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Ο λένο ελεξγεηαθόο ζηαζκόο ζην Liebenau (Πεγή: Ligas) 

«Windel Willi» – Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής θερμότητας από πάνες 

 

Η εγκαηάζηαζη αποηέθρωζης πανών, με ηο όνομα «Windel Willi», παράγει θερμόηηηα από 5.000 ηόνοσς 

απορριμμάηων ποσ ζσλλέγονηαι από μονάδες θρονηίδας ηοσ Ιδρύμαηος Lebenau και από ιδιωηικές καηοικίες, 

κάθε τρόνο από ηο 2006. Με ασηήν ηην πιλοηική εγκαηάζηαζη μια νέα και καινοηόμα ηετνολογία αναπηύτθηκε 

για να παρατθεί ενέργεια από απόβληηα ηοσ ηομέα θρονηίδας. 

 

Τν Ίδξπκα Liebenau ζηειερώλεηαη από 5.800 εξγαδόκελνπο γηα ηελ επδσία 15.000 αλαπήξσλ, ειηθησκέλσλ θαη 

απόξσλ αλζξώπσλ. Η έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζην Liebenau θνληά ζηε ιίκλε Bodensee θαη ην Ίδξπκα επεθηάζεθε ζε 

πεξηνρέο 90 πόιεσλ ζε Γεξκαλία, Απζηξία θαη Ειβεηία από ην 1870. Εθηόο από θνηλσληθέο ππεξεζίεο ππάξρνπλ 

εκπνξηθέο εηαηξίεο ζην Ίδξπκα πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γηα ην Ίδξπκα θαη γηα εμσηεξηθνύο πειάηεο.  

Η ηδέα ηνπ «Windel Willi» γελλήζεθε επεηδή ην 

Ίδξπκα Liebenau ζηνρεύεη ζηελ αεηθνξία από 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή άπνςε. 

Έλα άιιν ζηνηρείν ήηαλ ε κεγάιε πνζόηεηα 

απνβιήησλ πνπ παξαγόηαλ θαηά ηελ εκεξήζηα 

εξγαζία ζηηο κνλάδεο θξνληίδαο θαη γηα ηα νπνία 

ν δαπαλεξόο ηξόπνο δηάζεζεο απνβιήησλ 

κπνξνύζε λα απνθεπρζεί. Αιιά δελ είλαη 

ζεκαληηθή κόλν ε «θαζαξή ελέξγεηα», αιιά θαη 

ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο είλαη νπζηώδεο ζύκθσλα κε ηνλ Marco Nauerz, επηθεθαιή ηνπ ηκήκαηνο θαηαζθεπώλ: 

«Βεβαίσο θαη αθνινπζνύκε ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (EnEV) γηα όια ηα 

θηίξηα καο. Καη πάληα πξνζπαζνύκε λα είκαζηε θαη θαιύηεξνη.»  

Σηνλ λενθαηαζθεπαζκέλν ελεξγεηαθό ζηαζκό ζην Liebenau ζεξκόηεηα θαη ειεθηξηζκόο παξάγνληαη από ηνλ λέν 

«Windel Willi» (1225 kWth), δύν ιέβεηεο ππνιεηκκάησλ μπιείαο (π.ρ. pellets, ξνθαλίδηα) (2269 kWth) θαη δύν 

κεραλέο ζεξκόηεηαο Stirling (2x35 kWel). Ο ελεξγεηαθόο ζηαζκόο παξέρεη ζεξκόηεηα ζηα δύν δίθηπα ζέξκαλζεο 

ηνπ Ιδξύκαηνο, πνπ εθνδηάδνπλ όια ηα εκπνξηθά θαη ηδησηηθά θηίξηα ζην Liebenau θαη ζην Hegenberg. Σην 

Liebenau, ε λέα εγθαηάζηαζε, επίζεο, παξέρεη ζεξκόηεηα ζηα ζεξκνθήπηα θαη δεζηό λεξό θαη αηκό γηα ην 

πιύζηκν θαη ηελ θνπδίλα ηεο θαληίλαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο αλαπήξνπο. Η απνξξηπηόκελε ελέξγεηα 

(ζεξκόηεηα) ηνπ «Windel Willi» ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα εγθαηάζηαζε θιηβάλνπ μήξαλζεο γηα ηε δαζηθή επηρείξεζε 

ηνπ Ιλζηηηνύηνπ. Λόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηαλαισηώλ, ε παξαγόκελε ελέξγεηα ηνπ «Windel Willi» κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θαη 100%. Τα απνξξίκκαηα παλώλ ζήκεξα ζπιιέγνληαη από πεξίπνπ 150 ζπίηηα ηνπ 

Ιδξύκαηνο αιιά θαη άιισλ νξγαληζκώλ ησλ όκνξσλ πεξηνρώλ. Μεξηθέο θνηλόηεηεο είλαη επίζεο ζπλδεκέλεο κε 

εθνδηαζηηθέο επηρεηξήζεηο (logistics) γηα ηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ πνπ ζπιιέγνπλ πάλεο από νηθνγέλεηεο κε 

κσξά θαη άηνκα κε αθξάηεηα.  

Τν έξγν SAVE AGE παξέρεη ηηο θαιύηεξεο πξαθηηθέο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζα ζηεξίμεη ηε δηαρείξηζε 

ησλ κνλάδσλ θξνληίδαο γηα λα απνθηεζεί άπνςε γηα ηηο δπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη λα 

ζπγθξηζεί ε ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε κε άιιεο κνλάδεο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε (γεξκαληθά): 

 

www.ligas-gmbh.de  

http://www.Stiftung-Liebenau.de 
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