Εισαγωγή

 Το θέμα της παρουσίασης αφορά την επικάλυψη υδατοδεξαμενών με ένα
πρωτοποριακό, εύκαμπτο κάλυμμα / μεμβράνη, το οποίο συνδυάζει την
αποθήκευση

νερού

και

την

παραγωγή

πράσινης

ενέργειας

από

φωτοβολταϊκά
 Πρόκειται για μια καινοτομία που συνδυάζει δύο τομείς υποδομής:
Νερό και Ενέργεια.
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Συνήθεις Υδατοδεξαμενές

 Η εικόνα δείχνει μια τυπική δεξαμενή νερού, όπως αυτές λειτουργούν σε
χώρες της Μεσογείου. Η πλειοψηφία αυτών των δεξαμενών ενσωματώνεται
σε συστήματα άρδευσης αγροτικών εκτάσεων ή αποτελούν μέρος
βιομηχανικής επεξεργασίας
 Το νερό που αποθηκεύεται προέρχεται είτε από την επιφάνεια είτε από
δευτερογενή ή τριτογενή επεξεργασία από απόβλητα νερού
 Βρίσκονται σε περιοχές με λειψυδρία όπου απαιτείται και εφαρμόζεται
εκτεταμένη διαχείριση των υδάτων από τις δημόσιες αρχές

 Αυτή η συνήθης τεχνική αποθήκευσης δεν είναι δαπανηρή, αλλά το νερό
εκτίθεται στο περιβάλλον που σημαίνει ότι α) ένα ορισμένο ποσοστό θα
εξατμιστεί, β) μαζεύεται σκόνη και βρωμιά και γ) δημιουργούνται άλγη
προκαλώντας στρώση λάσπης στο κάτω μέρος της δεξαμενής
 Αμέσως μετά θα δούμε το έργο που πραγματοποιήθηκε το 2018 στην
Κύπρο και συγκεκριμένα στην επαρχία Λεμεσού.
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Η Πρώτη Παγκόσμια Εφαρμογή και Λειτουργία του Συστήματος στην
Κύπρο

 Η δεξαμενή καλύπτεται πλήρως και εγκαθίστανται 80 τεμάχια ημι-εύκαμπτων
φωτοβολταϊκών πάνελ (Φ/Β) με ισχύ 20 kWp, ως εκτέλεση της Α’ Φάσης του
έργου
 Η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται ενσωματώνεται και καταναλώνεται από τον
υφιστάμενο τοπικό σταθμό (αντλιοστάσιο)
 Το νερό τροφοδοτείται στη δεξαμενή από κοντινή μονάδα επεξεργασίας
λυμάτων και χρησιμοποιείται για άρδευση γεωργικής γης
 Το κάλυμμα πάχους περίπου 1 mm αποτελείται από 3 φύλλα ειδικού
υφάσματος βιομηχανικά επεξεργασμένα
 Η ειδική αντοχή του καλύμματος επιτρέπει το περπάτημα και την εργασία στην
επιφάνεια του και την εγκατάσταση πολλών φωτοβολταϊκών πάνελ, ανάλογα με
το μέγεθος της επιφάνειας και τις ανάγκες ρεύματος της εκάστοτε μονάδας
 Το κάλυμμα ακολουθεί τη στάθμη του νερού και είναι ιδανική πλατφόρμα για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
 Με την επικάλυψη μειώνεται αισθητά, ανάμεσα σε άλλα, η δημιουργία άλγεωνιδανική λύση για του γεωργούς/αγρότες της περιοχής
 Εξαλείφεται η εξάτμιση του νερού και ταυτόχρονα η μόλυνση του από
εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
 Η όλη εγκατάσταση του συστήματος χρειάστηκε μόλις 3 εβδομάδες για να
ολοκληρωθεί
3

Τρόπος Λειτουργίας

 Τα υφιστάμενα σχέδια ‘Feed-in Tarrif’ φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη σήμερα
βασίζονται σε χρονικό πλαίσιο 20 χρόνων-όση δηλαδή και η ελάχιστη
διάρκεια ζωής του καλύμματος
 Οι υπερσύγχρονες δεξαμενές αποθήκευσης νερού, κατασκευασμένες από
χάλυβα, ή τσιμέντο στοιχίζουν το τριπλάσιο μιας καλυμμένης δεξαμενής
 Το νερό άρδευσης συχνά επιδοτείται. Το κόστος γλυκού νερού κυμαίνεται
μεταξύ 0,5 EUR /m³ και 0,5 EUR / m³
 Η αφαλάτωση έχει βελτιώσει τη διαθεσιμότητα νερού σε πολλές χώρες, αλλά

εξαρτάται από το κόστος ενέργειας, δεδομένου ότι η αφαλάτωση είναι
τεχνολογία υψηλής πίεσης
 Στις άγονες και ημι-άνυδρες περιοχές, το κόστος νερού μπορεί να είναι
μάλλον θεωρητικού ενδιαφέροντος, όταν απλά δεν υπάρχει καθόλου νερό
προς διάθεση
 Η αντικατάσταση του ντίζελ και ο τερματισμός της εξάτμισης του νερού, είναι
μεγάλης σημασίας σε αυτές τις περιοχές
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Ενσωμάτωση του Συστήματος στη Διαχείριση Υδάτων

