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SLR  
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Υψηλής ροπής compressor V8 κινητήρας µε απόδοση 460-kW/626-hp 

0 έως 100 km/h σε 3.8 δευτερόλεπτα

Το πρώτο παγκόσµιο αυτοκίνητο µαζικής παραγωγής του οποίου το 
εµπρόσθιο µέρος πρόσκρουσης είναι φτιαγµένο από ανθρακονήµατα. 

Δισκόφρενα υψηλής απόδοσης φτιαγµένα από κεραµικά ενισχυµένα µε ίνες

l

l

l

l
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Στα µέσα του 1950 τα τρία γράµµατα 

SLR είχαν αποκτήσει σηµαντικό 

κύρος ως Mercedes-Benz 

αγωνιστικό υψηλών standards. Ο 

Μύθος δηµιουργήθηκε όχι µόνο 

από την εµφάνιση του που σου 

έκοβε την ανάσα αλλά και εξαιτίας 

της καινοτόµου  τεχνολογία του, 

που ήταν ανώτερη σε απόδοση και 

χειρισµό από κάθε άλλο αντίπαλο. 

Η Mercedes-Benz και η McLaren 

έχουν συµπεριλάβει επιτυχώς στη 

νέα Mercedes-Benz SLR McLaren 

(που έκανε το ντεµπούτο της το 

φθινόπωρο του 2003) τις ίδιες 

χαρισµατικές ιδιότητες. Όπως η 

µυθική προκάτοχός της του 1955, 

αυτή η SLR ενσωµατώνει νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις που είναι 

µπροστά απ’ την εποχή τους. Γι’ 

απόδειξη, απλά κοιτάξτε κάτω απ’ το 

καπό στον M-AMG V8 κινητήρα. Με 

την χωρητικότητα των 5.5 λίτρων και 

τον κοχλιωτό συµπιεστή, η µηχανή 

αναπτύσσει µέγιστη απόδοση 460 

kW/626 hp και προσδίδει τη µέγιστη 

ροπή της, των 780 Newtonmetres  

από τις 3250 rpm - µια τιµή που 

µένει σταθερή σε όλο το εύρος τιµών 

των στροφών της µηχανής -  ως τις 

5000 rpm. Μ’ αυτού του είδους την 

ισχύ κάτω απ’ το καπό, η Mercedes-

Benz SLR McLaren παρουσιάζει 

συντελεστές απόδοσης, που είναι 

ανάµεσα στους καλύτερους της 

κατηγορίας της: αυτό το sport 

αυτοκίνητο  υψηλής απόδοσης 

χρειάζεται µόνο 3.8 δευτερόλεπτα 

για να αναπτύξει ταχύτητα από 0 

σε 100 km/h, περνάει την ένδειξη 

των 200 km/h µετά από 10.6 

δευτερόλεπτα και από ένα σηµείο 

εκκίνησης χρειάζεται µόνο 28.8 

δευτερόλεπτα για να φτάσει τα 

300 km/h. Το διθέσιο έχει ανώτατη 

ταχύτητα 334 km/h (προσωρινή 

τιµή).

Για την καλύτερη κατανοµή βάρους, 

τον άριστο δυναµικό σχεδιασµό 

και την υψηλή σταθερότητα στην 

πέδηση, η Mercedes-Benz SLR 

McLaren έχει ένα σχεδιασµό ώστε 

το κέντρο βάρους της µηχανής να 

βρίσκεται στη µέση του εµπρόσθιου 

µέρους. Ο κινητήρας V8 τοποθετείται 

πάνω σ’ ένα πλαίσιο αλουµινίου 

ισχυρής κατασκευής και έχει 

χαµηλή θέση εγκατάστασης. Ψύξη 

νερού, τρεις βαλβίδες ανά κύλινδρο, 

λίπανση ξηρής αποστράγγισης και 

τέσσερις µεταλλικοί καταλυτικοί 

µετατροπείς είναι πρόσθετα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της 

ισχυρής µηχανής- µια µηχανή που 

ήδη συµφωνεί µε τους αυστηρούς 

κανονισµούς EU4 καυσαερίων, οι 

οποίοι θα ίσχυαν µέχρι το 2005.

Τρία προγράµµατα µετάδοσης 
για sport  κιβώτιο ταχυτήτων 
κοντινών σχέσεων 
    Η αυτόµατη µετάδοση των 5 

ταχυτήτων, που παρουσιάζεται ως 

πρότυπο, είναι επίσης σχεδιασµένη 

για υψηλή απόδοση. Επιτρέπει στον 

οδηγό να διαλέξει µεταξύ τριών 

προγραµµάτων, αφήνοντας τον  να 

καθορίσει την ταχύτητα αλλαγής 

των ταχυτήτων. Όταν επιλέγεται το 

“Manual” («Χειροκίνηση»), µπορεί 

να γίνει αλλαγή στις πέντε ταχύτητες 

χρησιµοποιώντας κάποια πλήκτρα 

στο τιµόνι ή χρησιµοποιώντας 

τη λειτουργία “Touchshift” του 

επιλογέα του µοχλού. Κατά τον 

χειροκίνητο τρόπο, ο οδηγός µπορεί 

να επιλέξει ανάµεσα σε τρία στάδια 

αλλαγής ταχυτήτων- «Sport», 

«Super Sport » και «Race» - 

µειώνοντας τις φορές των αλλαγών 

των ταχυτήτων ακόµη περισσότερο 

για µια πιο Sport οδήγηση. 

