Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης
εμπλουτισμού των υπόγειων νερών
σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας
με έμφαση στα παράκτια πεδία

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
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Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Φ.-Κ. ΠΛΙΑΚΑΣ (Αν. Καθηγητής)

9 Τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων νερών
(groundwater artificial recharge) ή διαχείριση του
εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων
(management of aquifer recharge, MAR - IAH, ASCE)
9 Εμπλουτισμός υπόγειων νερών με τη χρήση
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων - ΦΕΚ 354-8/3/2011
9 Έρευνες διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών
σε πεδινά τμήματα (Ν. Δράμας) και σε παράκτια πεδινά
τμήματα (Ορφανό, Ν. Πέραμος, Αν. Δέλτα Π. Νέστου)

Τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων νερών


η αυξανόμενη ζήτηση για νερό



οι κλιματικές αλλαγές



η έλλειψη κατάλληλων θέσεων για την
κατασκευή φραγμάτων για
επιφανειακή αποθήκευση νερού



η αυξανόμενη δυσκολία στην
κατασκευή φραγμάτων λόγω
υδρολογικών, τεχνικών,
περιβαλλοντικών, κοινωνικών,
οικονομικών και άλλων περιορισμών



Αν. Μακεδονία και Θράκη:
υπερεκμετάλλευση υπόγειων
νερών (αρδεύσεις, θερινή
επιβάρυνση), ανομβρία,
επεμβάσεις στο υδρογραφικό
δίκτυο, αλμύριση – θαλάσσια
διείσδυση

τεχνητός εμπλουτισμός
των υπόγειων νερών (Τ.Ε.)





συνδυασμένη χρήση επιφανειακού και
υπόγειου νερού και μακροχρόνια
υπόγεια αποθήκευση νερού
επαναχρησιμοποίηση και αποθήκευση
πλεονάζοντος νερού για χρήση σε
περιόδους έλλειψης διαθέσιμου νερού

Γενικές μέθοδοι Τ.Ε.:


επιφανειακός Τ.Ε.: λεκάνες κατάκλυσης, αυλάκια, τάφροι, διευθέτηση
υδρορρευμάτων



υπεδαφικός Τ.Ε.: τάφροι ή φρεάτια στην ακόρεστη ζώνη, γεωτρήσεις
εμπλουτισμού



εμπλουτισμός μέσω των συστημάτων SAT (Soil-Aquifer Treatment Systems)



εμπλουτισμός με γεωτρήσεις αποθήκευσης – άντλησης (ASR wells, Aquifer
Storage Recovery wells)



συνδυαστικά συστήματα Τ.Ε.



επαγωγικός και συμπτωματικός εμπλουτισμός

Συστήματα εμπλουτισμού υδροφόρων σε διάφορα βάθη:
(a) επιφανειακή λεκάνη κατάκλυσης,
(b) λεκάνη κατάκλυσης μετά από εκσκαφή,
(c) τάφρος εμπλουτισμού,
(d) φρεάτιο εμπλουτισμού στην ακόρεστη ζώνη,
(e) γεώτρηση εμπλουτισμού
(Bouwer, 1999, Todd and Mays, 2005)

Ο Τ.Ε. έχει χρησιμοποιηθεί στο διεθνή κυρίως χώρο εδώ και 200 χρόνια περίπου, με
ελάχιστες συστηματικές εφαρμογές στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σ'
ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

τη συνδυασμένη διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών νερών,
την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με την ποσότητα και την
ποιότητα του υπόγειου νερού και τη διείσδυση της θάλασσας,
την αντιμετώπιση προβλημάτων καθίζησης του εδάφους,
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων,
τη διατήρηση ή αύξηση του φυσικού υπόγειου νερού ως οικονομικού πόρου,
τη δημιουργία υπόγειας αποθήκευσης για τα εισαγόμενα στην κατά περίπτωση
περιοχή νερά,
την εξοικονόμηση ή παραγωγή ενέργειας με τη μορφή ζεστού ή κρύου νερού,
τον έλεγχο πλημμυρών,
την άντληση πετρελαίου με μικρότερο κόστος,
την ανάπτυξη καλλιεργειών,
την αύξηση των ποσοτήτων ροής των υδρορρευμάτων,
την αύξηση τροφοδοσίας των υδροφόρων στρωμάτων μετά από έμμεσα επιζήμια
ανθρώπινη παρέμβαση (κατασκευή δρόμων ή αεροδρομίων, διευθετήσεις
χειμάρρων, καταστροφές δασών).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.


Ινστιτούτο EWRI (Environmental & Water Resources Institute) της ASCE
(American Society of Civil Engineers):
9 επιτροπή σταθερότυπων Τ.Ε. των υπόγειων νερών (ARGW SC, Artificial
Recharge of Groundwater Standards Committee):
• υποεπιτροπή για τις καθιζήσεις του εδάφους (Land Subsidence Subcommittee),
• υποεπιτροπή για τον εμπλουτισμό με αποθήκευση και άντληση
υδροφόρων (ASR, Aquifer Storage and Recovery Sub-committee),
• υποεπιτροπή για την εκπαίδευση (Sub-committee on training).
9 πρότυπες οδηγίες για τον Τ.Ε. (Standard Guidelines for Artificial Recharge
of Groundwater EWRI/ASCE 34-01)



Επιτροπή της IAH-MAR (International Association of Hydrogeologists Management of Aquifer Recharge)
International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) και το Acacia
Institute, με βάση δεδομένων στο www.igrac.nl, που αφορούν σε ζητήματα MAR.



Στο διεθνή χώρο έχουν διεξαχθεί 6 Διεθνή Συμπόσια για τον Τ.Ε.:


9

9

9

9

9

9

9

1o Διεθνές Συμπόσιο: ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUND WATER. ASCE,
Anaheim, California, USA, 23-27/8/1988.
2o Διεθνές Συμπόσιο: ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUND WATER, II. ASCE,
Orlando, Florida, USA, 17-22/7/1994. [Εμπλουτισμός με υγρά απόβλητα]
3o Διεθνές Συμπόσιο: ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUND WATER, TISAR 98.
Kiwa Research and Consultancy, Amsterdam, The Netherlands, 21-25/9/1998.
4o Διεθνές Συμπόσιο: MANAGEMENT OF AQUIFER RECHARGE FOR
SUSTAINABILITY,
ISAR-4,
Adelaide,
Australia,
22-26/9/2002.
[Επαναχρησιμοποίηση]
5o Διεθνές Συμπόσιο: MANAGEMENT OF AQUIFER RECHARGE – RECHARGE
SYSTEMS FOR PROTECING AND ENCHANCING GROUNDWATER RESOURCES,
ISMAR-5, 11-16/6/2005, Berlin, Germany.
6o Διεθνές Συμπόσιο: MANAGEMENT OF AQUIFER RECHARGE FOR
SUSTAINABILITY, ISMAR6, Phoenix, Arizona, USA, 28/10 – 2/11/ 2007.
7ο Διεθνές Συμπόσιο: MANAGEMENT OF AQUIFER RECHARGE: ACHIEVING WATER
SUPPLY SUSTAINABILITY AND RELIABILITY THROUGH MANAGED AQUIFER
RECHARGE, ISMAR-7, Abu Dhabi των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων, 913/10/2010.

