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Το νερό

�Λιγότερο από το 3% του νερού στη γη είναι χαµηλής περιεκτικότητας

σε άλατα.

�Το 75% αυτού είναι σε στερεή κατάσταση (πάγος).

�Μόνο το 1% είναι τελικά πόσιµο, αλλά το περισσότερο βρίσκεται σε

υπόγειες αποθήκες.

�Αποµένει µόνο το 0,05% του συνολικού νερού, διαθέσιµο κυρίως από

ποτάµια, λίµνες, πηγές και γεωτρήσεις.

�Τα αποθέµατα νερού δεν έχουν σταθερό ισοζύγιο, αλλά εξαρτώνται από

κλιµατολογικές και άλλες συνθήκες, ενώ η ανθρώπινη δραστηριότητα

καταστρέφει, µέσω επιµολύνσεων, τα ήδη υπάρχοντα αποθέµατα νερού.
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Το νερό στην Ελλάδα

�Στον Ελληνικό χώρο αρκετές περιοχές έχουν πρόβληµα καθαρού νερού.

�Το ύψος των ετήσιων βροχοπτώσεων διαµορφώνεται -κατά µέσο όρο-

στα 700 χιλιοστά, που αντιστοιχεί σε 115*109 m3. Τα µισά χάνονται λόγω

του φαινοµένου της εξατµισοδιαπνοής, ενώ άλλα 35*109 m3 καταλήγουν

στη θάλασσα, δηλ. κατά µέσο όρο αξιοποιείται µόλις το 1/4 των

επιφανειακών υδάτων.

� Υπάρχει άνιση κατανοµή στο ύψος των βροχοπτώσεων. Η Ελλάδα

χωρίζεται µε µια νοητή γραµµή σε δύο τµήµατα: το ανατολικό, που

καλύπτει την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά του δυτικού

Αιγαίου και την ανατολική Κρήτη, είναι φτωχό σε βροχές, σε αντίθεση µε

τη δυτική Ελλάδα. 
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Το νερό στην Ελλάδα - χρήση

� Περίπου το 87% των αποθεµάτων νερού της χώρας προορίζεται για

γεωργική χρήση.

� Η οικιακή κατανάλωση αντιστοιχεί στο 10% περίπου των ποσοτήτων

που καταναλώνονται κάθε χρόνο. 
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Το πρόβληµα: Υφαλµύρωση του νερού

� Οι ανάγκες σε καθαρό νερό καλύπτονται µε την εντατικότερη

εκµετάλλευση των επίγειων αποθεµάτων νερού και των επίγειων

ρευµάτων. 

� Κατανάλωση όµως µεγαλύτερη της φυσικής αναπλήρωσης οδηγεί σε

πτώση της στάθµης των υπόγειων υδάτων. 

� Ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές η υπεράντληση οδηγεί σε

µετατροπή, άριστων άλλοτε πηγών νερού, σε υφάλµυρες. 

� Το νερό τότε γίνεται ακατάλληλο, όχι µόνο για την ανθρώπινη αλλά

και για οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

� Ελάχιστη ποσότητα θαλασσινού νερού, της τάξης 1-2% µέσα στο

γλυκό νερό, καθιστά το γλυκό νερό µη πόσιµο.
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Η λύση: Αφαλάτωση

� Η αφαλάτωση είναι µια διεργασία διαχωρισµού αλάτων και νερού από

υδατικά, αλατούχα διαλύµατα και εφαρµόζεται σε µεγάλη κλίµακα για

την παραγωγή καθαρού νερού για κάθε χρήση (οικιακή, βιοµηχανική, 

αγροτική). 

� Η αφαλάτωση ίσως αποτελεί την µελλοντική ελπίδα της

ανθρωπότητας, όχι πιθανώς για την παραγωγή γλυκού νερού σε περιοχές

όπου δεν υπάρχουν πηγές φυσικού νερού, αλλά για όλες τις περιοχές της

γης και κυρίως για τα µεγάλα αστικά κέντρα όπου το υπάρχον µολυσµένο

νερό θα καθαρίζεται πλέον µε µια από τις µεθόδους αφαλάτωσης. 
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Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης

� Σήµερα λειτουργούν σε όλο τον κόσµο περίπου 10.000 εγκαταστάσεις

αφαλάτωσης, µέσης ή µεγάλης παροχής µε συνολική παραγωγή περίπου

20.000.000 m3/d, το πυκνότερο δε δίκτυο των εγκαταστάσεων βρίσκεται

στις περιοχές του Κόλπου, στις Αραβικές χώρες και τα Εµιράτα. 

