικρές οπές αναρρόφησης (suction holes) κατά μήκος της ατράκτου και των 

πτερύγων. Είναι τεχνολογία της δεκαετίας του 50 που λόγω αυξημένου κόστους δεν είχε 

εφαρμοστεί σε κανένα αεροπλάνο μέχρι σήμερα. Τώρα όμως, στην εποχή της μεγάλης 

κρίσης,  η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας αρχίζει και γίνεται πολύ δελεαστική. 

Μια δεύτερη μεγάλη εξέλιξη που θα δούμε τα επόμενα 15 χρόνια είναι η σταδιακή 

αντικατάσταση του συμβατικού αεροπορικού καυσίμου JetA1 από  SAF (Sustainable 

aviation fuel). Να σημειωθεί ότι το 2019 ( τελευταία χρονιά ανάπτυξης για τις 

αερομεταφορές)  καταναλώθηκαν  παγκοσμίως 96 δισεκατομμύρια γαλόνια συμβατικού 

αεροπορικού καυσίμου Jet A1. Η προβλεπόμενη κατανάλωση καυσίμου το 2050 θα φτάσει 

συνολικά τα 215 δισεκατομμύρια γαλόνια.  Η συνεισφορά της αεροπορίας στην 

επιβάρυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου ήταν 907 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι 

εκπομπών   CO2  το 2019  με μια συντηρητική πρόβλεψη για 2 δισεκατομμύρια μετρικούς 

τόνους  CO2  το 2050 με τις υπάρχουσες μέχρι σήμερα βελτιώσεις  στους κινητήρες.  Αυτό 

το τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα καλείται να μηδενίσει η αεροπορική κοινότητα μέχρι το 

2050!  

Τι λοιπόν είναι το βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο (SAF) που προς το παρόν παράγεται από 

δυο εταιρείες την Neste και την World Energy?  To SAF είναι η δημιουργία παραφινικού 

καυσίμου από ανακυκλώσιμα υλικά και σκουπίδια όπως: βιομάζα, στερεά απορρίμματα, 

υδροεπεξεργασμένοι εστέρες,  χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, χρησιμοποιημένα 

ορυκτέλαια, διαφόρων ειδών βιομηχανικές παραφίνες, μπογιές, διαλύτες, φυτικά και ζωικά 

λίπη, ακόμη και σάπια ξυλεία καθώς και κατάλοιπα αγροτικών και βιομηχανικών 

επεξεργασιών.  Από τις δυο προαναφερθείσες εταιρείες, το 2019 παρήχθησαν  60 

εκατομμύρια γαλόνια SAF, ενώ οι άμεσες ανάγκες για τις ΗΠΑ μόνο προβλέπεται να είναι 

δυο δισεκατομμύρια γαλόνια SAF μέχρι το 2030. Ένας ενδιάμεσος ρεαλιστικός στόχος είναι 

μέχρι το 2030 το 15%-20% της παγκόσμιας κατανάλωσης καυσίμου να προέρχεται από SAF. 

Αυτό προϋποθέτει μια τεράστια αύξηση των υποδομών παραγωγής τέτοιου καυσίμου με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις , που όμως θα επιφέρει και μια 

μεγάλη μείωση του κόστους παραγωγής . 

Τα SAF δεν είναι καθαρά καύσιμα. Εκπέμπουν διάφορους  ρύπους και εξακολουθούν να 

εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα αέρια θερμοκηπίου, όμως συνεισφέρουν σε ένα αρνητικό 

ισοζύγιο CO2 γιατί εκλύουν στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα που ούτως ή άλλως 

θα εκλύετο από άλλες εργοστασιακές εκπομπές αν δεν γινόταν ανακύκλωση των πρώτων 

υλών που αποτελούν το SAF. 

Υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα κατηγορία συνθετικών καυσίμων γνωστά ως e-fuels 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαδικασίες φωτοσύνθεσης όπου 

καταναλώνεται CO2 για να παραχθεί καύσιμο οξυγόνο. Αυτή όμως η τεχνολογία είναι σε 

πολύ πρώιμο στάδιο, συνεπώς το κόστος παραγωγής είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί 

προς το παρόν να παράξει τις απαιτούμενες ποσότητες αεροπορικού καυσίμου για βιώσιμη 

χρήση 



Τι συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή στη πράξη? Υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες  όπως η 

United, Delta, Cathay Pacific, Fedex, Southwest, Finnair, KLM, που ήδη αγοράζουν SAF και 

το αναμιγνύουν σε ποσοστά 5-10% με συμβατικά καύσιμα στις πτήσεις τους. Μάλιστα η 

χρήση αυτή των SAF επιτρέπει στις εταιρίες που το χρησιμοποιούν  να μειώνουν τις 

υποχρεώσεις τους  στο ETS (Emission Trading System for carbon offsetting). Αυτό που 

πρέπει να γίνει τώρα είναι να πειστούν οι κυβερνήσεις όλων των χωρών να πριμοδοτήσουν 

την παραγωγή SAF υπό μορφή κινήτρων και πολιτικών τέτοιων που θα διευκολύνουν τα 

κέντρα παραγωγής να πολλαπλασιαστούν και να αυξήσουν την παραγωγή τους σε επίπεδα 

που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% των αναγκών της παγκόσμιας κατανάλωσης 

αεροπορικού καυσίμου στα επόμενα 20 χρόνια. 
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