Θεματολογία
Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και στρατηγικές
Προσομοίωση και υδραυλική των υπόγειων νερών
Ζητήματα διοικητικά, οικονομικά και κανονισμοί
Γεωχημεία κατά την κατείσδυση και τη ροή του υπόγειου νερού
Θέματα υγείας και αντιμετώπιση παθογόνων και οργανικών ρυπαντών
Ζητήματα λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης
Εναλλακτικά συστήματα εμπλουτισμού
Επαναχρησιμοποίηση νερού και διαχείριση εμπλουτισμού υδροφόρων
Διαχείριση εμπλουτισμού υδροφόρων σε ξηρά περιβάλλοντα
Ο ρόλος της διαχείρισης του εμπλουτισμού των υδροφόρων στην κλιματική
αλλαγή
Αξιολόγηση επικινδυνότητας και αβεβαιότητα
Εμπλουτισμός με νερά καταιγίδων
Έλεγχος της διείσδυσης αλμυρού νερού
Εμπλουτισμός σε υδροφόρους βραχωδών πετρωμάτων
Βιωσιμότητα συστημάτων Τ.Ε.
Ποιότητα του υπόγειου νερού κατά τον Τ.Ε.

¾ Όπου δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία εφαρμογής Τ.Ε., θα πρέπει να
προηγείται η κατασκευή ενός μικρού πιλοτικού έργου για να αποφευχθούν
λάθη που στοιχίζουν σε χρήμα, χρόνο και περικλείουν κινδύνους μόλυνσης του
υδροφόρου.
¾ Ένα ερευνητικό πρόγραμμα Τ.Ε. κρίνεται σκόπιμο να διαρκεί περί τα 5 χρόνια,
(συλλογή και μελέτη όλων των απαραίτητων στοιχείων για τις υδρογεωλογικές
παραμέτρους του υδροφόρου, την ποιότητα του νερού του υδροφόρου, τα
τεχνικά, οικονομικά και διαχειριστικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής
εμπλουτισμού).
¾ Το βασικό πρόβλημα στα συστήματα Τ.Ε. είναι η απόφραξη (clogging) της
επιφάνειας διήθησης (πυθμένας λεκανών, τοιχώματα τάφρων και φρεατίων
στην ακόρεστη ζώνη, τοιχώματα γεωτρήσεων εμπλουτισμού), που έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού διήθησης και προκαλείται με διεργασίες:

φυσικές, βιολογικές, χημικές, τεχνικές.

Τεχνητός εμπλουτισμός
με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (ΕΥΑ)


−
−


−
−
−
−
−
−

Η σχεδιασμένη επαναχρησιμοποίηση του νερού, παρά τις αντιρρήσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.Η.Ο), γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική σε
περιοχές:
όπου η ζήτηση του νερού υπερβαίνει τις διαθέσιμες ποσότητες και
όπου χείμαρροι ή άλλα επιφανειακά νερά πρέπει να προστατευτούν.
Τα αστικά επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (ΕΥΑ) χρησιμοποιούνται:
στην άρδευση καλλιεργειών και φυτωρίων,
στην άρδευση χώρων αναψυχής (πάρκων, γηπέδων, καλλωπιστικών χώρων κλπ.)
στη βιομηχανία (ψύξη μηχανών, τροφοδοσία λεβήτων κλπ.)
στη δημιουργία χώρων αναψυχής και προστασίας περιβάλλοντος (αύξηση της ροής
χειμάρρων, παγοδιάδρομοι, τεχνητές λίμνες κλπ.)
σε μη-πόσιμες αστικές χρήσεις (πυρόσβεση, νερό για τουαλέτες κλπ.)
στον εμπλουτισμό υδροφόρων.

φυσική επεξεργασία μέσω του συστήματος
εδάφους-υδροφορέα
(Soil-Aquifer Treatment Systems, SAT)



Μετά από πρωτογενή και δευτερογενή επεξεργασία τους, τα αστικά λύματα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπλουτισμό των υπόγειων νερών, με την
κατασκευή καταλλήλων λεκανών διήθησης ή με γεωτρήσεις εισαγωγής.



Το εδαφικό υλικό στην ακόρεστη ζώνη και στη συνέχεια τα υλικά του υδροφόρου
επενεργούν ως φυσικά φίλτρα που μπορούν να "καθαρίσουν" ή να
επεξεργαστούν τα λύματα έτσι ώστε μετά την απόληψή του από τον υδροφόρο
το "ανανεωμένο" πλέον νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει
σχεδόν όλες τις ανάγκες χρήσης μη πόσιμου νερού (συστήματα φυσικής
επεξεργασίας μέσω του εδάφους-υδροφορέα, Soil-Aquifer Treatment
Systems-SAT Systems) με πλήρη ανάκτηση του νερού μέσα από κατάλληλα
τοποθετημένες γεωτρήσεις ή αγωγούς αποστράγγισης.

Α. φυσική ανάκτηση του νερού σε
χείμαρρο ή άλλο υδατόρευμα, λίμνη ή
υδρολεκάνη χαμηλότερου υψομέτρου
Β. συλλογή του νερού με υπόγεια
στράγγιση
Γ. άντληση μέσω κεντρικής γεώτρησης

Δ. άντληση μέσω περιφερειακών
γεωτρήσεων
(Bouwer, 1991)

Εδαφικές απαιτήσεις εφαρμογής του συστήματος
SAT


Τα συστήματα εμπλουτισμού απαιτούν διαπερατά εδάφη με υψηλή
διηθητικότητα, ακόρεστη ζώνη χωρίς περιοριστικές στρώσεις ή άλλα
προβλήματα, όπως ρυπασμένες ζώνες ή με ανεπιθύμητες χημικές ουσίες
που είναι δυνατόν να υποστούν έκπλυση, με καλή ποιότητα νερού στην
ανώτερη στάθμη.



Μια ιδανική επιφανειακή στρώση εδάφους πρέπει να είναι ομοιόμορφη
(με βάθος > 3 m), με χονδρόκοκκη δομή ώστε να έχει υψηλή
διηθητικότητα αλλά και με λεπτόκοκκα συστατικά για να έχει
ικανοποιητική φίλτρανση (αμμώδης ιλύς, ιλύς ή λεπτόκοκκη άμμος και
χαλίκια). Πολύ χονδρόκοκκη άμμος και χαλίκια δεν είναι κατάλληλα,
διότι επιτρέπουν τα απόβλητα να διέρχονται πολύ γρήγορα από το
επιφανειακό στρώμα του εδάφους, στο οποίο υπάρχει η κύρια βιολογική
και χημική δραστηριότητα.



Τιμές διηθητικότητας από 25 mm/h ή υψηλότερες είναι αναγκαίες για
ταχεία διήθηση.



Οριζόντια ή σχετικά οριζόντια εδάφη είναι επιθυμητά για χρήση στις
λεκάνες διήθησης (συνιστάται κλίση < 5%).

Εμπλουτισμός ΕΥΑ μέσω γεωτρήσεων



Όπου χρησιμοποιούνται υγρά απόβλητα για εφαρμογή τεχνητού

εμπλουτισμού μέσα από γεωτρήσεις, αυτά, πρέπει να υπόκεινται σε εκτενή
και σοβαρή επεξεργασία, που περιλαμβάνει τον καταρχήν καθαρισμό του
νερού μέχρις ότου φθάσει η ποιότητά του τα στοιχειώδη κριτήρια ποιότητας
πόσιμου νερού και στη συνέχεια σε προηγμένες διαδικασίες καθαρισμού
(Advanced Wastewater Treatment - AWT).



