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LIFE BRINE-MINING: 
ανασκόπηση του τελευταίου εξαμήνου

 
 Έναρξη εργασιών για την κατασκευή του πρωτότυπου 
τεχνολογικού συστήματος του Έργου Brine-Mining. 
Πρόκειται για μία καινοτόμο μονάδα αφαλάτωσης, 
η οποία θα ανακτά καθαρό νερό και εμπορικά 
αξιοποιήσιμα άλατα από λύματα ανθρακωρυχείων.

 
ος

 Πραγματοποιήθηκε ο 1  κύκλος δειγματοληψιών 
νερού στην περιοχή-στόχο του Έργου. Ελήφθησαν 
δείγματα από ένα μικρό ποτάμι επιβαρυμένο με λύματα 
ανθρακωρυχείου και από τον ποταμό Small Vistula 
(Μικρός Βίστουλας), στον οποίο καταλήγει το μικρό 
ρυπασμένο ποτάμι. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική δράση
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Απρίλιος 2021 

ος
 Πραγματοποιήθηκε ο 2  κύκλος δειγματοληψιών νερού στην 
περιοχή-στόχο του Έργου. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
της Σιλεσίας (Silesian University of Technology) στην Πολωνία, 
μελέτησε τις φυσικοχημικές παραμέτρους των δειγμάτων, 
ενώ τα βιολογικά στοιχεία του νερού μελετήθηκαν από 
το Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας (University of Silesia) 
στην Πολωνία, που συνεργάστηκε με το ΕΜΠ, το SUT 
και το Κεντρικό Ινστιτούτο Εξόρυξης της Πολωνίας (GIG), 
σε επιστημονική βάση.

η
Πραγματοποιήθηκε η 1  διαδικτυακή συνάντηση της Επιτροπής 
Διαχείρισης του Έργου με την Επιτροπή Καθοδήγησης του Έργου, 
η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους της επιστημονικής 
κοινότητας (μέλη πανεπιστημίων, ινστιτούτων και εταιρειών), 
του πολιτικού τομέα (φορείς χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους 
τοπικών αρχών) και της βιομηχανίας (εκπροσώπους εταιρειών 
αφαλάτωσης), προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο 
του Έργου και να παράσχει συμβουλές για σημαντικά θέματα.

Ιούνιος 2021 

ο
 Το 1  Δελτίο Ανακοινώσεων, το οποίο διαμόρφωσε η εταιρεία 

η
NEVIS  και η 1  Σύνοψη Πολιτικής για τον τομέα της εξόρυξης 
άνθρακα, η οποία συντάχθηκε από την εταιρεία SEALEAU, 
στάλθηκαν από το ΕΜΠ σε 62 Έργα-παραλήπτες, τόσο LIFE 
όσο και HORIZON, στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης 
του Brine-Mining με άλλα Έργα. 

 
 Εκτυπώθηκε και διανεμήθηκε ο Πίνακας Ανακοινώσεων του Έργου, 
σε όλους τους εταίρους του Έργου. Σημαντικές πληροφορίες, 
όπως το διάγραμμα ροής του πρωτότυπου συστήματος, οι 
περιβαλλοντικές προκλήσεις στις οποίες απευθύνεται το Έργο 
και οι στόχοι του, αποτελούν τμήματα του Πίνακα Ανακοινώσεων. 
Σε αυτό το newsle�er περιλαμβάνονται φωτογραφίες των εταίρων 
του Έργου με τον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Μάρτιος 2021 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική δράση
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ης

 Η διεξαγωγή της 1   δειγματοληψίας 

πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του 

Κεντρικού Ινστιτούτου Εξόρυξης (GIG) 

στην Πολωνία, ενώ την ανάλυση των 

δειγμάτων ανέλαβε ο Δρ. Krzysztof Mitko 

από το εργαστήριο του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου (SUT) στην Πολωνία. 

Εξετάστηκαν τόσο οι παράμετροι της 

γενικής κατάστασης του νερού, όσο και

η ύπαρξη ή μη, ειδικών ρυπαντών σε αυτό. 

Από τη μελέτη της ποιότητας του νερού 

στην περιοχή-στόχο, θα εκτιμηθεί πώς 

η καινοτόμος μονάδα αφαλάτωσης του 

Έργου Brine-Mining θα βελτιώσει τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή. 