� Στον Ελληνικό χώρο µονάδες αφαλάτωσης λειτουργούν σε αρκετά

νησιά (Σύρος, Μύκονος, Κέρκυρα, Ιθάκη κλπ.), καθώς και σε ορισµένες

βιοµηχανικές µονάδες.
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Μέθοδοι αφαλάτωσης

� Η εξάτµιση ή όπως συνήθως αναφέρεται, απόσταξη

(76% συγκριτικά µε τις υπόλοιπες µεθόδους, για εγκαταστάσεις µε παροχή

µεγαλύτερη των 4000 m3/d)

� Η ηλεκτροδιάλυση

(2,3% της παραγωγής του αφαλατωµένου νερού για εγκαταστάσεις µεγαλύτερες

των 4000 m3/d και το 5,7% για παροχή 100 έως 4000 m3/ d)

� Η αντίστροφη ώσµωση (Reverse osmosis, R.Ο.)

(32,6% των εγκαταστάσεων µε χωρητικότητα 100 έως 4000 m3/d και το 19,5% 

των εγκαταστάσεων µε χωρητικότητα µεγαλύτερη των 4000 m3/d)

� Οι υβριδικές µέθοδοι

� Η ψύξη
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Πηγές ενέργειας

� Οι συµβατικές µορφές ενέργειας

� Το πετρέλαιο, το οποίο χρησιµοποιείται περισσότερο

� Τα διάφορα είδη των ορυκτών ανθράκων

� Τα φυσικά καύσιµα αέρια

� Η πυρηνική ενέργεια

� ∆ευτερεύουσες πηγές ενέργειας

� Η ηλιακή ενέργεια

� Η γεωθερµική ενέργεια

� Η απορριπτόµενη ενέργεια βιοµηχανικών εγκαταστάσεων

� Ο απατµός διαφόρων βιοµηχανιών

� Η ηλεκτρική ενέργεια σε εκτός αιχµής χρονικές περιόδους
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Ώσµωση

� Η ώσµωση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο δύο διαλύµατα, όταν

χωρίζονται από µία ηµιπερατή µεµβράνη, το νερό θα περάσει και θα

κινηθεί από το αραιότερο προς το πυκνότερο διάλυµα, ώστε το τελευταίο

να αραιωθεί και τελικά να γίνει και αυτό το ίδιο καθαρό.

� Η διαδικασία αυτή είναι φυσικό φαινόµενο και µε αυτόν τον τρόπο

ανταλλάσσονται υγρά στα κύτταρα του οργανισµού µας, καθώς επίσης

στα ζώα και στα φυτά.

� Η ώσµωση, σε συνδυασµό µε τα τριχοειδή φαινόµενα, είναι υπεύθυνη για

την ανύψωση του νερού από τις ρίζες στα φύλλα των δέντρων καθώς τα

διαλύµατα των κυττάρων των φύλλων είναι πιο πυκνά µε αποτέλεσµα

νερό να κινείται προς αυτά για να αραιωθούν. 
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Ώσµωση
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Αντίστροφη Ώσµωση

Το αντίθετο της ώσµωσης είναι η αντίστροφη ώσµωση, όπου το προς

καθαρισµό νερό πιέζεται να περάσει µέσα από µία µεµβράνη η οποία

επιτρέπει επιλεκτικά µόνο τα µόρια του νερού να περάσουν µέσα από

αυτήν. Το εξερχόµενο νερό είναι ελεύθερο από κάθε είδους ακαθαρσίες, 

από σκουριές, άλατα, οργανικές ουσίες, λιπάσµατα, παρασιτοκτόνα, µέχρι

και κάθε είδους επικίνδυνους µικροοργανισµούς, βακτήρια και ιούς. Οι

παραπάνω προσµίξεις απορρίπτονται στην αποχέτευση µαζί µε ένα

ποσοστό νερού.
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Αντίστροφη Ώσµωση
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Ωσµωτική πίεση

� Ωσµωτική πίεση: Η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί εξωτερικά

σε διάλυµα, που διαχωρίζεται µε ηµιπερατή µεµβράνη από τον καθαρό

διαλύτη του, ώστε να εµποδιστεί το φαινόµενο της ώσµωσης, χωρίς να

µεταβληθεί ο όγκος του διαλύµατος.