Η χρήση υγρών αποβλήτων για εμπλουτισμό με γεωτρήσεις περιορίζεται σε
περιπτώσεις που πρόκειται να αντιμετωπισθούν ειδικά προβλήματα, όπως η
καθίζηση του εδάφους, η διείσδυση θαλασσινού νερού κλπ.



Η δαπάνη επεξεργασίας των αποβλήτων είναι αρκετά υψηλή, προκειμένου
να φθάσει η ποιότητά τους τα επιτρεπόμενα όρια ποιότητας χρήσης νερού
εμπλουτισμού με τη μέθοδο αυτή.

Οικονομικές και θεσμικές θεωρήσεις


Από οικονομική άποψη, ο εμπλουτισμός με υποβαθμισμένα νερά μπορεί να
αποδειχθεί οικονομικά ελκυστικός (και ακόμα περισσότερο στο μέλλον) με
δεδομένη και τη διαρκώς έλλειψη επιφανειακών υδατικών πόρων.
πόρων



Το κόστος επεξεργασίας και η μεταφορά του νερού αποτελούν παραμέτρους
καθοριστικής σημασίας για την οικονομική αποτελεσματικότητα των
συστημάτων SAT.



Τα SAT συστήματα είναι σχετικά απλά στην κατασκευή τους και τη λειτουργία
τους, ανθεκτικά στο χρόνο και μικρού κόστους.



Τέτοιου είδους συστήματα μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν την αποθήκευση
νερού στους υδροφόρους για βραχυπρόθεσμες ή μακροχρόνιες περιόδους.



Προδιαγραφές και οδηγίες της αριθμ. οικ.145116 απόφασης με τίτλο:
Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 354-8 Μαρτίου 2011)

Παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη και θέσπιση
κριτηρίων την επαναχρησιμοποίηση ΕΥΑ

9

Προστασία δημόσιας υγείας (παθογόνα, οι οργανικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα)

9

Απαιτήσεις ποιότητας ανάλογα με τη χρήση

9

Περιβαλλοντικές θεωρήσεις

9

Αισθητικοί λόγοι

9

Πολιτικοί λόγοι

Διεθνής εμπειρία στην ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων
 ΗΠΑ
−

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ομοσπονδιακή νομοθεσία που να ρυθμίζει άμεσα την
ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων στις ΗΠΑ.

−

Στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του ΄80, συντάχθηκε κανονισμός για την
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (ΕΥΑ) ειδικά για
εμπλουτισμό των υδροφόρων

−

Η US ΕΡΑ (Environmental Protection Agency) έχει εκδώσει συγκεκριμένη οδηγία.

 Ε.Ε.
−

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που περιορίζουν την
επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων στην Ευρώπη είναι η απουσία ενός
ενιαίου, διεθνούς ή έστω και περιφερειακού, νομοθετικού πλαισίου.

−

Η μόνη αναφορά, η οποία είναι αρκετά γενικόλογη, γίνεται στην Οδηγία 91/271/EC
"...περί της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων", όπου στο άρθρο 12, § 1 αναφέρεται
ότι: "Τα επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται,
όποτε είναι σκόπιμο“.

Σημαντικά σχετικά παραδείγματα














Water Factory 21 στην Πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με 23 γεωτρήσεις σε
έκταση 5,6 km (μέση απόσταση μεταξύ τους 183 m με δυναμικότητα 1,7 m3/m η
καθεμία).
Montebello Forebay στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με λεκάνες διήθησης έκτασης
2.635 στρέμματα, μέσου βάθους 1,2 m, όπου εφαρμόζονται 35-40 Mm3/έτος.
Phoenix, στην Αριζόνα των ΗΠΑ, με λεκάνες έκτασης 10,6 στρεμμάτων και
δυναμικότητας 1 Mm3/έτος.
El Paso, στο Texas των ΗΠΑ, με υδραυλικό φορτίο 13.815 Mm3/έτος που
τροφοδοτείται σε 10 γεωτρήσεις εμπλουτισμού.
Long Island, στη New York των ΗΠΑ, με υδραυλικό φορτίο 84 Mm3/έτος που
εφαρμόζεται σε λεκάνες διήθησης έκτασης 12.893 στρεμμάτων (2.124 λεκάνες
διήθησης από 4 έως 8 στρέμματα η κάθε μία και μέσο βάθος 3,1 - 4,6 m).
Orlando, στη Florida των ΗΠΑ, όπου χρησιμοποιούνται 310 γεωτρήσεις στράγγισης
σε έκταση 320 km2, διαμέτρου 10-16 m και βάθους 37-320 m. Το 50% του
εφαρμοζόμενου υδραυλικού φορτίου χρησιμοποιείται για εμπλουτισμό από νερά
πλημμυρικά, 45% από νερά εκχύλισης λιμνών ή βιοτόπων και το 5% από
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. Η συνολική ποσότητα εφαρμογής είναι 0,1
Mm3/ημέρα, δηλ. περίπου 35 Mm3/έτος δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.
Dan Region, στο Tel Aviv (Ισραήλ). To έργο εμπλουτισμού είναι σε δύο θέσεις:
(α) 4 λεκάνες διήθησης έκτασης 390 στρ. και ακόρεστη ζώνη 27-36 m, και
(β) 3 λεκάνες έκτασης 180 στρεμμάτων.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Γενικά η διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα, όπως και στα
υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ διέπεται από την οδηγία 91/271/EEC (EU, 1991)



Με την αριθ. 5673/400/14.3.97 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η επεξεργασία των
αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα εναρμονίζεται πλήρως με αυτή της ΕΕ.



Στη χώρα μας οι βασικές χρήσεις που ενδιαφέρουν είναι η άρδευση
καλλιεργειών και χώρων πρασίνου (πρανών δρόμων, πάρκων κ.ά.) και ο
εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων για την προστασία τους κυρίως από
την υφαλμύριση



Προδιαγραφές και οδηγίες της αριθμ. οικ.145116 απόφασης με τίτλο:
Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 354-8 Μαρτίου 2011)

Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 354-8 Μαρτίου 2011)
Άρθρο 1
Σκοπός
¾ η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (ΕΥΑ) και
η μέσω αυτής εξοικονόμηση υδατικών πόρων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από:
i) την προϊούσα λειψυδρία και ξηρασία στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και
την αναμενόμενη επιδείνωση του προβλήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής,
ii) την έντονη ταπείνωση ή/και υφαλμύριση των υπόγειων υδροφορέων
ορισμένων περιοχών της χώρας από την υπεράντληση, την προϊούσα
λειψυδρία και την είσοδο του θαλάσσιου μετώπου σε παραλιακές περιοχές,
¾ η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου μέσω της τροφοδότησης των υπογείων
υδροφορέων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση των ΕΥΑ
είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 5
Τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων
¾ Για την αποφυγή συσσώρευσης οργανικών στα υπόγεια ύδατα, που ενδέχεται να
παραβλάψουν μελλοντικές χρήσεις των υπογείων υδάτων του υδροφορέα, απαιτείται:
α) Στις περιπτώσεις άμεσου εμπλουτισμού μέσω γεωτρήσεων υπό πίεση ή με
βαρύτητα σε επιλεγμένες θέσεις γεωτρήσεων, επαρκής βαθμός επεξεργασίας για την
απομάκρυνση οργανικών που περιλαμβάνει, εκτός από δευτεροβάθμια βιολογική
και ενδεχόμενη τριτοβάθμια επεξεργασία, προχωρημένες μεθόδους
κατάλληλες για την απομάκρυνση διαλυτού οργανικού υλικού, όπως μέσω μεμβρανών
τουλάχιστον υπερδιήθησης ή ισοδύναμης αποτελεσματικότητας εναλλακτικής
μεθόδου προχωρημένης επεξεργασίας.
β) Στις περιπτώσεις εμπλουτισμού με μέθοδο διήθησης δια μέσου στρώματος
εδάφους με κατάλληλα χαρακτηριστικά και επαρκές βάθος, η αποφυγή των
πρόσθετων προχωρημένων μεθόδων επεξεργασίας στο βαθμό που
τεκμηριώνεται ότι επιτυγχάνεται επαρκής κατακράτηση οργανικών από το έδαφος.