Σημαντική είναι και η συσχέτιση της 

ποιότητας των επιφανειακών υδάτινων 

σωμάτων με την αλλαγή των εποχών, 

καθώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν 

σημαντικά τις φυσικοχημικές παραμέτρους 

του νερού.

 
 Πρόκειται για τον  μικρό ποταμό Goławiecki και την περιοχή 
του ποταμού Small Vistula (Μικρός Βίστουλας), στην οποία 
καταλήγει το μικρό ποτάμι. Στον χάρτη είναι σημειωμένα 
τα πέντε σημεία δειγματοληψίας της περιοχής-στόχου: 
το σημείο G1 βρίσκεται κοντά στην πηγή του μικρού 
ποταμού Goławiecki, το σημείο G2 βρίσκεται περίπου 
στο μέσο του μικρού ποταμού, το σημείο G3 βρίσκεται 
σε μικρή απόσταση από την εκβολή του μικρού ποταμού 
στον Μικρό Βίστουλα, το σημείο W1 στην περιοχή του 
Μικρού Βίστουλα πριν την εκβολή του μικρού ποταμού 
σε αυτό και το σημείο W2 μετά την εκβολή του μικρού 
ποταμού στην περιοχή του Μικρού Βίστουλα.   

Περιοχή-στόχος του Έργου: 

Σημεία δειγματοληψίας 
στον μικρό ποταμό 

Goławiecki (G1,G2,G3) 

ος1  κύκλος δειγματοληψιών νερού 
στην περιοχή-στόχο του Έργου 

Σημεία δειγματοληψίας 
στον ποταμό Small 

Vistula (Μικρός 
Βίστουλας) (W1,W2)
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Ο Πίνακας Ανακοινώσεων του Έργου σχεδιάστηκε από τη NEVIS με στόχο την απόδοση των κύριων 
σημείων του Έργου με απλότητα και σαφήνεια. Ο Πίνακας περιλαμβάνει τον τίτλο του Έργου, το 
διάγραμμα ροής της πιλοτικής μονάδας, τους εταίρους, τη διάρκειά του και το συνολικό του κόστος. 
Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται οι ομάδες των εταίρων του Έργου στις εγκαταστάσεις τους 
με τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Έργου. 

Πίνακας Ανακοινώσεων του Έργου Brine-Mining 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 
Η καθηγήτρια ΕΜΠ, κ. Μαρία 

Λοϊζίδου, με τους συνεργάτες της. 

SUT (Silesian University 
of Technology):  Ο Δρ. Krzysztof 
Mitko, μέλος της ομάδας Έργου. 

Ορυχείο Ziemowit: 
Εκπρόσωποι της εταιρείας PGG.

SEALEAU: Ο CEO της εταιρείας, 
Δρ. Δημήτρης Ξεύγενος, 

με μέλη της ομάδας Έργου. 

GIG:
 Μέλη της ομάδας Έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική δράση

NEVIS: Η κ. Γεωργία Δήμου, 
μέλος της ομάδας Έργου.

LENNTECH: 
Μέλη της ομάδας Έργου.

TITANSALT: 
Μέλη της ομάδας Έργου.

THERMOSSOL: 
Oμάδα Έργου.

Πίνακες Ανακοινώσεων στις 
εγκαταστάσεις των εταίρων του Έργου 
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η
Από την 1  Φεβρουαρίου 2021, οι εταίροι του Έργου ξεκίνησαν να κατασκευάζουν 

τις επιμέρους μονάδες του πιλοτικού συστήματος αφαλάτωσης του Έργου. 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται τμήματα των μονάδων:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική δράση

Υπερδιήθηση (ultrafiltra�on): 
στοχεύει στην απομάκρυνση των στερεών σωματι-
δίων από ένα διάλυμα. Στην εικόνα παρουσιάζονται 
βυθισμένες κεραμικές μεμβράνες υπερδιήθησης για 
την απομάκρυνση των συνολικών αιωρούμενων στε-
ρεών της προς επεξεργασία άλμης ανθρακωρυχείου.