� Η αριθµητική τιµή της ωσµωτικής πίεσης είναι συνάρτηση της

συγκέντρωσης του νερού σε άλατα και της θερµοκρασίας του, ανεξάρτητη

δε από τη µεµβράνη. 

� Το κανονικό θαλασσινό νερό αλµυρότητας 35,0 gr/kg έχει ωσµωτική

πίεση 26 bar, ενώ σε νερό µε αλµυρότητα 50 gr/kg η ωσµωτική πίεση

ανέρχεται σε 38 bar.
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Στάδια λειτουργίας Α.Ω.

� Προσεκτική κατεργασία του νερού τροφοδότησης

� Συµπίεση του προκατεργασµένου νερού τροφοδότησης σε αντλία

υψηλής πίεσης

� Αφαλάτωση του νερού σε µια µονάδα η οποία αποτελείται από

περισσότερα στοιχεία αντίστροφης ώσµωσης

� Τελική κατεργασία του αφαλατωµένου νερού.
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Προκατεργασία του νερού τροφοδότησης

Η ανάλυση του νερού είναι απαραίτητη και περιλαµβάνει τις

παρακάτω φυσικές παραµέτρους

� Θολότητα, χρώµα, pH και µέση θερµοκρασία άντλησης

� ∆είκτη πυκνότητας ιλύος (Silt density Index, SDI) για τα περιεχόµενα

κολλοειδή συστατικά

� Περιεκτικότητα σε κολοβακτηρίδια και σε διάφορα άλλα βακτηρίδια

� Περιεχόµενα αέρια π.χ. οξυγόνο, CO2, υδρόθειο κ.λ.π.

� TDS (συνολικά διαλυµένα στερεά), και από τα

� Άλατα του νερού: ασβέστιο, µαγνήσιο, κάλιο, σίδηρο, µαγγάνιο, 

βάριο και στρόντιο, πυρίτιο, θειικά, νιτρικά, αµµωνία, φωσφορικά, 

φθοριούχα και χλωριούχα.
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Αποτελέσµατα της κακής ποιότητας νερού

Τα ανωτέρω συστατικά, εάν δεν αποµακρυνθούν ολικά ή έως ένα

επιτρεπτό όριο, δηµιουργούν πρόβληµα στην διεπιφάνεια µεµβράνης-

νερού, στην µεµβράνη και στα στοιχεία µεµβράνης. Γενικά δηµιουργούν:

� Επιθέµατα (scaling) στην επιφάνεια της µεµβράνης από υπέρβαση του ορίου

διαλυτότητας ή από σχηµατισµό αδιάλυτων αλάτων λόγω τοπικών αντιδράσεων.

� Επικάθιση στην επιφάνεια της µεµβράνης πολύ λεπτών σωµατιδίων ή

κολλοειδών συστατικών.

� Χηµικές αντιδράσεις στην διεπιφάνεια µεµβράνη-νερό τροφοδότησης.

� Προσρόφηση από τις πολυµερείς οµάδες της µεµβράνης, διαφόρων

µακροµορίων που περιέχονται στο νερό ή σχηµατισµό λεπτού στρώµατος

ζελατίνας.

� Φράξιµο, από τα λεπτά αιωρούµενα συστατικά, των καναλιών κυκλοφορίας

της άλµης, στα στοιχεία της αντίστροφης ώσµωσης.
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Παράγοντες που επηρεάζουν την Α.Ω.

� Πίεση

� Θερµοκρασία

� Απόδοση

� Συγκέντρωση άλατος στο νερό τροφοδοσίας.
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όταν αυξάνεται παροχή προϊόντος άλας στο προϊόν

ενεργός πίεση αυξάνεται µειώνεται

θερµοκρασία αυξάνεται αυξάνεται

άλας στην τροφοδοσία µειώνεται αυξάνεται



Μεµβράνες διαχωρισµού Α.Ω.

� Κατασκευάζονται κυρίως από συνθετικά υλικά (λεπτό συνθετικό

στρώµα), γνωστά ως TFC, όπως είναι τα πολυµερή πολυαµιδίου (PA). 

� Οι παλαιότερες µεµβράνες είναι κατασκευασµένες από οξική

κυτταρίνη (Cellulose acetate-CA).