Υλικό υψηλής τεχνολογίας για 
υποδειγµατική ασφάλεια και 
εξαιρετική ακαµψία  
Το αµάξωµα του Sport  αυτοκινήτου 

υψηλής απόδοσης είναι επίσης 

υψηλής τεχνολογίας. Η εµπρόσθια 

και η οπίσθια δοµή, η καµπίνα των 

επιβατών, οι πόρτες που ανοίγουν σε 

σχήµα φτερών και το καπό, είναι όλα 

κατασκευασµένα εξ’ ολοκλήρου 

από σύνθετα ανθρακονήµατα. Αυτό 

το ελαφρύ και παράλληλα ιδιαίτερα 

άκαµπτο υλικό προήλθε απ’ την 

αεροναυτική και τις διαστηµικές 

βιοµηχανίες και έχει αποδείξει τα 

πλεονεκτήµατά του στα σηµερινά 

αγωνιστικά αυτοκίνητα της 

Φόρµουλα 1. Το πλεονέκτηµα του 

βάρους αυτού του υλικού υψηλής 

τεχνολογίας έναντι του ατσαλιού 

είναι περίπου 50%.

Mercedes - Benz SLR McLaren

Mercedes - Benz SLR McLaren
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Επιπλέον, τα ανθρακονήµατα, 

σε κατάσταση πρόσκρουσης, 

παρουσιάζουν τέσσερις µε πέντε 

φορές υψηλότερη απορρόφηση 

ενέργειας απ’ ό,τι το ατσάλι 

ή το αλουµίνιο. Η Mercedes-

Benz εκµεταλλεύεται αυτές τις 

ιδιότητες εισάγοντας δυο διαµήκη 

στοιχεία 620 mm, φτιαγµένα από 

ανθρακονήµατα στην πρόσοψη της 

καινούριας SLR. Αυτά τα στοιχεία 

απορροφούν ολόκληρη την ενέργεια 

της πρόσκρουσης σε µια µετωπική 

σύγκρουση χωρίς να υπερβαίνονται οι 

ανεκτές τιµές επιβράδυνσης για τους 

κατόχους. Σε µια σύγκρουση οι ίνες 

αυτών των στοιχείων κοµµατιάζονται 

από µπροστά µέχρι πίσω µε ακριβώς 

υπολογισµένη συµπεριφορά 

παραµόρφωσης, εξασφαλίζοντας 

συνεχή επιβράδυνση.

Κάτι τέτοιο κάνει την SLR το πρώτο 

αυτοκίνητο µαζικής παραγωγής 

που έχει ένα εµπρόσθιο µέρος 

πρόσκρουσης, φτιαγµένο εξ 

ολοκλήρου από ανθρακονήµατα. 

Τα διαµήκη στοιχεία από 

ανθρακονήµατα ζυγίζουν µόλις 3,4 

Kgr το καθένα. 

Η καµπίνα επιβατών αυτού του sport 

αυτοκινήτου υψηλής απόδοσης 

είναι και αυτή φτιαγµένη από 

υλικό υψηλής τεχνολογίας. Σε 

µια µετωπική, πλάγια ή οπίσθια 

σύγκρουση προσφέρει στους 

επιβάτες µια εξαιρετικά σταθερή 

και ασφαλή ζώνη επιβίωσης. Στο 

οπίσθιο µέρος δυο διαµήκη στοιχεία, 

φτιαγµένα από συµπιεσµένα 

επάλληλα ανθρακονήµατα 

και ένα ισχυρό γωνιακό τµήµα 

αναλαµβάνουν τη λειτουργία της 

απορρόφησης ενέργειας σε µια 

σύγκρουση - ως κανόνας η καµπίνα 

των επιβατών παραµένει δοµικά  

ανεπηρέαστη.

Ευπροσάρµοστοι  εµπρόσθιοι  

αερόσακοι, που αναπτύσσονται 

σε δυο στάδια ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα του ατυχήµατος, 

πρόσφατης εφαρµογής πλευρικοί 

αερόσακοι που προστατεύουν το 

κεφάλι, πρόσθετοι προεντατήρες 

ζώνης και στοιχεία περιορισµού 

δύναµης ζωνών, όλα είναι µέρος του 

καινούριου συστήµατος προστασίας 

για τους κατόχους της SLR.

Κεραµικά δισκόφρενα και SBS 

TM  για υποδειγµατική ασφάλεια 

πέδησης

Τα δισκόφρενα του οχήµατος, µε 

της τελευταίας τεχνολογίας πόρτες 

που ανοίγουν σε σχήµα φτερού, 

κατασκευάζονται επίσης από 

υψηλής τεχνολογίας που καλύπτει  

τα υψηλότερα standards. Εδώ η Mer-

cedes-Benz έχει χρησιµοποιήσει 

κεραµικά ενισχυµένα µε 

ανθρακονήµατα για να επιτευχθεί 

εξαίρετη απόδοση, θερµοκρασία 

αντίστασης και µακροζωία.. Χάρη στο 

υψηλώς ευσταθές υλικό, τα µεγάλα 

δισκόφρενα της SLR επιτρέπουν 

µέγιστη επιβράδυνση µέχρι και 1.3g 

- µια κορυφαία τιµή σ’ ένα αυτοκίνητο 

µαζικής παραγωγής. Μόνο στον 

εµπρόσθιο άξονα τροχού είναι 

διαθέσιµη µια συνολική επιφάνεια 

πέδησης  440cm2 .