Νανοδιήθηση (nanofiltra�on):
αξιοποιείται για το διαχωρισμό πολυσθενών και 
μονοσθενών ιόντων. Σε αυτή τη φωτογραφία 
παρουσιάζονται οι πολυμερικές μεμβράνες 
νανοδιϋλισης για τον διαχωρισμό του θειϊκού νατρίου 
(NaSO )  και του χλωριούχου νατρίου (NaCl). 4

Ηλεκτροδιάλυση (electrodialysis): 
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των ιόντων των 
αλάτων ενός διαλύματος διαμέσου μεμβρανών 
ιοντοανταλλαγής σε ένα άλλο διάλυμα, υπό την 
επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος. Στην εικόνα 
παρουσιάζονται μεμβράνες ιοντοανταλλαγής για 
συμπύκνωση χλωριούχου νατρίου (NaCl).

Αντίστροφη ώσμωση (reverse osmosis): 
μέσω μίας ημιπερατής μεμβράνης απομακρύνονται 
ιόντα, ανεπιθύμητα μόρια και μεγαλύτερα σωματίδια 
από το νερό. Στην εικόνα παρουσιάζονται 
πολυμερικές μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης 
για τη συμπύκνωση χλωριούχου νατρίου (NaCl) 
και την παραγωγή καθαρού νερού.

Έναρξη κατασκευής των μονάδων 
του πιλοτικού συστήματος
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ος Ο 2  κύκλος δειγματοληψιών νερού 

διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα 

Ιουνίου/Ιουλίου, 2021. Τα πέντε από τα 

συνολικά έξι σημεία δειγματοληψίας, 

βρίσκονται στην περιοχή-στόχο του 

Έργου, που είναι ο μικρός ποταμός 

Goławiecki και η περιοχή του ποταμού 

Small Vistula (Μικρός Βίστουλας), στην 

οποία καταλήγει ο μικρός ποταμός. 

Το έκτο σημείο δειγματοληψίας 

βρίσκεται σε ένα μικρό υδάτινο ρεύμα 

κοντά στην περιοχή-στόχο του Έργου, 

το οποίο λέγεται Korzeniec. Σε αυτό το 

ρεύμα δεν καταλήγουν άλμες, γεγονός 

που το καθιστά χρήσιμο ως σημείο 

αναφοράς για τη μελέτη της επίδρασης 

που έχει η απόρριψη άλμεων 

ανθρακωρυχείου σε ένα υδάτινο σώμα.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από τον υδροβιολογικό και 

τον φυσικοχημικό έλεγχο της ποιότητας 

του νερού, θα συνεκτιμηθούν για την 

απόκτηση μίας πλήρους και αντιπρο-

σωπευτικής εικόνας αναφορικά με 

την οικολογική κατάσταση της 

περιοχής-στόχου του Έργου, προτού 

ξεκινήσει η λειτουργία της πιλοτικής 

μονάδας. Τα αποτελέσματα θα χρησι-

μεύσουν επίσης και στην εκτίμηση 

της επίδρασης των καιρικών συνθηκών 

στη ποιότητα του νερού των δύο 

υδάτινων σωμάτων – του μικρού 

ποταμού Goławiecki και του ποταμού 

Μικρός Βίστουλας.

Σημεία δειγματοληψίας 
στον μικρό ποταμό 

Goławiecki (G1,G2,G3) 

Σημεία δειγματοληψίας 
στον ποταμό Small 

Vistula (Μικρός 
Βίστουλας) (W1,W2)

Το σημείο 
δειγματοληψίας του 

μικρού ποταμού 
Korzeniec (K)

ος2  κύκλος δειγματοληψιών νερού 
στην περιοχή-στόχο του Έργου 
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η1  συνεδρίαση της Επιτροπής 
Καθοδήγησης του Έργου

η
Η 1  συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης του 

Έργου, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους 

υπουργείων, εταιρειών αφαλάτωσης, ινστιτούτων 

και υπηρεσιών με αντικείμενα απασχόλησης θέματα 

σχετικά με τους στόχους του Έργου, πραγματοποιήθηκε 

στις 18 Ιουνίου 2021 με τη συμμετοχή και της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Έργου. 