¾ Απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης για τη διασφάλιση της
αποφυγής της διείσδυσης υγρών αποβλήτων σε υπόγειους υδροφορείς τα ύδατα των
οποίων χρησιμοποιούνται για απόληψη πόσιμου νερού, όπου εξετάζεται μεταξύ των
άλλων:
α) το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα,
β) η ύπαρξη ή μη πολλαπλών γεωλογικών στρωμάτων και η υδραυλική αγωγιμότητα
εκάστου στρώματος,
γ) το βάθος που θα πραγματοποιείται ο εμπλουτισμός.

¾ Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του εμπλουτισμού
(περιλαμβανομένης της υδρογεωλογικής μελέτης), η οποία περιλαμβάνει:
α) εξέταση των συγκεντρώσεων στα ΕΥΑ των ουσιών που περιλαμβάνονται στην υπ.
αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ (Β΄2075),
β) εξειδίκευση των προβλεπόμενων στην ανωτέρω ΚΥΑ μέτρων και περιορισμών
ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής του εμπλουτισμού, την ποιότητα των ΕΥΑ και την
κατάσταση του υπόγειου υδροφορέα,
γ) περιγραφή της ποσότητας και ποιότητας του ανακτημένου ύδατος,
δ) προγράμματα παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
επαναχρησιμοποιούμενων υγρών αποβλήτων και των χαρακτηριστικών των ΥΝ,
ε) την επιτυγχανόμενη αραίωση με τα ύδατα του υπόγειου υδροφορέα.

¾ Η τροφοδότηση (εμπλουτισμός) υπόγειων υδροφορέων με ΕΥΑ αποβλέπει κυρίως:
α) στη δημιουργία υδραυλικού φράγματος που θα παρεμποδίζει τη διείσδυση και
ανάμιξη του θαλάσσιου νερού με το γλυκό νερό παράκτιων υδροφορέων,
β) στην αποθήκευση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για μελλοντική χρήση ή για
εξισορρόπηση των διακυμάνσεων της ζήτησης όπως για άρδευση που είναι συνήθως
εποχιακή,
γ) στην ανύψωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, που μπορεί να φθίνει λόγω
υπερεκμετάλλευσης και επειδή η φυσική ανανέωση γίνεται με πολύ αργό ρυθμό,
δ) στον έλεγχο πιθανών καθιζήσεων του εδάφους.

¾ Στην ειδική περίπτωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών με
πληθυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους (Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού),
καθώς και στις περιπτώσεις ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων
μεμονωμένων κατοικιών ή ομάδων κατοικιών ή ξενοδοχειακών μονάδων, η εφαρμογή
υπεδάφιας διοχέτευσης των επεξεργασμένων λυμάτων, μέσω διήθησης, δια μέσου
εδαφικού στρώματος σε υπόγειο υδροφορέα, επιτρέπεται μόνον εφόσον:
α) εφαρμόζονται τα κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
που προβλέπονται στην υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ, όπως ισχύει και
β) υποβληθεί μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής, στην οποία μεταξύ άλλων, γίνεται
περιγραφή του εδαφικού στρώματος διήθησης, προσδιορίζεται η στάθμη των
υπόγειων νερών και τεκμηριώνεται η αποφυγή διείσδυσης των λυμάτων σε υπόγειους
υδροφορείς τα ύδατα των οποίων χρησιμοποιούνται για απόληψη πόσιμου νερού.

¾ Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δεν έχουν ισχύ στις περιπτώσεις στις οποίες λόγω
ειδικών χαρακτηριστικών και συνθηκών ισχύει απαγορευτική διάταξη εμπλουτισμού
συγκεκριμένου υδροφορέα με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα.

¾ Για το περιεχόμενο της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του εμπλουτισμού
γνωμοδοτεί η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο της
διαδικασίας έκδοσης προβλεπόμενης σχετικής άδειας επαναχρησιμοποίησης.

BOD<25 mg/L, COD<125 mg/L, SS<35 mg/L (ΥΑ 5673/400/1997)

Αριθμός μητρώου CAS (CAS registry number): ένας
μοναδικός αριθμός καταγραφής και ταυτοποίησης
χημικών στοιχείων, χημικών ενώσεων, πολυμερών,
βιολογικών σκευασμάτων, μιγμάτων και κραμάτων. Η
Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης, Chemical Abstracts
Service, (CAS), τμήμα της Αμερικάνικης Χημικής
Εταιρείας, αποδίδει αυτούς τους αριθμούς μητρώου σε
κάθε χημική ουσία που έχει αναφερθεί στη
βιβλιογραφία.

9 Τα όρια του Πίνακα 6 ισχύουν μόνο
για ανακτημένα υγρά απόβλητα από
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών
λυμάτων με ισοδύναμο πληθυσμό
μεγαλύτερο από 100.000 κατοίκους και
για όλες τις περιπτώσεις υγρών
βιομηχανικών αποβλήτων από
βιομηχανίες που δεν περιλαμβάνονται
στις κατηγορίες (ανεξαρτήτως μεγέθους
βιομηχανικής δραστηριότητας) που
αναφέρονται στην ΚΥΑ
5673/400/5.3.97.
9 Η ελάχιστη συχνότητα
δειγματοληψιών και αναλύσεων για τις
παραμέτρους του Πίνακα 6 καθορίζεται
σε 2 ανά έτος.