Πρόσθετα χαρακτηριστικά της 

νέας SLR συµπεριλαµβάνουν Sen-

sotronic Brake Control (ηλεκτρο-

υδραυλικό σύστηµα πέδησης), το 

Ηλεκτρονικό Σύστηµα Σταθερότητας 

(ESP), αυτόµατο έλεγχο πίεσης 

των ελαστικών, τροχούς 18 ιντσών 

και ανάρτηση αλουµινίου, που 

φέρει την υπογραφή έµπειρων 

κατασκευαστών αγωνιστικών 

αυτοκινήτων -  όλα εκ των οποίων 

δηµιουργούν τα απαραίτητα κριτήρια 

για άριστα δυναµικό χειρισµό και 

τέλεια οδηγική ασφάλεια.
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Δεκέµβριος 16 και 23:
 Ο Gottlieb Daimler παρουσίασε τις 
πατέντες του, ώστε να εξασφαλίσει 
κατ’ αρχήν  την εφεύρεση  του µε τον 
τίτλο  “βενζινοκινητήρας µε ανάφλεξη 
θερµής λυχνίας” και µία εβδοµάδα 
αργότερα την εφεύρεση του µε τον 
τίτλο  “ρύθµιση στροφών κινητήρα µε 
τον έλεγχο της βαλβίδας εξαγωγής”. 
Οι δύο πατέντες µε No. DRP 28022 
και  No. DRP 28243, δηµιουργούν 
τις προϋποθέσεις για τον πρώτο, 
παγκοσµίως, πολύστροφο κινητήρα 
εσωτερικής καύσης.

Αύγουστος  15:
Η εταιρεία  Kurz bell-foundry στη  
Στουτγάρδη προµηθεύει τον Got-
tlieb Daimler µε εξαρτήµατα από 
χυτοσίδηρο για τον πρώτο οριζόντιο 
κινητήρα εσωτερικής καύσης. 
Δοκιµάσθηκε ο πρώτος πειραµατικός  
πολύστροφος κινητήρας µε ανάφλεξη 
µέσω θερµής λυχνίας .

Οκτώβριος 1:
Ο Karl Benz  δηµιουργεί την εταιρεία 
“Benz & Co. Rheinische Gasmotoren-
fabrik Mannheim” από κοινού µε τον 
επιχειρηµατία Max Kaspar Rose και 
τον εµπορικό αντιπρόσωπο Friedrich 
Wilhelm Elinger, ως γενικό εµπορικό 
συνεταιρισµό.

1883

Οριζόντιος κινητήρας

1885

Οκτώβριος:
Ο Karl Benz πραγµατοποιεί test-
drive, στο πρώτο όχηµα  που είχε το 
όνοµα   “three-wheeled motor car”, 
στο Mannheim.

Απρίλιος  3:
Ο Gottlieb Daimler κατοχυρώνει 
την πατέντα του για ένα κινητήρα 
µε κάθετο κύλινδρο. Ο  Daimler 
είχε αναπτύξει µία µονάδα, από 
κοινού µε τον Maybach, επάνω στην 
βάση του πειραµατικού οριζόντιου 
κινητήρα του 1883. Ο κινητήρας, που 
κατοχυρώθηκε σαν πατέντα µε No. 
DRP 34926, παρουσιάζει ένα νέο τύπο 
σχεδίασης, καθώς ο εκκεντροφόρος 
και ο σφόνδυλος είναι κλεισµένοι σε 
ένα λιπαινόµενο  και προστατευµένο 
από σκόνη στροφαλοθάλαµο.

Αύγουστος 29 :
Ο Gottlieb Daimler κατοχυρώνει την 
πατέντα του για το “riding car”  µε  
“βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα 
“  (No. DRP 36423). Το πειραµατικό 
όχηµα των 0.5 hp, καθίσταται η 
πρώτη µοτοσικλέτα παγκοσµίως. 
Τον Νοέµβριο, ο Adolf Daimler, ένας 
από τους υιούς του Gottlieb Daimler, 
πραγµατοποιεί το πρώτο ταξίδι από 
το  Cannstatt  στο Untertürkheim, 
αγγίζοντας την ταχύτητα των  12 km/h.

Κινητήραs µε κάθετο κύλινδρο

“Riding car”

“Three-wheeled motor car”
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Daimler  « Riding car »

Daimler-Riding car 0,5 hp στις 600 στροφές.
Κυβικά :  264 κυβ.εκ.
Κύλινδροι :  Ένας (1) κύλινδρος
Διαστάσεις κυλίνδρου : 58 x 100 mm
Ταχύτητα :  12 km/h περίπου
Βαλβίδες :  Μια (1) εισαγωγής/ overhead – Μια εξαγωγής / upright
Σασµάν :  Δύο ταχύτητες , όχι όπισθεν
Εκκίνηση :  Μανιβέλα 
Δεξαµενή καυσίµου :  Όχι ( καύσιµο στο καρµπυρατέρ µόνον).
Σκελετός :  Ξύλινος
Διαστάσεις :  Μήκος 1680 mm – Πλάτος 610 mm – Ύψος 1040 mm

 Η σµίκρυνση ενός τετράχρονου 

κινητήρα ήταν η απαραίτητη 

προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί 

ένας µοναδικός στόχος που ονοµαζόταν  

TAXYTHTA.

Τον εκπληκτικό αυτό στόχο 

προσέγγισαν στα 1883 ο Gottlieb 

Daimler και ο Wilhelm Maybach µετά 

από πολλές δοκιµές στο εργαστήριο 

τους.

Ο κινητήρας των δοκιµών µε τον 

οριζόντιο κύλινδρο ήταν στα 100 

κυβ.εκ. και απέδιδε 0,25 hp στις 600 

στροφές.

Την επόµενη χρονιά ένας κινητήρας µε 

upright κύλινδρο και

το όνοµα « Grandfather Clock » ήταν 

ήδη τόσο συµπιεσµένος

ώστε ένα δίτροχο όχηµα είχε αρκετό 

χώρο για να τον χρησιµοποιήσει.

Στα 1885 κανείς δεν θα µπορούσε να 

κατασκευάσει ένα τέτοιο µικρό και 

ελαφρύ κινητήρα εκτός από τον Wil-

helm Maybach.  