Η καθηγήτρια του ΕΜΠ και συντονίστρια του Έργου 

Brine-Mining, κ. Μαρία Λοϊζίδου παρουσίασε το Έργο, 

κάνοντας ειδική αναφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα 

στα οποία αυτό επικεντρώνεται, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

που διέπει τα θέματα αυτά, στον καινοτόμο συνδυασμό 

τεχνολογιών που θα αξιοποιηθεί κατά τη διεξαγωγή 

του Έργου και στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Στη 

συνέχεια, ο Δρ. Δημήτρης Ξεύγενος, διευθύνων σύμβουλος 

της εταιρείας SEALEAU, παρουσίασε τις δυνατότητες 

εμπορευσιμότητας των τεχνολογιών του Έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική δράση

«Ένα καινοτόμο Έργο, τα 
αποτελέσματα του οποίου 
αναμένεται να έχουν σημα-
ντική επίδραση, όχι μόνο 
στην Σιλεσιανή Περιφέρεια, 
στην Πολωνία – στην περι-
οχή δηλαδή που θα λειτουρ-
γήσει η πιλοτική μονάδα,  
αλλά και σε ολόκληρο τον 
τομέα εξόρυξης άνθρακα 
παγκοσμίως»

κ. Μαρία Λοϊζίδου, 
καθηγήτρια ΕΜΠ και συντονίστρια 

του Έργου Brine-Mining. 

Ανάμεσα στις δύο Επιτροπές του Έργου, την Επιτροπή 

Καθοδήγησης και την Επιτροπή Διαχείρισης, διεξήχθη μία 

εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με το αντικείμενο του Έργου. 

Η μεταφορά της καινοτόμου πιλοτικής μονάδας σε άλλους τομείς, 

η αξία της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας κατά τη λειτουργία 

της μονάδας, η έννοια της μηδενικής απόρριψης λυμάτων στην οποία 

στοχεύει το Έργο, η αξιοποίηση της αποβαλλόμενης θερμότητας 

για τις θερμικές ανάγκες της πιλοτικής μονάδας, η στόχευση στη 

χρήση του ανακτημένου από την μονάδα νερού και των εμπορεύσιμων 

αλάτων και η δυσκολία της αναβάθμισης της επεξεργασίας άλμης 

σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως είναι οι μονάδες αφαλάτωσης, 

ήταν τα θέματα της συζήτησης μεταξύ των μελών των επιτροπών.



Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα και τις εκδηλώσεις του BRINE-MINING
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου h�ps://brinemining.eu/
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Συνδεθείτε με την ομάδα μας στα Κοινωνικά Δίκτυα
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Εκδηλώσεις

Μονάδα αφαλάτωσης στο Dębieńsko 

Οι εταίροι του Έργου, με τη σημαία του LIFE, 
στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Ινστιτούτου 

Εξόρυξης (GIG), στην Πολωνία 

Το ανθρακωρυχείο στην περιοχή Dębieńsko της Πολωνίας 
αποτελεί μία σημαντική περίπτωση μελέτης για το Έργο, 
καθώς εκεί βρίσκεται η πρώτη μονάδα αφαλάτωσης που 
εφάρμοσε το σύστημα Μηδενικής Απόρριψης Λυμάτων 
παγκοσμίως, μέσω επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 
του ορυχείου και ανάκτησης άλατος καλής ποιότητας. 
Η επίσκεψη στη μονάδα αφαλάτωσης του Dębieńsko 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Κεντρικού Ινστιτούτου Εξόρυξης (GIG) στην Πολωνία, 
μεταξύ αντιπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, 
του πολιτικού και του βιομηχανικού τομέα και 
εκπροσώπων των εταίρων του Έργου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν ο εντοπισμός των 
προβλημάτων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την 
εμπορευσιμότητα του συστήματος και των τρόπων, 
με τους οποίους αυτά μπορούν να επιλυθούν. 
Παράλληλα όμως, εξετάστηκαν και οι ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται αυτή την εποχή στην ΕΕ και βοηθούν 
στο να υιοθετηθεί το σύστημα από τα ορυχεία, 
αλλά και άλλους συναφείς βιομηχανικούς κλάδους.

η
1  εκδήλωση διαβούλευσης ενδιαφερόμενων 
ατόμων/φορέων/εταιρειών - Σεπτέμβριος 2021

Επίσκεψη στο Dębieńsko - Σεπτέμβριος 2021
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