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Sol-Brine: καινοτόµο ελληνικό σύστηµα “καθαρής” αφαλάτωσης µε
ΑΠΕ στην Τήνο

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο
WIN4LIFE, που έγινε στο Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού στην Τήνο από την Πέµπτη 19 Σεπτεµβρίου έως το
Σάββατο 21 Σεπτεµβρίου 2013 και διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρουσία αξιόλογων
οµιλητών από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα από όλο τον κόσµο και εκπροσώπων πλήθους φορέων που εµπλέκονται
στη διαχείριση των υδάτινων πόρων (Ηνωµένων Εθνών, ΕΥ∆ΑΠ και λοιπών επιχειρήσεων ύδρευσης και
αποχέτευσης, ΚΑΠΕ, κτλ).
Το συνέδριο χαιρέτησαν οι: κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ∆ήµαρχος Τήνου, κ. Νικόλαος Συρµαλένιος,
Βουλευτής Κυκλάδων, η κ. Εισοδία ∆ούκα και ο κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας εκπροσωπώντας το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η κ. Γεωργία Βαλαώρα από την Εξωτερική Οµάδα
Παρακολούθησης των Προγραµµάτων LIFE+, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Σύρου και Τήνου και της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Το Συνέδριο είχε ως στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας του νερού ως αγαθού, ιδιαίτερα για τις
νησιωτικές περιοχές και την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά µε τη διαχείριση του νερού, καινοτόµες
τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση της άλµης από µονάδες αφαλάτωσης και την
προώθηση ενεργειακά αυτόνοµων συστηµάτων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης του
νερού, πάντοτε µε σεβασµό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο πιλοτικό καινοτόµο και ενεργειακά αυτόνοµο
σύστηµα που αναπτύχθηκε στον Άγιο Φωκά για την επεξεργασία της άλµης.
Η διαθεσιµότητα πόσιµου νερού ήδη βρίσκεται υπό πίεση και αναµένεται ότι θα οξυνθεί τόσο από το
φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής όσο και από την αύξηση του πληθυσµού. Η αφαλάτωση αναγνωρίζεται
ως µία πολλά υποσχόµενη λύση για την καταπολέµηση αυτής της επερχόµενης πρόκλησης. Ωστόσο, υπάρχουν
ζητήµατα που δεν έχουν επιλυθεί και προκαλούν σοβαρές ανησυχίες, µε σηµαντικότερο την περιβαλλοντική
όχληση που προκαλεί το υγρό υπόλειµµα (άλµη), το οποίο διατίθεται σε υδάτινους αποδέκτες. Ανάλογα µε
τον τύπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποδέκτη, η απορριπτόµενη άλµη ενδέχεται να προκαλέσει
σηµαντικές επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστηµα.
Το σύστηµα SOL-BRINE συνιστά µία καινοτόµο προσέγγιση επεξεργασίας και αξιοποίησης της
παραγόµενης άλµης από µονάδες αφαλάτωσης, µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακής ενέργειας)
αλλά και τεχνολογίας αιχµής που οδηγεί σε µηδενικά υγρά απόβλητα (Zero Liquid Discharge).
Το όλο σύστηµα σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε από την οµάδα εργασίας της Μονάδας
Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (www.uest.gr) υπό την
καθοδήγηση της Καθηγήτριας Μαρίας Λοϊζίδου µε γνώµονα και βασική παράµετρο σχεδιασµού τη
µεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής του επίδοσης, ενσωµατώνοντας µία σειρά από καινοτοµίες, οι οποίες
µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: (α) Εξάτµιση υπό κενό µε παράλληλη ανάκτηση ενέργειας, (β) Χρήση
πολλαπλών βαθµίδων, (γ) Ενεργειακή αυτονοµία µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή ενέργεια).
Το σύστηµα SOLBRINE αποτελείται από το σύστηµα επεξεργασίας της άλµης που περιλαµβάνει τον
εξατµιστήρα, τον κρυσταλλωτήρα και τον ξηραντήρα.
Το σύστηµα τροφοδοτείται εξολοκλήρου από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συγκεκριµένα από ηλιακή
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εξατµιστήρα, τον κρυσταλλωτήρα και τον ξηραντήρα.
Το σύστηµα τροφοδοτείται εξολοκλήρου από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συγκεκριµένα από ηλιακή
ενέργεια. Τα συστήµατα δέσµευσης της ηλιακής ενέργειας που χρησιµοποιούνται είναι θερµικοί συλλέκτες
κενού και φωτοβολταϊκά.
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