O µονοκύλινδρος δε κινητήρας των 

264 κυβ.εκ. είχε  απόδοση 0,5 hp στις 

600 στροφές.

Στις 29 Αυγούστου ο Daimler 

κατοχύρωσε την πατέντα του «Rid-

ing car» µε κινητήρα βενζίνης και 

πετρελαίου και µε αριθµό πατέντας  

36423.

Τον Νοέµβριο, ο νεώτερος υιός του 

Daimler , Adolf, πραγµατοποίησε το 

πρώτο ταξίδι από το Cannstatt στο Un-

tertuerkheim και έφθασε στην ταχύτητα 

“Riding car”  1883

“Riding car”  1883

“Riding car”  1883

“Riding car”  1883
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Φυτεία Jatropha

Ένα πρωτοποριακό σχέδιο στην Ινδία ξεκινά 
µε µερικά περίεργα στοιχεία : εξαντληµένο 
έδαφος, ένα µέτριο τοπικό φυτό, ειδικοί 
από παρακλάδια ευρείας κλίµακας και η 
χρηµατοδότηση της DaimlerChrysler. Ο στόχος 
του σχεδίου είναι να χρησιµοποιήσουν τον 
καρπό του θάµνου jatropha για να παράξουν 
biodiesel και έτσι να µπορέσουν να προσφέρουν 
στους τοπικούς αγρότες µια καινούρια πηγή 
εισοδήµατος. Μακροπρόθεσµα, η καλλιέργεια 
των φυτών jatropha θα µπορούσε να βοηθήσει 
να µετατραπεί η έρηµη και άκαρπη γη σε 
καλλιεργήσιµο έδαφος. Αυτός ο συνδυασµός 
κινήτρων αποδείχτηκε ακαταµάχητος για την 
DaimlerChrysler.

Είναι µια ιδιαίτερα ζεστή µέρα 
του Σεπτεµβρίου στην Chorvadla, 
το Taluka, το Shihor, ένα χωριό 
1.500 κατοίκων που βρίσκεται 
50 χιλιόµετρα από το Bhavnagar, 
µια παραθαλάσσια πόλη, η οποία 
χρησιµεύει ως κοµητεία στην Ινδική 
πολιτεία Gujarat. Η επιβίωση των 
χωρικών εξαρτάται απ’ αυτά που 
µπορούν να καλλιεργήσουν στα 
χωράφια τους. Αλλά λόγω του 
ηµίξηρου κλίµατος και του άγονου 
εδάφους αυτής της περιοχής της 
δυτικής Ινδίας, τα µικρά αυτά χωράφια 
καλαµποκιού και βαµβακιού και 
οι µικροί κήποι λαχανικών, που 
οριοθετούνται από αγκαθωτούς 
φράχτες, δεν θα µοιάσουν ποτέ στον 
Κήπο της Εδέµ. Μετά από κάποια 
χρόνια ξηρασίας, ο µουσώνας αυτού 
του χρόνου έφερε επιτέλους αρκετή 
βροχή που κράτησε µέχρι και το 
φθινόπωρο.
Οι κάτοικοι της Chorvadla ελπίζουν 
να µπορέσουν να θερίσουν αρκετή 
τροφή αυτό το χειµώνα για να ταΐσουν 
τουλάχιστον τις οικογένειές τους. 
Είναι αγρότες επιβίωσης· σπάνια 
µένει κάτι για να πουλήσουν.
Στην άλλη πλευρά του λόφου, εκεί 
όπου κείτεται το χωριό, δυο γυναίκες 
και ένας άνδρας δουλεύουν σ’ ένα 
κοµµάτι γης, το οποίο µόλις και µετά 
βίας αξίζει να  καλείται χωράφι. 
Η κοκκινωπή καφέ γη είναι τόσο 
σκληρή όσο το τσιµέντο και γεµάτη 
πέτρες σαν θρυµµατισµένο έδαφος, 
είναι δε καλυµµένη από µια λεπτή 
στρώση πρασίνου από τα ετήσια χόρτα 
που φυτρώνουν για λίγες εβδοµάδες 
µετά τις βροχές του µουσώνα. Από 
µια πανοραµική θέα του λόφου 
αποκαλύπτεται ότι το χωράφι είναι 

µέρος ενός µεγαλύτερου σχεδίου, 
που θα µπορούσε να δηµιουργηθεί 
από ένα αφηρηµένο καλλιτέχνη 
τοπίων. Οι µεγάλες οπές σχεδόν 
µισού µέτρου  δηµιουργούν την 
εντύπωση µιας τρισδιάστατης 
σκακιέρας.
Οι τρεις χωρικοί απ’ την Chor-
vadla φυτεύουν όλες τους τις 
ελπίδες σ’ αυτές τις οπές  σε µορφή 
δενδρυλλίων του Jatropha curcas, 
ύψους 25cm , ενός θάµνου από την 

οικογένεια των ευφορβίων φυτών, ο 
οποίος είναι γνωστός ως το ιατρικό 
καρύδι. 
Σκαλίζουν τη γη, αναµειγνύουν 
το χώµα µε λίγο λίπασµα και το 
χρησιµοποιούν για να γεµίσουν 
τις οπές, ρίχνουν µέσα ένα κουβά 
νερό και ελπίζουν ότι τα νεαρά 
φυτά θα ευδοκιµήσουν, παρ’ όλο 
το αφιλόξενο περιβάλλον. Έχουν 
ήδη φυτέψει χιλιάδες απ’ αυτά τα 
δενδρύλλια από το καλοκαίρι του 
2003 και η φύτευση του jatropha 
γύρω απ’ την Chorvadla ήδη καλύπτει 

