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ΔυνατότητεςΔυνατότητες στηστη θάλασσαθάλασσα

•• ΑστείρευτεςΑστείρευτες πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας

ΑιολικήΑιολική ενέργειαενέργεια, , ρεύματαρεύματα, , παλίρροιεςπαλίρροιες, , 

κυματικήκυματική ενέργειαενέργεια , , βιοκαύσιμαβιοκαύσιμα

•• ΏριμεςΏριμες τεχνολογίεςτεχνολογίες

•• ΕρευνητικέςΕρευνητικές εφαρμογέςεφαρμογές προοπτικέςπροοπτικές











UK 60 MW projectUK 60 MW project

•• 60 MW project60 MW project
•• 75 million75 million poundspounds
•• 30 wind turbines30 wind turbines 2 MW2 MW



ΠλωτήΠλωτή ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια HywindHywind



ΠλωτήΠλωτή ΑυτόνομηΑυτόνομη
ΟικολογικήΟικολογική & & ΑποδοτικήΑποδοτική
ΜονάδαΜονάδα ΑφαλάτωσηςΑφαλάτωσης





ΣτηΣτη θάλασσαθάλασσα

•• ΚαθώςΚαθώς οιοι ανεμογεννήτριεςανεμογεννήτριες είναιείναι τοποθετημένεςτοποθετημένες

σεσε κορυφογραμμέςκορυφογραμμές, , είναιείναι σημαντικάσημαντικά υψηλόυψηλό τοτο

κόστοςκόστος εγκατάστασηςεγκατάστασης τουςτους καικαι μεταφοράςμεταφοράς ισχύοςισχύος

προςπρος τητη μονάδαμονάδα αφαλάτωσηςαφαλάτωσης, , ηη οποίαοποία βρίσκεταιβρίσκεται

μακριάμακριά απόαπό τηντην πηγήπηγή ενέργειαςενέργειας. . 

•• ΚαλύτεροςΚαλύτερος άνεμοςάνεμος, , πιοπιο ομαλήομαλή ροήροή



Στόχος
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός φιλικού προς το

περιβάλλον συστήματος αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος

αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και

βελτιστοποιώντας ενεργειακά την διεργασία αφαλάτωσης.

Συμβολή στην κάλυψη της αυξημένης εποχιακής ζήτησης

νερού στα νησιά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και

με μειωμένο κόστος παραγωγής νερού.



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα
Μειωμένο κόστος σύνδεσης των μονάδων, καθώς δεν
έχουμε δίκτυο μεταφοράς

Δυνατότητα τοποθέτησης της μονάδας μακριά από
κατοικημένες περιοχές, ώστε να μην ενοχλεί τους
κατοίκους

Δυνατότητα μεταφοράς της μονάδας, ώστε να είναι δυνατή
η εκμετάλλευση αιολικού δυναμικού σε διαφορετικές
περιοχές ανάλογα με τις συνθήκες.



Η μονάδα περιλαμβάνει ανεμογεννήτρια για την
παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας
αφαλάτωσης του θαλασσίου ύδατος. Είναι
οικολογική γιατί αφενός χρησιμοποιεί τον άνεμο
σαν πηγή ενέργειας, και αφετέρου το προς
επεξεργασία νερό δεν προέρχεται από υπόγεια
υφάλμυρα ύδατα, αλλά από την θάλασσα.



Σχεδιασμός και Λειτουργία

• Ανεμογεννήτρια
• Πλωτή εξέδρα
• Αφαλάτωση
• Συνεργασία
• Αυτοματισμός τηλε-έλεγχος



Τελική Μορφή του Πλωτού







ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

•• ΡυθμιζόμενηΡυθμιζόμενη γωνίαγωνία πτερυγίωνπτερυγίων
•• ΜεταβλητήςΜεταβλητής ταχύτηταςταχύτητας περιστροφήςπεριστροφής
•• ΆμεσηςΆμεσης μετάδοσηςμετάδοσης
•• ΔυνατότηταΔυνατότητα αυτόνομηςαυτόνομης λειτουργίαςλειτουργίας
•• ΙσχύςΙσχύς 30KW 30KW σεσε 15 15 m/sm/s ταχύτηταταχύτητα
ανέμουανέμου
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Βελτίωση Αφαλάτωσης