� Οι µεµβράνες είναι πολύ λεπτά φύλλα τα οποία αποτελούν ένα φράγµα

στην ελεύθερη ροή του διαλύµατος τροφοδότησης. Αποτελούνται από δύο

διακεκριµένες στοιβάδες: 

α) µια λεπτότατη, τον υµένα (skin) που είναι το δραστικό τµήµα της

µεµβράνης για το διαχωρισµό του νερού από τα διαλυµένα ή αιωρούµενα

συστατικά και

β) ένα λεπτό στρώµα αποτελούµενο από πορώδες υλικό το οποίο είναι

περατό τόσο από το νερό όσο και από τα υπόλοιπα συστατικά που

περιέχονται σε αυτό.
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Χαρακτηριστικά µεµβρανών

� ΝΝα κατασκευάζεται εύκολα

� ΝΝα είναι φθηνή

� ΝΝα έχει ικανοποιητική διάρκεια ζωής

� ΝΝα έχει ικανοποιητική µηχανική αντοχή κατά την συναρµολόγησή της

σε στοιχεία και στην εφαρµοζόµενη πίεση κατά τη λειτουργία της

� ΝΝα έχει χηµική, φυσική και θερµική σταθερότητα στο θαλασσινό νερό

αλλά και στο υφάλµυρο

� ΝΝα έχει µεγάλη περατότητα στο νερό και συγχρόνως να έχει τη

µεγαλύτερη δυνατή απόρριψη αλάτων.

� ΝΝα έχει το µικρότερο δυνατό πάχος.
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Τύποι µεµβρανών

�Σωληνωτός τύπος

�Σπειροειδής τύπος

�Τύπος κοίλων ινών ή τριχοειδών σωλήνων

�Τύπος δίσκων-πλαισίου ή επίπεδος τύπος

21



Σωληνωτός τύπος

Οι µεµβράνες τοποθετούνται µέσα σε διάτρητους µεταλλικούς ή σε πορώδεις

σωλήνες στήριξης από fiberglass. Το νερό προς καθαρισµό τροφοδοτείται υπό

πίεση στο ένα άκρο του σωλήνα, η διάµετρος του οποίου είναι 0.5 – 1 ίντσες. Το

καθαρό νερό περνάει από τη µεµβράνη και συλλέγεται στο εξωτερικό µέρος του

σωλήνα. Το απορριπτέο συµπύκνωµα βγαίνει από το άλλο µέρος του σωλήνα.

Υλικό κατασκευής: οξική κυτταρίνη

Πλεονεκτήµατα :

�Ρυπαίνεται πιο δύσκολα

�Καθαρίζεται πιο εύκολα και µάλιστα µε µηχανικά µέσα

Μειονεκτήµατα : 

�Είναι λιγότερο συµπαγής διάταξη

�Έχει τις µικρότερες ανοχές θερµοκρασίας και pΗ. Οι περιοχές λειτουργίας της είναι pΗ

2÷8 µέχρι 15οC και pΗ 3÷6 µέχρι 30 οC. 
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Σπειροειδής τύπος

∆ύο µεµβράνες τοποθετούνται σε επαφή µε ένα πορώδες εύκαµπτο υλικό

στήριξης, ώστε να δηµιουργείται η διάταξη,  µεµβράνη - υλικό στήριξης -

µεµβράνη. Τα τρία αυτά στρώµατα στερεώνονται µαζί στην άκρη. Ένας

διάτρητος σωλήνας παρεµβάλλεται µεταξύ των µεµβρανών, το συγκρότηµα των

µεµβρανών τυλίγεται πάνω σ’ αυτόν τον σωλήνα µαζί µε ένα κατάλληλο υλικό

που χρησιµεύει στο να διαχωρίζει τις επιφάνειες των µεµβρανών και

δηµιουργείται έτσι ένας κύλινδρος. Ο κύλινδρος αυτός τροφοδοτείται µέσω της

διόδου που έχει προβλεφθεί στο διαχωριστικό υλικό, ενώ το προϊόν ρέει

σπειροειδώς προς τον κεντρικό σωλήνα, ο οποίος είναι προσκολληµένος στο

τοίχωµα του δοχείου πίεσης. Ο τύπος αυτός αποτελεί ένα βήµα βελτίωσης του

προηγούµενου τύπου, όσον αφορά την επίτευξη µεγαλύτερων επιφανειών

µεµβράνης σε έναν ορισµένο όγκο συσκευής. Παρουσιάζει ενδιάµεσα

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µεταξύ του σωληνωτού τύπου και του τύπου κοίλων