 Το νερό περνάει από πολλά στάδια μέσα από αστικά και αγροτικά
συστήματα διανομής νερού
 Το συνολικό σύστημα επεξεργασίας και διανομής νερού είναι σημαντικό
 Κατά κανόνα,

το σύστημα

διανομής αποτελεί το 70% του συνολικού

κόστους νερού
 Ο ίδιος αριθμός ισχύει σε αναλογία στην Ευρώπη μεταξύ νερού για αστική
χρήση και άρδευση γεωργικής γης, η οποία καταναλώνει 70% του γλυκού
νερού

 Η επαναχρησιμοποίηση του νερού είναι εξαιρετικά σημαντική και ως εκ
τούτου η υποδομή διανομής πρέπει να σχεδιαστεί και να οικοδομηθεί υπό το
πρίσμα της οικιακής χρήσης των υδάτων, λαμβάνοντας ευρέως υπόψη την
υποστήριξη των αρδευτικών αναγκών της γεωργικής γης
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Αυτονομία Συστήματος

 Δεξαμενές νερού με δική τους παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να
συνδεθούν μεταξύ τους, προκειμένου να καταστούν ένα αυτόνομο δίκτυο
διανομής νερού και ενέργειας
 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και χωρίς τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικού
δικτύου
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Διανομή Νερού και Ενέργειας

 Οι μεγάλες ημι-άνυδρες περιοχές υποφέρουν από λειψυδρία. Σε πολλές
περιοχές το νερό μεταφέρεται με φορτηγά ή πλοία τα οποία πρέπει να
διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και να καταναλώσουν καύσιμα, για να
φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά
 Επίσης,

φρεάτια

πηγαδιών

νερού

λειτουργούν

αρκετά

συχνά

με

πετρελαιοκίνητους μηχανισμούς (τουρμπίνες)
 Το δίκτυο ύδρευσης και ενέργειας παρέχει υποδομή άντλησης και διανομής
με βάση την πράσινη ενέργεια
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Περίληψη Προτερημάτων του Συστήματος

 Αποτρέπεται η μόλυνση του νερού
 Βελτίωση της ποιότητας νερού χωρίς άλγη
 Δεν υπάρχουν οσμές
 Εξάλειψη της εξάτμισης
 Μείωση/εξάλειψη κόστους επεξεργασίας νερού
 Χαμηλότερη περιεκτικότητα αλατιού/αλμύρας
 Προστασία από περιττώματα πουλιών /πτήσεις πουλιών
 (ιδανικό για δεξαμενές δίπλα από αεροδρόμια)
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Πώς λειτουργεί το Φωτοβολταϊκό Σύστημα

 Το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι τελευταίας τεχνολογίας
 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ στερεώνονται χωρίς μεταλλική υποκατασκευή
 Αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του καλύμματος
 Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε υφιστάμενο
πλωτό κάλυμμα, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει αντοχή και επιτρέπει να
περπατά κανείς πάνω του
 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορούν να έχουν ενσωματωμένη γυάλινη
επιφάνεια στην μπροστινή πλευρά ή χωρίς γυαλί, ως ημι-άκαμπτα πάνελ

 Η μελέτη του έργου πρέπει να προϋπολογίσει τις γενικές οικονομικές
συνθήκες του έργου. Το κόστος και η διαθεσιμότητα της γης είναι ισχυρός
παράγοντας στην οποιαδήποτε οικονομική μελέτη/αποτέλεσμα
 Περίπου 500 kWp μπορούν να εγκατασταθούν σε περιοχή κάλυψης νερού
10.000 m²
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Συμπεράσματα και προοπτικές

 Το πλωτό σύστημα / κάλυμμα υδατοδεξαμενών επιτρέπει τη χρήση
αποθηκευμένου νερού για άρδευση αγροτικής γης με έναν καλύτερο τρόπο
και προοπτική
 Η ενσωμάτωση ενός αυτοσυντηρούμενου συστήματος διανομής νερού &
ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα περιφερειακό σύστημα διανομής νερού,
εξοικονομεί

ορυκτά

καύσιμα

και

επιτρέπει

τη

βελτίωση

της

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στις ημι-άνυδρες περιοχές
 Η επικάλυψη νερού επιφέρει άμεσα βελτίωση της υδροβιολογικής

κατάστασης του νερού που προορίζεται για άρδευση
 Η

ανάπτυξη

και

η

παραγωγή

ολοκληρωμένου

σάντουιτς

από

φωτοβολταϊκά κύτταρα είναι σε συνεχή εξέλιξη
 Η Continental συνεργάζεται με επιστημονικούς συνεργάτες και ερευνητές
για περαιτέρω ανάπτυξη
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