Έρευνες και προτάσεις
σε παράκτια πεδινά τμήματα του Ν. Καβάλας

[1] παράκτια περιοχή της ΔΕ Ορφανού
[2] παράκτια περιοχή Ν. Περάμου της ΔΕ Ελευθερών

Χάρτης με την
κατανομή
ενδεικτικών τιμών
ηλεκτρικής
αγωγιμότητας
(ECgw) του
ελεύθερου έως
μερικώς υπό πίεση
υδροφόρου της
παράκτιας περιοχής
της ΔΕ Ορφανού
(Ιούλιος 1998)

Χάρτης με την κατανομή ενδεικτικών τιμών ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ECgw) του
ελεύθερου υδροφόρου της παράκτιας περιοχής της ΔΕ Ελευθερών (Ιούλιος 2006)

Περιοχή Ορφανού Ν. Καβάλας

Ερευνητικές εργασίες (1997-1998)
 γεωλογικό - γεωμορφολογικό περιβάλλον
 υδρολογική έρευνα - υδρογεωλογική έρευνα (φρεάτιος ή μερικώς υπό πίεση
υδροφόρος, ∼ 30-150 m3/h)
 υπεράντληση των υπόγειων νερών
 υφαλμύριση των υπόγειων νερών
 πειραματικό στάδιο εμπλουτισμού στο χείμαρρο Ορφανίου (20 ημέρες)
 πρόταση εφαρμογής Τ.Ε. των υδροφόρων της περιοχής με τη μέθοδο της
επανενεργοποίησης παλιών κοιτών:
− χείμαρρος Ορφανίου (4 λεκάνες κατάκλυσης, 10-50m×50m, d≤2m)
− Πηγαδούλι ρέμα (ανατολικά του Οφρυνίου) (3 λεκάνες κατάκλυσης,
50m×50m, d=2m)
− ρέμα Ξεριά (δυτικά του Οφρυνίου) (4 μικροφράγματα- αναβαθμοί, B: 3×2m,
b: 3×1,5m, h=1,3m)
(Πλιάκας κ.ά., 1999)

B
περιοχή έρευνας

X1 : χείμαρρος Ορφανίου
X2 : Πηγαδούλι ρέμα
X3 : ρέμα Ξεριά
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ζώνη με τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας > 3000 μS/cm

 συστηματική παρακολούθηση της μεταβολής της στάθμης 3 πιεζομετρικών
γεωτρήσεων (μια σε κάθε πεδίο χειμάρρου) βάθους μέχρι 40 m.
 μεταφορά νερού με νέο αγωγό μεταφοράς μετά από άντληση, από τον ποταμό
Στρυμόνα (∼ 500 m3/h).

(Πλιάκας κ.ά., 1999)

Πρόταση σχεδιασμού ενδεικτικού πιλοτικού έργου SAT για την περιοχή των
ΕΕΛ Ορφανίου, Ακροποτάμου και Ποδοχωρίου (ΔΕ Ορφανού) (2011)

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού

¾ γενικά κριτήρια επιλογής κατάλληλων θέσεων πιλοτικών έργων SAT:
 κατάλληλες υδρογεωλογικές συνθήκες,
 απαιτούμενο βάθος ακόρεστης ζώνης > 3 m,
 κατάλληλο υλικό ακόρεστης ζώνης, που να εξασφαλίζει ρυθμό διήθησης
τουλάχιστον περί τα 5 mm/h,
 κλίση εδάφους < 5 %

¾ Για μέση τιμή υδραυλικής αγωγιμότητας για πηλούχο άμμο την τιμή των I=0,5
m/ημέρα και παροχή Q≈200-250 m3/ημέρα για κάθε ΕΕΛ, τότε στο πλαίσιο μιας
πρώτης γενικής προσέγγισης, η ελάχιστη έκταση των διατάξεων εμπλουτισμού μπορεί
να εκτιμηθεί σε Α=500 m2 για κάθε ΕΕΛ (I=Q/A).
¾ Τα συγκεκριμένα πιλοτικά έργα εμπλουτισμού προτείνεται να κατασκευασθούν σε
μικρή απόσταση (< 1 km) από τις αντίστοιχες ΕΕΛ και δίπλα στους χειμάρρους που
ρέουν δίπλα στις ΕΕΛ ή και εντός των χειμάρρων που σήμερα θεωρούνται
αδρανοποιημένες

Το συγκεκριμένο πιλοτικό έργο εμπλουτισμού προτείνεται να περιλαμβάνει:
9Διαμόρφωση στεγανής δεξαμενής καθαρών υποδοχής της εκροής από την ΕΕΛ
(κατάλληλη υδραυλική μελέτη - διαστάσεις πυθμένα, βάθος και χωρητικότητα).
9Εκσκαφή για τη διαμόρφωση 2 συστημάτων ρηχών λεκανών κατάκλυσης –
εμπλουτισμού (ή διήθησης) Α και Β, με 2 λεκάνες το καθένα και με προτεινόμενες
ενδεικτικά διαστάσεις η κάθε μια: 10 m × 25 m × 1 m, για κατάκλυση νερού με βάθος
το πολύ 20-30 cm (έλεγχος clogging). Κάθε σύστημα λεκανών μπορεί να χρησιμοποιείται
εναλλάξ στο πλαίσιο των απαιτούμενων εναλλαγών χρήσης αποξήρανσης – διάβρεξης
(drying - wetting cycles) (αντιμετώπιση clogging).
9Επίστρωση του πυθμένα των λεκανών με χαλίκι ή μεσόκοκκη άμμο (0,10-0,20 cm)
9Τοποθέτηση κατάλληλου δικτύου αγωγών.
αγωγών
9Επιλογή ή/και ανόρυξη γεωτρήσεων ή/και πιεζομέτρων για την παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας του εμπλουτισμού τόσο ποσοτικά όσο και
ποιοτικά.

Ενδεικτικό σκαρίφημα διάταξης και
διαστάσεων των λεκανών
εμπλουτισμού

Κάτοψη και τομή προτεινόμενης
λεκάνης εμπλουτισμού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAT ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (2011)
Εισαγωγή

 Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για τον εμπλουτισμό των




υπόγειων υδροφόρων διαφαίνεται ως μια άκρως αποτελεσματική μέθοδος για την
αντιμετώπιση του ιδιαίτερα έντονου φαινομένου της θαλάσσιας διείσδυσης,
διείσδυσης με σκοπό
την ανάσχεση της περαιτέρω διείσδυσης του θαλασσινού νερού
Εν εξελίξει έρευνες του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Δ.Π.Θ. αλλά και η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
στη ΔΕ Ν. Περάμου.
Ανάλυση των σχεδιαστικών παραμέτρων που αφορούν στην εφαρμογή συστήματος
SAT στην περιοχή έρευνας (διαστασιολόγηση λεκανών, αξιολόγηση των εδαφικών
χαρακτηριστικών της περιοχής με βάση γεωλογικά στοιχεία) και παράθεση
διαχειριστικών προτάσεων που αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση του
υπόγειου υδατικού δυναμικού της περιοχής.

 Η έκταση της περιοχής έρευνας είναι περί τα 20 km2 με οικισμούς με μικρούς
πληθυσμούς που αυξάνονται το καλοκαίρι λόγω τουριστικής δραστηριότητας

 Η γεωμορφολογία της περιοχής χαρακτηρίζεται ως επίπεδη με υψόμετρα μέχρι
περίπου 20 m, ενώ ο χείμαρρος Ελευθερών αποτελεί τον κυριότερο χείμαρρο της
περιοχής με ροή από ΒΔ προς ΝΑ

 Οι κύριες καλλιεργητικές δραστηριότητες με τους αμπελώνες, τους οπωρώνες και τα
ελαιόδεντρα συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία.

 Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακού τύπου με ξηρά και θερμά καλοκαίρια

Γεωλογικός
χάρτης της
περιοχής
έρευνας
(Pliakas et al., 2007, Geoservice, 2000)

 Το υπόγειο υδροφόρο σύστημα περιλαμβάνει ένα υπερκείμενο στρώμα
τεταρτογενών και αλλουβιακών αποθέσεων, βάθους μέχρι 20 m και τον
υποκείμενο μεταμορφωμένο σχηματισμό του σχιστοφυή γρανιοδορίτη. Η
υδρογεωλογική έρευνα εντοπίζεται στον υπερκείμενο ελεύθερο πορώδη
υδροφόρο όπου συντελείται η διαδικασία της θαλάσσιας διείσδυσης.