ινών. 
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Τύπος κοίλων ινών ή τριχοειδών σωλήνων

Αποτελεί την πιο συµπαγή διάταξη από όλες, χρησιµοποιώντας ίνες εσωτερικής

διαµέτρου 42 µm και εξωτερικής διαµέτρου 85 µm. Σε ένα σωλήνα 4 ιντσών

περιέχονται ένα εκατοµµύριο τέτοιες ίνες πολλαπλασιάζοντάς την ανά µονάδα

όγκου επιφάνεια της συσκευής κατά 50 φορές σε σχέση µε τον σωληνωτό τύπο

και κατά 15 περίπου φορές σε σχέση µε τον σπειροειδή τύπο. Ο τύπος αυτός

αποτελεί την πιο εξελιγµένη µορφή των µεµβρανών και βρίσκει µεγάλη

εφαρµογή παγκοσµίως.

Yλικό κατασκευής: πολυαµίδιο.

Πλεονεκτήµατα : 

�η πιο συµπαγής κατασκευή

�αντοχή σε συνθήκες θερµοκρασίες και pΗ ( pΗ 4÷11 έως 35οC )

Μειονεκτήµατα :

�ρυπαίνεται πιο εύκολα

�καθαρίζεται πιο δύσκολα και απαραιτήτως µε χηµικά µέσα
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Τύπος δίσκων - πλαισίου ή επίπεδος τύπος

Πρόκειται για σύνολο µεµβρανών επίπεδου σχήµατος, οι οποίες

τοποθετούνται ενδιάµεσα σε ειδικά διάτρητα πορώδη πλαίσια. Τα πλαίσια

αυτά χρησιµεύουν για τη στήριξη των µεµβρανών. Το νερό τροφοδοσίας

ρέει ανάµεσα στο στενό άνοιγµα που µεσολαβεί µεταξύ των επιφανειών

των µεµβρανών, ενώ το προϊόν συλλέγεται διαµέσου των ειδικών

ανοιγµάτων που έχουν τα πλαίσια. Αυτός ο τύπος αποτελεί µία από τις

πρώτες και απλούστερες κατασκευές.
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Μετακατεργασία

� Το αφαλατωµένο νερό παρουσιάζει µεγάλη διαβρωτική ικανότητα.

� Όταν το αφαλατωµένο νερό προορίζεται για οικιακή χρήση ή για πόση δεν

είναι δυνατή η προσθήκη ανασταλτικών της διάβρωσης για λόγους υγιεινής. 

� Σε αυτές τις περιπτώσεις προστίθεται µικρή ποσότητα χλωριούχου ασβεστίου

(CaCl2) και όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO3):

CaCl2 + 2NaHCO3 →→→→ Ca(HCO3)2 + 2NaCl

� Το χλωριούχο νάτριο (NaCl) βελτιώνει τη γεύση του νερού

� Το όξινο ανθρακικό ασβέστιο (Ca(HCO3)2) σχηµατίζει προστατευτικό

στρώµα στην επιφάνεια του µετάλλου, εµποδίζοντας τη διάβρωση.

� Ταυτόχρονα, προστίθεται στο νερό µικρή ποσότητα ανθρακικού νατρίου

(Na2CO3) για τη δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα.
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Ροή δια των µεµβρανών

� Ροή του νερού δια της µεµβράνης. Η ροή είναι µια φυσική ιδιότητα της

µεµβράνης να επιτρέπει µία καθορισµένη ποσότητα νερού να διέρχεται από

την µάζα της στην µονάδα του χρόνου. Έχει σύµβολο Jν και µονάδα

µέτρησης m3/sec. Κατά την ροή του νερού δια της µεµβράνης η µεταφορά

των µορίων του νερού καθορίζεται από την περατότητα της µεµβράνης και

από την επικρατούσα διαφορά πίεσης στις δύο πλευρές της. 