µια περιοχή 10 εκταρίων.
Μπορεί το καύσιµο diesel να 
«καλλιεργηθεί»;
Το σχέδιο jatropha είναι ακόµα 
σε πρώιµο στάδιο και οι χωρικοί 
δεν έχουν πειστεί απόλυτα ότι θα 
σηµειώσει επιτυχία. Αλλά οι ειδικοί 
στη γεωργία από το Ινστιτούτο 
Κεντρικής Έρευνας Άλατος και 
Αλιευτικών χηµικών (CSMCRI) 
στο Bhavnagar πληρώνουν τους 
χωρικούς για τη δουλειά τους και ο

επικεφαλής των χωρικών πιστεύει 
ότι το σχέδιο αυτό είναι κάτι καλό και 
έχει νοικιάσει πέντε εκτάρια κοινής 
γης στους ερευνητές για το σχέδιο.
Επιπλέον η περσινή φύτευση του jat-
ropha πηγαίνει καλά. Τα δενδρύλλια 
έχουν αρχίσει να επιβιώνουν και να 
µετατρέπονται σε θάµνους, οι οποίοι 
γεννούν την πρώτη τους σοδειά 
από σπορέλαιο. Και αυτή είναι η 
συγκοµιδή που ενδιαφέρει τους 
γεωργικούς ερευνητές.
Για τους κατοίκους του χωριού Chor-
vadla, στην πόλη του Gujarat, το σχέδιο 

Οι κάτοικοι της Chorvadla θέλουν περισσότερο χρόνο για να συνηθίσουν στην ιδέα ότι το καύσιµο 
diesel µπορεί να «καλλιεργηθεί».

BIODIESEL
ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ 
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jatropha είναι µια αχτίδα ελπίδας. 
Κάτω απ’ την καθοδήγηση των 
ειδικών στη γεωργία, δηµιούργησαν 
τις φυτείες jatropha σε πειραµατικά 
µέρη που καλύπτουν έκταση δέκα 
εκταρίων. Ελπίζουν ότι το έλαιο απ’ 
τους σπόρους που παράγεται εδώ, 
θα τους παρέξει κάποια µέρα ένα 
συµπληρωµατικό εισόδηµα.
 Οι σπόροι jatropha, οι οποίοι 
έχουν περίπου το µέγεθος ενός 
φουντουκιού, παράγουν µεγάλες 
ποσότητες ελαίου. Αυτό δεν είναι 
καινούριο για τους αγρότες της 
Chorvadla, γιατί αυτοί οι θάµνοι 
βλαστάνουν σ’ ολόκληρη την Ινδία, 
όµως παρ’ όλα αυτά, η παραδοσιακή 
σοφία αποµακρύνει τους κατοίκους 
από τη χρήση του φυτού ως τροφή, 
γιατί οι σπόροι, αν και πλούσιοι 
σε έλαιο και πρωτεΐνη, είναι 
δηλητηριώδεις.
Ούτε οι σπόροι, ούτε και οποιοδήποτε 
άλλο τµήµα του φυτού µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ακόµα και για τροφή 
ζώων. Γ’ αυτό οι αγρότες πολλών 
περιοχών της Ινδίας χρησιµοποιούν 
τα jatropha σαν φράχτες, για να 
προστατεύσουν τις σοδειές  απ’ τα 
ζώα ελευθέρας βοσκής. Ακόµα 
και οι κατσίκες, που δοκιµάζουν 
οποιοδήποτε φυτό, αφήνουν τους 
θάµνους jatropha ανεγγίχτους.
Αλλά οι ειδικοί απ’ το Bhavnagar 
έχουν εξηγήσει στους χωρικούς ότι 
σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν 
το έλαιο απ’ τους θάµνους jat-
ropha στα εργαστήριά τους για 
να δηµιουργήσουν ένα νέο 
είδος καυσίµου, που ονοµάζεται 
«βιοdiesel». Οι κάτοικοι της Chorvad-
la θέλουν περισσότερο χρόνο για να 
συνηθίσουν στην ιδέα ότι το καύσιµο 

diesel µπορεί να «καλλιεργηθεί», 
αλλά καταλαβαίνουν κάτι πολύ καλά: 
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν τα 
φυτά jatropha σαν πηγή για επιπλέον 
κέρδος.

Σπάζοντας τον κύκλο της 
φτώχειας
«Έρηµος » είναι η µόνη λέξη που 
ταιριάζει για τα 43.000 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα της διαβρωµένης γης και 
της ερήµου, από αλάτι,  στο Gujarat. 
Ιδιαίτερα κατά τις µεγάλες περιόδους 
ξηρασίας, αυτή η περιοχή, που 
είναι µεγαλύτερη απ’ την Ελβετία, 
φαίνεται σχεδόν τόσο άγονη όσο η 
επιφάνεια του φεγγαριού. Όπου κι αν 
κοιτάξουµε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο 
παρά γυµνές πέτρες και ξερό χορτάρι, 
τονισµένα εδώ κι εκεί από µερικούς 
λεπτούς θάµνους. Ούτε καν οι λιτοί 
αλλά και εφευρετικοί κάτοικοι του 
Gujarat µπορούν να βρουν κάποια 
χρήση γι’ αυτή τη γη.
Πριν από κάποιες γενιές, µεγάλα 
µέρη του Gujarat ήταν ακόµη 
ελαφρώς καλυµµένα από δάση όµως 
εξαιτίας δύο σηµαντικών παραγόντων 

επήλθε πλήρης ερήµωση. 
Αφ’ ενός µεν η συνεχής υλοτόµηση 
από τους κατοίκους ώστε να 
χρησιµοποιήσουν τα ξύλα σαν 
καύσιµη ύλη και αφ’ ετέρου οι βροχές 
των µουσώνων, που είναι πάντα 