 πυκνό δίκτυο υδρογεωτρήσεων:
− ρηχές γεωτρήσεις που αντλούν από τον ελεύθερο υδροφόρο μόνο,
− βαθιές γεωτρήσεις που αντλούν αποκλειστικά από τον υποκείμενο υπό
πίεση υδροφόρο στο γρανιοδορίτη και
− βαθιές γεωτρήσεις που έχουν φίλτρα και στους δυο τύπους υδροφόρων και
αντλούν και από τους δύο

Δίκτυο γεωτρήσεων
παρακολούθησης

(Pliakas et al., 2007)

D1 σταθερός
άξονας υπόγειου
εμπλουτισμού με
κατεύθυνση ΒΔΝΑ (εκφόρτιση του
υπόγειου υδατικού
δυναμικού από
την ανάντη ορεινή
μάζα),

Ö3 άξονες υπόγειας
Πιεζομετρικοί χάρτες (επάνω: Μάιος 2006, κάτω: Οκτώβριος 2006)

(Pliakas et al., 2007)

αποστράγγισης
προς τη θάλασσα με
κατευθύνσεις Δ-Α,
ΒΔ-ΝΑ, Β-Ν
αντίστοιχα (κατά
μήκος των οποίων
έχει ανιχνευθεί το
φαινόμενο της
θαλάσσιας
διείσδυσης όπως
προκύπτει από τη
σχετική επεξεργασία
των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του
υπόγειου νερού).

Ποιοτικά χαρακτηριστικά
δειγμάτων νερού από 15
γεωτρήσεις της περιοχής
έρευνας (δειγματοληψία:
15/07/2006)

R=

[Cl ]
[CO3 ] + [ HCO3 ]

(meq/L)

(Pliakas et al., 2007)

Ca2+
γεώτρηση (mg/L)
E28
82.56
E102
75.35
E105
84.97
E106
64.93
E123
57.72
E121
89.78
E035
71.34
E113
92.99
F53
87.37
F108A 68.14
PUMP01 165.93
E109
59.32
E05
64.93
E03
52.91
E108 108.22

Mg2+
Na+
K+
NH4+ HCO3(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
3.89
53
3.1 0.882 242.78
14.09
84
3.0 0.345 235.46
25.76
50
6.5 0.427 256.2
34.02
53
1.6 0.393 218.38
18.95 105
3.5 0.243 241.56
58.32
65
2.0 0.652 301.34
50.54
46
3.8 0.196 235.46
35.48
42
4.2 0.223 172.02
61.72 103
1.7 1.910 417.24
46.66 155
3.7 0.598 326.96
18.95
86
2.5
0.43 279.38
15.55 200
9.8 0.221 281.82
28.19 170
7.5 0.192 281.82
18.47 180
8.3 0.202 291.58
51.03 210
3.8 0.292 196.42

γεώτρηση Mn2+

PO43-

Fe2+

(mg/L) (mg/L) (mg/L)
E28
2.4
0.32 0.304
E102
0.5
0.58 0.46
E105
0.3
1.32 0.045
E106
1.4
0.68 0.66
E123
0.3
0.86 0.422
E121
0.6
0.57 0.098
E035
0.1
0.92 0.023
E113
0.4
0.9
0.09
F53
0.4
1.29 0.019
F108A
1.1
0.45 0.127
PUMP01 0.3
0.7 0.023
E109
0.4
0.96 0.027
E05
0.2
0.76 0.091
E03
0.4
0.67 0.043
E108
0.5
0.54 0.121

T
(0C)
17.1
18.1
16.2
17.6
20.5
18.3
17.8
16.2
18.4
18
18.2
25.4
23.2
23.9
20

Cl(mg/L)
65.60
154.25
51.42
56.74
156.02
92.20
67.37
58.51
187.94
198.58
129.43
289.00
223.40
251.77
111.70

pH

EC

Αλκαλ.

8.03
7.32
7.43
7.25
7.34
8.18
7.25
6.66
7.26
7.3
6.78
7.27
7.75
7.34
7.11

(μS/cm)
908
1234
824
738
947
1205
945
895
1920
1550
1330
1435
1310
1305
2050

Μ
3.98
3.86
4.2
3.58
3.96
4.94
3.86
2.82
6.84
5.36
4.58
4.62
4.62
4.78
3.22

SO42(mg/L)
212.5
130.0
192.5
318.5
69.7
279.5
193.5
182.0
421.0
308.0
278.0
3.0
16.0
1.0
57.5
Ολ.
Σκληρ.
(oF)
22.2
24.6
31.8
2.2
22.2
46.4
38.6
37.8
47.2
36.2
33.6
21.2
27.8
20.8
48.0

NO3(mg/L)
45.0
14.0
14.0
7.0
1.0
23.0
65.0
75.0
21.0
2.0
80.0
1.0
4.0
3.0
15.0
Reve
lle
0.465
1.128
0.345
0.447
1.112
0.527
0.492
0.585
0.775
1.045
0.797
1.765
1.364
1.486
0.979

Κατανομή
ιόντων χλωρίων
Cl (mg/L)
(15/07/2006)

Κατανομή
ηλεκτρικής
αγωγιμότητας
EC (μS/cm)
(15/07/2006)

(Pliakas et al., 2007)

Η θέση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της ΔΕ Ν. Περάμου

(Pliakas et al., 2011)

Ενδεικτική πρόταση εφαρμογής πιλοτικού συστήματος SAT

Επιλογή κατάλληλου χώρου εγκατάστασης ενός ενδεικτικού πιλοτικού έργου SAT
στη Ν. Πέραμο με κριτήρια:
¾ εδαφοτεχνικά και υδρογεωλογικά,
υδρογεωλογικά αλλά και διάθεσης κατάλληλων αγροτικών
εκτάσεων, δημοσίων ή ιδιωτικών. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να
συνυπολογιστεί και ο παράγοντας του απαιτούμενου κόστους πιθανής
απαλλοτρίωσης που πολλές φορές αποβαίνει καθοριστικός και ίσως σε
κάποιες περιπτώσεις απαγορευτικές για την τελική επιλογή.
¾ συνεχούς ύπαρξης ικανοποιητικής ακόρεστης ζώνης (πάχους > 3 m, σχετικοί
κανονισμοί της California, USA).

 η στάθμη του υπόγειου νερού στις γεωτρήσεις Ε035, Ε113 και Ε03 ικανοποιούν το
κριτήριο ελάχιστου βάθους (3 m)
 το υλικό των αλλουβιακών και τεταρτογενών αποθέσεων στην περιοχή των
γεωτρήσεων Ε035 και Ε113,
113 ΒΔ της Ε.Ε.Λ. ικανοποιεί τις απαιτήσεις ύπαρξης ικανής
ακόρεστης ζώνης από άποψη διαθέσιμου κατάλληλου εδαφικού – γεωλογικού υλικού
για τη διήθηση της εκροής προς τον υποκείμενο ελεύθερο υδροφόρο
 η γεώτρηση Ε03 βρίσκεται πολύ κοντά στους πρόποδες της λοφώδους περιοχής
εμφάνισης στην επιφάνεια του εδάφους του γρανιοδοριτικού υποβάθρου και συνεπώς
η θέση της κρίνεται ακατάλληλη για την περίπτωση.