� Ροή των διαλυµένων αλάτων. Ροή ονοµάζεται επίσης και η διάχυση των

αλάτων του διαλύµατος από µία ατελή µεµβράνη. Έχει σύµβολο Js και

µονάδα µέτρησης mol/sec. Στην περίπτωση αυτή, η µεταφορά των µορίων

των αλάτων γίνεται µόνο µε διάχυση, λόγω της διαφοράς του χηµικού

δυναµικού των δύο διαλυµάτων.
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Ροή

Jν =  A . (Ρ-∆Π)

Jν = η ογκοµετρική ροή του καθαρού νερού στην µεµβράνη (m3/s)

P = η πίεση λειτουργίας της µεµβράνης (Pa)

∆Π = Πτροφ - Ππρ δηλαδή η διαφορά της ωσµωτικής πίεσης στις δύο πλευρές της

µεµβράνης (του νερού τροφοδότησης και του αφαλατωµένου νερού) (Pa)

Α = σταθερά περατότητας νερού (m3/s.Ρa) 

Js =  B . ∆cs

Js = η ροή των αλάτων λόγω διάχυσης (mol/s)

∆cs = CF - CP δηλαδή η διαφορά συγκέντρωσης των αλάτων στα δύο διαλύµατα

στις δύο πλευρές της µεµβράνης (mol/m3)

CP = η συγκέντρωση άλατος στο προϊόν (mol/m3)

CF = η συγκέντρωση άλατος στην τροφοδοσία (mol/m3)

Β = σταθερά περατότητας άλατος (m3/s )
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Ωσµωτική πίεση

Π = 2.C.R.T

Π = ωσµωτική πίεση (atm)  διαλύµατος NaCl

C = συγκέντρωση άλατος (mol /lt)

R = παγκόσµια σταθερά των αερίων (0,082 lt.atm/mol.oK)

T = απόλυτη θερµοκρασία (oK) 
Ο συντελεστής 2 δηλώνει τα δύο ιόντα που προκύπτουν από την διάσταση του NaCl

Πίεση: Είναι το πηλίκο της δύναµης (F) που ασκείται κάθετα σε µια επιφάνεια

(S) προς το εµβαδόν της επιφάνειας (Α)

∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (S.I.) : 1 Pa = 1 N/m2

760 mm Hg = 1 atm = 1,013.105 Pa

1 bar = 1.105 Pa
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Απόρριψη άλατος - Απόδοση συστήµατος

% Rr =  [1- (CP/CF)]. 100

% Rr = %  ποσοστό απόρριψης άλατος

% α =  (Jν / JF ).100

α% = % απόδοση συστήµατος σε προϊόν συγκριτικά µε την παροχή

τροφοδοσίας

Jν = η ογκοµετρική ροή του καθαρού νερού (προϊόν) στην µεµβράνη

(m3/s)

JF = η ογκοµετρική ροή (παροχή) του αλµυρού νερού (τροφοδοσία)  

(m3/s)
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Ισοζύγια παροχής - άλατος

�Ισοζύγιο παροχής: JF = Jν + Jb

�Ισοζύγιο άλατος: JF . CF = Jν . CP  +  Jb . Cb

�% απόκλιση των πειραµατικών µετρήσεων από το ισοζύγιο άλατος:

[JF . CF - ( Jν . CP +  Jb . Cb )] . 100/( JF . CF)

Jb = η ογκοµετρική ροή του συµπυκνωµένου νερού (άλµη, απόβλητα) 

(m3/s)

Cb = η συγκέντρωση άλατος στην άλµη (mol/m3)
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Οικονοµικά στοιχεία

∆απάνη εγκατάστασης µονάδας αφαλάτωσης µε Α.Ω.

∆υναµικότητα Α.Ω.

(m3/day)

Κόστος επένδυσης

(ευρώ)

100 150.000

150 185.000

200 230.000

300 320.000

400 400.000

500 490.000

600 575.000

32



Οικονοµικά στοιχεία: Λειτουργικό κόστος

Κόστος/ m3

(ευρώ)

Ενέργεια 0,411

Χηµικά 0,049

Αναλώσιµα 0,030

Σύνολο 0,490
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Παραδείγµατα εφαρµογών
Πλωτή πλατφόρµα αφαλάτωσης µε ανεµογεννήτρια στην Ηρακλειά

Η κατασκευή, η οποία ζυγίζει 150 τόνους και καλύπτει έκταση µισού

στρέµµατος, έχει ύψος όσο µια δεκαώροφη πολυκατοικία και παράγει

70.000 λίτρα πόσιµου νερού το 24ωρο. Το καινοτόµο πρόγραµµα

εκπονήθηκε από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σε συνεργασία µε 9 δηµόσιους

και ιδιωτικούς φορείς. Η κατασκευή της µονάδας κόστισε περίπου

1.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο υπολογίζεται ότι θα µειωθεί στις 700.000 

ευρώ για τις επόµενες µονάδες αφαλάτωσης. 