• Ελάχιστη συντήρηση
• Μέγιστη ανάκτηση ενέργειας
• Μείωση επικαθίσεων
• Εξάλειψη της χημικής
επεξεργασίας

• Ελαχιστοποίηση κόστους
παραγόμενου νερού

• Άριστη ποιότητα νερού



Ανάκτηση Ενέργειας

•Αξιοποίηση πίεσης απορριπτόμενου νερού

• Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%

• μόνον το 32% της παροχής περνά από την αντλία υψηλής, ενώ το 68% 
περνά από το PX και μιας αντλίας/κυκλοφορητή



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

P&I διάγραμμα για άμεση εποπτεία
της λειτουργίας των μηχανημάτων

Καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό
χρόνο, εμφάνιση σε ημερήσια, 
εβδομαδιαία, ετήσια βάση

Εμφάνιση δεδομένων σε μορφή
γραφήματος για άμεση

επεξεργασία
•Η/Υ εγκατεστημένος στο control 
panel

•Έλεγχος από 15’’ οθόνη αφής

•Χειρισμός μονάδος manual ή
automatic 

•Άμεση επικοινωνία με PLC



Συστήματα



Πλεονεκτήματα
• Εύκολη μεταφορά στο τόπο λειτουργίας.
• Δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των νησιών.
• Ελαχιστοποίηση εξόδων εγκατάστασης. 
• Ελαχιστοποίηση όχλησης στους κατοίκους. 
• Δεν απαιτεί έργα με περιβαλλοντολογικές
επιπτώσεις, όπως η διάνοιξη δρόμων, η
θεμελίωση ανεμογεννητριών, και τέλος η
μεταφορά ενέργειας ή νερού στο τόπο
αφαλάτωσης.











ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

-- ΠλωτήΠλωτή ΑυτόνομηΑυτόνομη ΟικολογικήΟικολογική & & ΠαραγωγικήΠαραγωγική
-- ΚόστοςΚόστος συγκρίσιμοσυγκρίσιμο μεμε εγκατάστασηεγκατάσταση στηστη
στεριάστεριά
-- ΔυνατότηταΔυνατότητα ΜεγέθυνσηςΜεγέθυνσης
-- ΠλωτάΠλωτά ΑιολικάΑιολικά ΠάρκαΠάρκα
-- ΣυνδυασμόςΣυνδυασμός παραγωγήςπαραγωγής ενέργειαςενέργειας καικαι νερούνερού
-- ΑποτελέσματαΑποτελέσματα καικαι γιαγια εφαρμογέςεφαρμογές στηστη στεριάστεριά



ΠεριβάλλονΠεριβάλλον

•• ΑνανεώσιμεςΑνανεώσιμες πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας
•• ΘαλασσινόΘαλασσινό νερόνερό καικαι όχιόχι υφάλμυρουφάλμυρο νερόνερό
•• ΜέγιστηΜέγιστη ΑνάκτησηΑνάκτηση ενέργειαςενέργειας
•• ΜείωσηΜείωση επικαθίσεωνεπικαθίσεων
•• ΕξάλειψηΕξάλειψη τηςτης χημικήςχημικής επεξεργασίαςεπεξεργασίας
•• ΕλαχιστοποίησηΕλαχιστοποίηση κόστουςκόστους παραγόμενουπαραγόμενου νερούνερού



ΠΛΩΤΗΠΛΩΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΦΠΦΠ4646--ΕΠΑΝΕΠΑΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ::

1.1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

2.2. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΛΑΜΔΑΛΑΜΔΑ ΑΑ..ΕΕ..

3.3. ΤΕΧΝΑΒΑΤΕΧΝΑΒΑ ΑΑ..ΕΕ. . 

4.4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

5.5. ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΑ..ΕΕ

6.6. ΡΕΦΛΕΞΙΟΝΡΕΦΛΕΞΙΟΝ ΕΠΕΕΠΕ

7.7. ΕΠΙΣΕΥΕΠΙΣΕΥ ––ΕΜΠΕΜΠ

8.8. ΚΑΠΕΚΑΠΕ

9.9. ΙΙ. . ΚΟΥΙΜΆΝΗΣΚΟΥΙΜΆΝΗΣ & & ΣυνΣυν..
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