Βάθη (m) της στάθμης
του υπόγειου νερού
του ελεύθερου
υδροφόρου σε
επιλεγμένες
γεωτρήσεις
παρακολούθησης

(Pliakas et al., 2007)

Γεώτρηση
E041
E121
E106
E123
E105
E119
E102
E028
E035
E113
E022
E109
E127
PUMP01
F053
F108A
E108
E03
E05

11/1/2006 21/3/2006 5/5/2006 16/10/2006
0,21
0
0,7
3,84
0,965
0,95
1,2
2,15
1,525
1,43
1,81
2,5
0,37
0
0
3,4
0,43
0,45
0,85
1,33
2,56
2,16
2,49
4,39
2,555
2,2
2,18
3,05
2,47
1,72
2,14
8
4,555
3,55
3,99
6,66
3,11
1,67
2,22
6,39
0
0
0
2,31
0
0
0
0
0,67
0,52
0,28
2,37
0
0
0,61
1,41
0,57
0,52
0,67
0,52
0,49
0,21
0,79
0,7
0,41
0
0
0
7,52
7,52
9,12
11,97
0,38
1,39
3,12
5,54

Ενδεικτική θέση των λεκανών εμπλουτισμού στο πλαίσιο εφαρμογής
πιλοτικού συστήματος SAT στην περιοχή έρευνας

(Pliakas et al., 2007)

Λαμβάνοντας υπόψη:


τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία



την ΚΥΑ (ΦΕΚ 354-8 Μαρτίου 2011)



στοιχεία από την Προμελέτη και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μαρκαντωνάτος και Παπαβασιλόπουλος, 2003) για την κεντρική Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Ελευθερών



το σχεδιασμό ανάλογης εφαρμογής συστήματος SAT στην Ε.Ε.Λ. του Δήμου Θέρμης
Θεσσαλονίκης, όπου η εγκατάσταση είναι δυναμικότητας 800 -1000 m3/ημέρα και
12.000 ΙΑ (ισοδ. άτομα) σε αντιστοίχιση με την εδώ περίπτωση (δυναμικότητας 400
m3/ημέρα και μέχρι περίπου 25.000 ΙΑ), ενώ και στις δύο περιπτώσεις γίνεται
προσπάθεια αντιμετώπισης της υφαλμύρισης των υπόγειων νερών παράκτιου
πεδίου



αλλά και την εμπειρία του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Δ.Π.Θ. σε θέματα τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων νερών

¾ γενικά κριτήρια επιλογής κατάλληλων θέσεων πιλοτικών έργων SAT:
 κατάλληλες υδρογεωλογικές συνθήκες,
 απαιτούμενο βάθος ακόρεστης ζώνης > 3 m,
 κατάλληλο υλικό ακόρεστης ζώνης, που να εξασφαλίζει ρυθμό διήθησης
τουλάχιστον περί τα 5 mm/h,
 κλίση εδάφους < 5 %

¾ Για μέση τιμή υδραυλικής αγωγιμότητας για πηλούχο άμμο την τιμή των I=0,5
m/ημέρα και μέση παροχή Q≈800 m3/ημέρα (διακύμανση χειμερινής και θερινής
παροχής, περίπου: 600 - 1000 m3/ημέρα), τότε στο πλαίσιο μιας πρώτης γενικής
προσέγγισης, η ελάχιστη έκταση των διατάξεων εμπλουτισμού μπορεί να εκτιμηθεί σε
Α=1600 m2 περίπου (I=Q/A).

Το συγκεκριμένο πιλοτικό έργο εμπλουτισμού προτείνεται να περιλαμβάνει:
 Τη διαμόρφωση στεγανής δεξαμενής καθαρών υποδοχής της εκροής από τις
εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού (κατάλληλη υδραυλική μελέτη - διαστάσεις
πυθμένα, βάθος και χωρητικότητα).
 Την εκσκαφή για τη διαμόρφωση 2 συστημάτων ρηχών λεκανών κατάκλυσης –
εμπλουτισμού (ή κατά άλλους διήθησης) Α και Β, με τρείς λεκάνες το καθένα και με
προτεινόμενες ενδεικτικά διαστάσεις η κάθε μια: επιφάνειας 15 m × 35 m, βάθους
0,80 -1 m, ώστε να επιτυγχάνεται ελεγχόμενα κατάκλυση νερού με βάθος το πολύ 20
- 30 cm (έλεγχος clogging). Κάθε σύστημα λεκανών μπορεί να χρησιμοποιείται
εναλλάξ στο πλαίσιο των απαιτούμενων εναλλαγών χρήσης αποξήρανσης – διάβρεξης
(drying - wetting cycles) (αντιμετώπιση clogging).
 Επίστρωση του πυθμένα των λεκανών με χαλίκι ή μεσόκοκκη άμμο (10-20 cm)
 Την τοποθέτηση αγωγών για τη διοχέτευση του νερού από τη δεξαμενή στις
λεκάνες, όπως και των αγωγών που θα συνδέουν τις λεκάνες ανά τρεις μεταξύ τους.
 Την επιλογή ή/και ανόρυξη γεωτρήσεων ή/και πιεζομέτρων για την παρακολούθηση
της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας του εμπλουτισμού τόσο ποσοτικά όσο και
ποιοτικά.

Ενδεικτικό σκαρίφημα διάταξης και
διαστάσεων των λεκανών εμπλουτισμού

Κάτοψη και τομή προτεινόμενης
λεκάνης εμπλουτισμού
(Pliakas et al., 2007)

Έρευνες και
προτάσεις στο
Ανατολικό Δέλτα
του Π. Νέστου

Ερευνητικές εργασίες (1997-1998)
 γεωλογικό - γεωμορφολογικό περιβάλλον
 υδρολογική έρευνα - υδρογεωλογική έρευνα
 υπεράντληση των υπόγειων νερών
 υφαλμύριση των υπόγειων νερών
 προκαταρκτικό στάδιο έρευνας:
9 προσδιορισμός των υδραυλικών παραμέτρων

T: 4×10-4 – 1,1×10-2 m2/sec
S: 10-3, K: 10-5-10-4 m/sec

9 προσδιορισμός των κοκκομετρικών χαρακτηριστικών και της Κ των
επιφανειακών εδαφικών στρωμάτων
9 γεωφυσική έρευνα
9 παρακολούθηση της μεταβολής της στάθμης 21 επιλεγμένων
γεωτρήσεων στην κύρια περιοχή έρευνας σε τακτά χρονικά διαστήματα
για την περίοδο 1993 – 1998,
9 σύνταξη και ερμηνεία 12 αντίστοιχων πιεζομετρικών χαρτών.

 πειραματικό στάδιο ΤΕ (2/6/1997 - 9/6/1997, 50×50×2m, 90m3/h, 10.000m3)
 πρόταση εφαρμογής ΤΕ:
9 πρώτη σειρά λεκανών (Λ1), συνολικού μήκους περί τα 12 km και μέγιστου
εύρους περίπου 5m (50m×50m×1,5m × 1, 10m×50m×1m × 4)
9 δεύτερη σειρά λεκανών (Λ2), συνολικού μήκους περί τα 6 km και μέγιστου
εύρους περίπου 5m (50m×50m×2m × 1, 10m×50m×1m × 3)
9 σύστημα καναλιών εμπλουτισμού, εκατέρωθεν του χειμάρρου Λασπία
(2m×1m × 1-2 km)
 συνεχής έλεγχος της αποτελεσματικότητας των έργων εμπλουτισμού, με:
9 δίκτυο γεωτρήσεων με αυτογραφικά όργανα καταγραφής της στάθμης
(σε επιλεγμένες από αυτές και αισθητήρες αγωγιμότητας),
9 εγκατάσταση κατάλληλων σταθμηγράφων επιφανειακών νερών για τον
υπολογισμό της παροχής του υδατορεύματος που τροφοδοτεί τα έργα
εμπλουτισμού,
9 εγκατάσταση σε χαρακτηριστικές θέσεις τηλεμετρικών μετεωρολογικών
σταθμών.