Έχει επιτευχθεί λειτουργία χωρίς χηµική επεξεργασία του θαλασσινού

νερού και είναι 100% οικολογική, αφού το σύστηµα δε χρησιµοποιεί

καθόλου καύσιµα.

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τη λειτουργία της µονάδας περιορίζονται

ουσιαστικά στην απόθεση του αλµυρού νερού (ύστερα από την

αφαλάτωση), η οποία γίνεται στο ανοικτό πέλαγος, µακριά από τις ακτές, 

και σε µικρές ποσότητες.
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Παραδείγµατα εφαρµογών
Σταθµός αφαλάτωσης µε χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο

Η µονάδα της Μήλου, δυναµικότητας 2240 m3 πόσιµου νερού την ηµέρα, 

έχει σχεδιαστεί, ώστε να καλύπτει πλήρως, τόσο τις βραχυπρόθεσµες

ανάγκες του νησιού σε νερό, καλύπτοντας, µάλιστα, και τις καλοκαιρινές

αιχµές του συστήµατος, όσο και τις µακροπρόθεσµες ανάγκες του σε

ορίζοντα εικοσαετίας, µε πρόβλεψη επέκτασής της το 2015 κατά 1120 

m3/d.

Η µονάδα αυτή αντισταθµίζει την απαιτούµενη για τη λειτουργία της

ηλεκτρική ενέργεια από ίση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία

προέρχεται από µια ανεµογεννήτρια ισχύος 850 kW, εξασφαλίζοντας µε

αυτόν τον τρόπο µηδενική επιβάρυνση στο περιβάλλον και ταυτόχρονα

υψηλής ποιότητας πόσιµο νερό σε χαµηλή τιµή. 

Τα εγκαίνια του έργου έγιναν στις 23.05.08.
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∆ιάγραµµα ροής συστήµατος Α.Ω.
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Πειραµατικό µέρος - Όργανα

�∆εξαµενή τροφοδοσίας

�Αντλία χαµηλής πίεσης

�Φίλτρο σωµατιδίων

�Φίλτρο άνθρακα

�Φίλτρο UV

�Αντλία υψηλής πίεσης

�Μεµβράνες Α.Ω.

�Μανόµετρο

�Βάνα

�Ροόµετρο

�Αγωγιµόµετρο
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Πειραµατικό µέρος – Μετρήσεις

�Με τελείως ανοικτή την βάνα στραγγαλισµού εκκινούµε το σύστηµα. 

�Με την βάνα ρυθµίζουµε την πίεση στα 25 bar. 

�Όταν σταθεροποιηθεί η ένδειξη αγωγιµότητας στο προϊόν, 

καταγράφουµε από τα ροόµετρα την παροχή του προϊόντος Jν και της

άλµης Jb σε lt/h. 

�Σηµειώνουµε την θερµοκρασία. 

�Παίρνουµε δείγµατα από το προϊόν, την τροφοδοσία και την άλµη και

µε το αγωγιµόµετρο µετρούµε την αγωγιµότητά τους.
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Πειραµατικό µέρος – Υπολογισµοί 1

�Παροχή τροφοδοσίας JF σε lt/h

�Συγκεντρώσεις προϊόντος CP, τροφοδοσίας CF και άλµης Cb σε ppm

Εάν έχουµε µικρές τιµές αγωγιµότητας χρησιµοποιούµε την σχέση

y = 3,5418. x 0,921

όπου : y η αγωγιµότητα σε µS και x η συγκέντρωση σε ppm

Για να βρούµε την συγκέντρωση σε ppm λύνουµε ως προς x

x = 10 (logy-log3,5418)/0,921

Μετατρέπουµε τα ppm σε mol/m3 διαιρώντας µε 58,5 (ΜΒ NaCl)
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Πειραµατικό µέρος – Υπολογισµοί 2

�% απόκλιση των πειραµατικών µετρήσεων από το ισοζύγιο άλατος

�% ποσοστό απόρριψης άλατος (%Rr)

�% απόδοση συστήµατος σε προϊόν συγκριτικά µε παροχή τροφοδοσίας

(%α)
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Πειραµατικό µέρος – Υπολογισµοί 3

�σταθερά περατότητας άλατος Β (m3/s)

�σταθερά περατότητας νερού Α (m3/s.Ρa)
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