βίαιες, αν όχι άφθονες, συµπλήρωσαν 
τη διαδικασία της διάβρωσης. Το 
νερό της βροχής παρέσερνε το 
πρώτο στρώµα του εδάφους από 
τις αποδασωµένες περιοχές και 
οι νεκρές ρίζες των δέντρων δεν 
µπορούσαν πια να συγκρατήσουν 
το νερό που απορροφιόταν από το 
έδαφος, µε αποτέλεσµα, το έδαφος 
να χάνει συνεχώς την υγρασία και τις 
θρεπτικές ουσίες.
Καθώς λοιπόν διαβρωνόταν το 
έδαφος, οι ήδη σκληρές συνθήκες 
διαβίωσης των τοπικών κατοίκων 
χειροτέρευε ακόµη περισσότερο 
–µια διαδικασία, η οποία είναι 
συνηθισµένη σε πολλές περιοχές της 
Ινδίας. Εδώ το 16% του παγκόσµιου 
πληθυσµού αγωνίζεται να επιβιώσει 
µε µόνο 2,4% της µάζας του πλανήτη. 
Η πίεση αυτής της έντονης χρήσης 
της γης έχει σαν αποτέλεσµα όλο και 

περισσότερα δάση και γεωργική γη 
να µετατρέπονται σε άγονο έδαφος. 
Το 2000 το Υπουργείο Εδαφικής 
Χρήσης της Ινδίας καταχώρησε 
σχεδόν 65 εκατοµµύρια εκτάρια του 
υποτµήµατος της ηπείρου –περίπου 
1/5 ολόκληρης της περιοχής- ως 
άγονη γη. Σύµφωνα µε την κυβέρνηση 
της Ινδίας, 174 εκατοµµύρια εκτάρια 
–πάνω από το µισό του εδάφους της 
χώρας- υποφέρουν, σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό, από τη φθορά της 
γης.
Αλλά αυτή η διαδικασία αποσύνθεσης 
δεν είναι αποτέλεσµα κάποιου 
νόµου της φύσης. Γι’ αυτό το λόγο 
η DaimlerChrysler συνεργάστηκε 
µε ειδικούς από την Ινδία και τη 
Γερµανία, τον Ιανουάριο του 2003, 
για να λανσάρουν ένα πιλοτικό 
σχέδιο για την καλλιέργεια και τη 
χρήση του φυτού jatropha. Ο σκοπός 
είναι να δείξουν ότι ο φαύλος κύκλος 
της διάβρωσης, η επιδείνωση του 
εδάφους και η φτώχεια µπορούν 
ν’ αλλάξουν. Το πενταετές σχέδιο 
ένωσε τους συνεταίρους, οι οποίοι 
δεν µπλέκονται συνήθως σε σχέδια 
γεωργικής ανάπτυξης.
Το Κεντρικό Ινστιτούτο Ερευνάς 
Άλατος και Αλιευτικών Χηµικών 
(CSMCRI) στο Bhavnagar είναι 
υπεύθυνο για να επιλέξει στελέχη 
από jatropha, ικανά για καλλιέργεια 
ώστε να αναπαραχθούν δενδρύλλια, 
να τα τοποθετήσει σε φυτείες σε 
δυο διαφορετικά µέρη και να τα 
διαχειρισθεί κατάλληλα. 
Στο παρελθόν το ινστιτούτο ερεύνησε 
τη χρήση διαφόρων ειδών φυτών 
που αντέχουν στο αλάτι, ώστε να 
µετατρέψουν το ακαλλιέργητο 
έδαφος σε µια χρήσιµη γεωργική 

γη. Κατά τη διαδικασία αυτή, το 
ινστιτούτο συνάντησε το δυνατό φυτό 
jatropha, το οποίο ευδοκιµεί παρά τις 
εξαιρετικά µέτριες απαιτήσεις του.

Αυτή η έρευνα υποστηρίχθηκε από ένα 
τµήµα της οµάδας Πολυλειτουργικών 
Φυτών-Τροφής, Τροφικών και 
Βιοµηχανικών Προϊόντων, όπου 
επικεφαλής ήταν ο Καθηγητής Klaus 
Becker, απ’ το τµήµα των Συστηµάτων 
Υδροκαλλιεργειών και Ζωοτροφής 
στο Πανεπιστήµιο του Hohenheim 
στη Γερµανία. Το τµήµα του Καθηγητή 
Becker έχει συγκεντρώσει κάποια 
πείρα από παρόµοια προγράµµατα 
σε διάφορες ηπείρους, τα οποία 
εξερευνούν τη χρήση φυτών, που 
έχουν πολλαπλούς σκοπούς. Οι 
ερευνητές του Hohenheim εργάζονται 
για να βελτιώσουν την καλλιέργεια 
του φυτού jatropha και να 
υπολογίσουν θετικά αποτελέσµατα 
του σχεδίου.
Διάφορες µονάδες εργασίας της 
DaimlerChrysler εµπλέκονται. 
Με βάση αρχικά αποτελέσµατα 

πειραµάτων, που συλλέχθηκαν κατά 
την πορεία µιας περιοδείας στην Ινδία 
τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2004, η 
DaimlerChrysler της Ινδίας στοχεύει 

να υποβάλλει το καύσιµο βιοdiesel, 
που προέρχεται από το έλαιο του 
jatropha, σ’ ένα εις βάθους έλεγχο 
µέσα σε µια γρήγορη δοκιµή. Στην 
DaimlerChrysler της Στουτγάρδης, 
στη Γερµανία, µια ερευνητική οµάδα 
µε επικεφαλή τον Καθηγητή Rudolf 
Maly, δοκιµάζει την ποιότητα του 
καυσίµου, που προέρχεται από το 
έλαιο του jatropha, για να αποδείξει 
την καταλληλότητά του ως προς τη 
χρήση του σε µοντέρνες µηχανές 
diesel. Η Οµάδα έχει προσαρµόσει 
διάφορες Mercedes- Benz C 220 
CDI για χρήση σ’ αυτό το βιοdiesel, 
συντονίζει το πρόγραµµα και είναι 
υπεύθυνη για τα 2/3 του συνολικού 
κόστους περίπου των 600.000 ευρώ. 
Το 1/3 που αποµένει απ’ το κόστος θα 
το πληρώσει η Γερµανική Κοινωνία 
Ανάπτυξης, ενώ η κυβέρνηση της 
Ινδίας καλύπτει τις προσωπικές 
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δαπάνες του CSMCRI για το σχέδιό 
του στην επαρχία.
Ο Rudolf Maly είναι πολύ σαφής 
όσον αφορά τους λόγους που η 
DaimlerChrysler ενεπλάκη σ’ αυτό 
το σχέδιο: «Η βάσιµη κινητικότητα 
είναι ένας απ’ τους βασικούς στόχους 
της Οµάδας. Η χρήση ανανεώσιµων 
πρώτων υλών , ως συστατικά για τα 
οχήµατά µας, αλλά και ως καύσιµα 
–όπου υπάρχει τεχνολογική και 
οικονοµική έννοια- είναι µια άλλη 
επιδίωξη της δουλειάς µας. Και 
το σχέδιο jatropha µας δίνει την 
ευκαιρία να δοκιµάσουµε µια πολλά 
υποσχόµενη πρότυπη ιδέα που θα 
µετατρέψει αυτές τις επιδιώξεις σε 
πρακτικές εφαρµογές.» Σύµφωνα 
µε τον Maly, η Οµάδα στοχεύει στο 
να αποδείξει σε πελάτες και σε 
δηµόσιες αρχές της Ινδίας ότι οι 
µοντέρνες µηχανές diesel παράγουν 
µόνο ελάχιστα περισσότερους 
µολυντές απ’ τις βενζινοκίνητες 
µηχανές, ενώ προσφέρουν αρκετά 
µεγαλύτερη οικονοµία σε καύσιµα. 
Επιπλέον, το απαραίτητο καύσιµο 
µπορεί να παραχθεί στην Ινδία από 
ανανεώσιµες πηγές.

Η έρευνα για εκλεκτά φυτά
Το CSMCRI προετοιµάζεται για το 
σχέδιο jatropha εδώ και έξι χρόνια. 
Οι αγρονόµοι της Ινδίας µαζεύουν 
σπόρους jatropha και δείγµατα απ’ 
όλα τα µέρη της χώρας από το 1998. 
το αποτέλεσµα είναι µια συλλογή 
φυτών που προσαρµόζονται σ’ ένα 
ευρύ φάσµα κλιµατολογικών και 
τοπικών συνθηκών. Οι ερευνητές 
ανακάλυψαν ότι τα φυτά παράγουν 
µια µεγάλη ποικιλία σοδειάς, 
κατατάσσοντας απ’ το µηδέν για 
µερικά φυτά σε ορισµένες εποχές 
µέχρι ατοµικά φυτά, που παράγουν 
από ένα έως δυο κιλά σπορέλαιου 
ετησίως. Αυτά τα µέλη του «εκλεκτού 
jatropha» χρησιµοποιούνται ως 
υλικό για το παρόν σχέδιο.
Στο σταθµό τους στο Bhavnagar, οι 
ερευνητές του CSMCRI χρησιµοποιούν 
βλαστούς στερεωµένους σ’ αυτά τα 
επιλεγµένα υψηλής παραγωγής 
φυτά, σαν µοσχεύµατα για 
αναπαραγωγή. Τα µοσχεύµατα 
φυτεύονται και καλλιεργούνται σε 
θερµοκήπιο µέχρι να γίνουν περίπου 
25 εκατοστά ψηλά. Μπορούν τότε να 
µεταφυτευτούν σε ανοιχτά χωράφια. 

Μια µικρή δόση των νεαρών φυτών 
έχουν καλλιεργηθεί από σπόροι. 
Η διαφορά µεταξύ αυτής της 
µεθόδου και αναπαραγωγής απ’ τα 
µοσχεύµατα είναι ότι στην τελευταία 
περίπτωση τα νέα φυτά έχουν 
ακριβώς την ίδια δοµή µε τα φυτά 
απ’ τα οποία προέρχονται –και οι 
ερευνητές ελπίζουν να πετύχουν την 
ίδια υψηλή παραγωγή.
Οι ερευνητές έχουν παράγει 
περίπου 20.000 µοσχεύµατα, τα 
οποία µεταφυτεύτηκαν µεταξύ 
Μαρτίου 2003 και Σεπτεµβρίου 
2004 σε δυο δοκιµαστικές 
περιοχές ακαλλιέργητης γης, η 
οποία χαρακτηρίζεται από τις πολύ 
διαφορετικές κλιµατολογικές 
συνθήκες. Οι φυτείες jatropha, 
γύρω απ’ την Chorvadla, καλύπτουν 
µια περιοχή 10 εκταρίων και οι 
φυτείες στην ανατολική πολιτεία 
του Orissa καλύπτουν 24 εκτάρια. 
Τα δοκιµαστικά χωράφια στο Orissa 
έχουν πιο υγρό κλίµα, αλλά µερικά 
απ’ τα επιλεγµένα τµήµατα για το 
σχέδιο βρίσκονται σε µια περιοχή 
από αµµόλοφους κοντά στην πόλη 
Gopalpur και είναι ιδιαίτερα φτωχά 

σε θρεπτικές ουσίες.
Πριν χρόνια, οι ντόπιοι παράτησαν τις 
προσπάθειές τους για την καλλιέργεια 
αυτών των άγονων χωραφιών κοντά 
στο Mohuda (Orissa). Αλλά σήµερα 
οι λιγοστοί αγκαθωτοί θάµνοι που 
φύτρωναν εδώ, αντικαταστάθηκαν 
από µια κυµατιστή πράσινη θάλασσα 
θάµνων jatropha. Παρά το ιδιαιτέρως 
άγονο έδαφος, τα φυτά αναπτύχθηκαν 
σε αντίθεση µε τα αντίστοιχά τους στο 
ξηρό κλίµα του Gujarat. Ο Pushpito 
Ghosh, ο επίσηµος εκπρόσωπος του 
CSMCRI, ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για  το σχέδιο, ελπίζει ότι ο πρώτος 
θερισµός των καρπών θα µπορέσει 
σύντοµα να ξεκινήσει.

 Από το έλαιο του jatropha στο biodie-
sel
Παράλληλα µε την έρευνα για τον πιο 
αποτελεσµατικό τρόπο καλλιέργειας 
του φυτού jatropha, οι συνέταιροι του 
σχεδίου επιδιώκουν και ένα άλλο 
σηµαντικό στόχο: την ανάπτυξη µιας 
απλής και οικονοµικής διαδικασίας 
για τη µετατροπή του φυτικού ελαίου, 
που εξάγεται από τους σπόρους 
του ελαίου, σε υψηλής ποιότητας 
καύσιµο βιοdiesel. Γι’ αυτό τον σκοπό 
οι επιστήµονες στο CSMCRI έστησαν 
τρία µικρά πιλοτικά εργοστάσια 
στο Bhavnagar που έχουν µια 
συνδυασµένη παραγωγική ικανότητα 
100 λίτρων βιοdiesel κάθε µέρα. Σ’ 
αυτά τα µικρά εργοστάσια το έλαιο 
απ’ το jatropha σε µια διαδικασία που 
ονοµάζεται µετεστερεοποίηση. Τα 
φυτικά έλαια –αυτά που προέρχονται 
απ’ το jatropha, όπως επίσης και 
το έλαιο των σπορών canola και 
των φασολιών της σόγιας απ’ όπου 
παράγεται το βιοdiesel στην Ευρώπη 
και την Αµερική –αποτελούνται 
κυρίως από τριγλυκερίδια, τους παχείς 
εστέρες οξέων της γλυκερίνης. Είναι 

εξαιρετικά παχύρρευστοι και τείνουν 
προς τη ρητίνωση –ικανότητες, οι 
οποίες δεν είναι επιθυµητές µέσα σε 
µια δεξαµενή καυσίµων.
Η µετεστερεοποίηση, κατά την οποία 
η γλυκερίνη αντικαθίσταται από 
µεθανόλη, καθιστά δυνατή τη χρήση 
εξελιγµένου φυτικού ελαίου ως 
καύσιµο. Παρ’ όλα αυτά, είναι µόνο 
το πρώτο βήµα στη µετατροπή του 
φυτικού ελαίου σε βιοdiesel. Μετά 
τη µετεστερεοποίηση το ακατέργαστο 
προϊόν που προκύπτει, είναι 
φυγόκεντρο και ξεπλένεται µε νερό 

για να καθαριστεί από προσµίξεις, 
όπως η γλυκερίνη και υπερβολική 
µεθανόλη. Μόνο στο τέλος αυτής της 
διαδικασίας το βιοdiesel µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί.
Η οµάδα CSMCRI δεν ήταν πρόθυµη 
να περιµένει µετά τον πρώτο θερισµό 
για ν’ αρχίσει την έρευνα για τη σωστή 
µέθοδο διυλισµού του ελαίου jatro-
pha, γι’ αυτό και αγόρασε οκτώ τόνους 
καρπών jatropha, που οι αγρότες είχαν 
µαζέψει από φυτά άγριας βλάστησης 
σε διάφορα µέρη της Ινδίας. Μέχρι 
την άνοιξη του 2004, η οµάδα είχε 
αποσπάσει 1.300 λίτρα βιοdiesel 
υψηλής ποιότητας απ’ αυτή την πρώτη 

ύλη χρησιµοποιώντας ποικίλες 
διαδικασίες. Το biodiesel πέρασε στην 
DaimlerChrysler της Ινδίας, η οποία το 
χρησιµοποίησε για να τροφοδοτήσει 
ένα ευχάριστο ταξίδι γύρω απ’ τη 
χώρα. Ένα Mercedes- Benz C 220 
CDI, ειδικά τροποποιηµένο για να 
χρησιµοποιεί jatropha βιοdiesel, 
ταξίδεψε στη χώρα µεταξύ Απριλίου 
και Μαΐου 2004 καλύπτοντας περίπου 
5.900 χιλιόµετρα και επισκέφτηκε 11 
µεγάλες πόλεις σε µια διαδροµή που 
εκτεινόταν από το Pune µέχρι το Ban-
galore, το Hyderabad, το Mumbai και 

το Delhi.
Τ’ αποτελέσµατα του πειράµατος 
ήταν ικανοποιητικά για δυο λόγους. 
Πρώτα απ’ όλα ανακάλυψαν ότι το 
βιοdiesel, που βασίζεται στο jat-
ropha, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
χωρίς πρόβληµα στις µοντέρνες 
CDI µηχανές, προσαρµοσµένες 
στο βιοdiesel. Επιπλέον, αυτό το 
καύσιµο παράγει µόνο τις µισές απ’ 
τις άκαυστες εκποµπές υδρογόνου 
και το 1/3 απ’ τις µοριακές εκποµπές, 
που παράγονται απ’ το καύσιµο die-
sel, το οποίο προέρχεται από αργό 
πετρέλαιο.