(Pliakas et al., 2001)

Έργα τεχνητού
εμπλουτισμού που είχαν
προταθεί την περίοδο
1997-1998

(Pliakas et al., 2001)

Προτεινόμενες
περιοχές έρευνας του
Δήμου Ξάνθης για
την
επαναχρησιμοποίηση
της εκροής από την
ΕΕΛ (2012):
(Α) προτεινόμενη
παράκτια περιοχή για
εμπλουτισμό του
υδροφόρου, με την
κατανομή
ενδεικτικών τιμών
ηλεκτρικής
αγωγιμότητας
(ECgw) του υπόγειου
νερού (Ιούλιος
2008),
(Β) περιοχή Λεύκης Διομήδειας Αμισσού, για
άρδευση.

¾ Η ΔΕΥΑ Ξάνθης διαθέτει και λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
στη Διομήδεια Ξάνθης, και έχει δυναμικότητα οργανικού φορτίου σε μονάδες
ισοδύναμου πληθυσμού (Μ.Ι.Π.) 90.000. Τελικός αποδέκτης της κύριας εκροής της
ΕΕΛ αποτελεί ο χείμαρρος Λασπίας, που διατρέχει το ανατολικό όριο του ανατολικού
Δέλτα του Ποταμού Νέστου.
¾ Σχετικά με το βαθμό επεξεργασίας που πραγματοποιείται στην ΕΕΛ, σημειώνεται ότι
χρησιμοποιείται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία, και απολύμανση με
χλωρίωση. Η ποσότητα της παραγόμενης ιλύος είναι 7392000kg DS/έτος, καταλήγει
στο σύνολο της σε ΧΥΤΑ.
¾ Επισημαίνεται ότι οι τιμές εξόδου της εκροής της ΕΕΛ BOD, COD και SS είναι μέσα
στα απαιτούμενα όρια για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφόρου, που δεν
χρησιμοποιείται για πόση και με διήθηση διαμέσου κατάλληλου εδαφικού
στρώματος, δηλαδή BOD<25 mg/L, COD<125 mg/L, SS<35 mg/L (ΚΥΑ 145116 ΦΕΚ 354-8 Μαρτίου 2011, ΚΥΑ 5673/400/1997).

¾ Γενικά κριτήρια επιλογής κατάλληλων θέσεων πιλοτικών έργων SAT:
 κατάλληλες υδρογεωλογικές συνθήκες,
 απαιτούμενο βάθος ακόρεστης ζώνης > 3 m,
 κατάλληλο υλικό ακόρεστης ζώνης, που να εξασφαλίζει ρυθμό διήθησης
τουλάχιστον περί τα 5 mm/h,
 κλίση εδάφους < 5 %
¾ Έγινε επεξεργασία των τιμών στάθμης του ΥΝ στο δίκτυο γεωτρήσεων
παρακολούθησης στο ανατολικό δέλτα του Π. Νέστου, όπου επιλέχθηκαν οι
γεωτρήσεις στις οποίες έχουν καταγραφεί τιμές βάθους στάθμης ≥ 3 m, στις 27-12009 και 28-4-2009, μήνες με τις πιο υψηλές στάθμες ΥΝ.

¾ Σχεδιάστηκε χάρτης, όπου διακρίνονται:
9 όλες οι γεωτρήσεις παρακολούθησης,
9 οι θέσεις των γεωτρήσεων με βάθος στάθμης ≥ 3 m,
9 άξονες τομών διαβάθμισης υλικού και αντίστοιχα στοιχεία για το εδαφικό υλικό της
επιφανειακής διαστρωμάτωσης (κατά τόπους αμμοχαλικώδες με πάχος 10 – 20 m ή
αργιλοαμμώδες πάχους 15 – 20 m) ,
9 και τέλος οι υποψήφιες θέσεις εφαρμογής συστημάτων SAT (Π1, Π2, Π3).

Χάρτης με τις υποψήφιες θέσεις εφαρμογής SAT (Π1, Π2, Π3), τις γεωτρήσεις παρακολούθησης, τα
σημεία με βάθος στάθμης ≥ 3 m, τους άξονες τομών διαβάθμισης υλικού και αντίστοιχα στοιχεία
για το εδαφικό υλικό της επιφανειακής διαστρωμάτωσης (υπόβαθρο: Google Earth 2012).

¾ Με μια μέση τιμή υδραυλικής αγωγιμότητας για πηλούχο άμμο την τιμή των I=0,5
m/ημέρα και μέση παροχή που διατίθεται από την εκροή της ΕΕΛ Q=4800 m3/ημέρα,
τότε στο πλαίσιο μιας πρώτης γενικής προσέγγισης, η ελάχιστη έκταση των διατάξεων
εμπλουτισμού μπορεί να εκτιμηθεί σε Α=9600 m2 περίπου (Ι=Q/A).
¾ Προτείνονται ενδεικτικά 2 θέσεις Π1, Π2 και μια εφεδρική/εναλλακτική Π3 (σε
περιπτώσεις που ανακύψουν τεχνικά ή διαχειριστικά προβλήματα στις δυο πρώτες
είτε κατά τη διάρκεια της μελέτης και κατασκευής τους είτε κατά τη διάρκεια
λειτουργίας τους) των έργων εμπλουτισμού στο πεδινό τμήμα που εκτείνεται μεταξύ
των Μαγγάνων και του χειμάρρου Λασπία και σε απόσταση περίπου 15 km από την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).

¾ Το κάθε πιλοτικό έργο εμπλουτισμού στις θέσεις Π1 και Π2 (ή Π3), προτείνεται να
περιλαμβάνει:
 Τη διαμόρφωση στεγανής δεξαμενής καθαρών υποδοχής της εκροής από την ΕΕΛ
(κατάλληλη υδραυλική μελέτη - διαστάσεις πυθμένα, βάθος και χωρητικότητα).
 Την εκσκαφή για τη διαμόρφωση 2 συστημάτων ρηχών λεκανών κατάκλυσης –
εμπλουτισμού (ή διήθησης) Α και Β, με 4 λεκάνες το καθένα και με προτεινόμενες
ενδεικτικά διαστάσεις η κάθε μια: επιφάνειας 20 m × 60 m, βάθους 0,80 – 1 m, ώστε
να επιτυγχάνεται ελεγχόμενα κατάκλυση νερού με βάθος το πολύ 20-30 cm
(πρόβλεψη clogging). Κάθε σύστημα λεκανών μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλάξ στο
πλαίσιο των απαιτούμενων εναλλαγών χρήσης αποξήρανσης – διάβρεξης (drying wetting cycles) (αντιμετώπιση clogging).
 Επίστρωση του πυθμένα των λεκανών με χαλίκι ή μεσόκοκκη άμμο (0,10-0,20 cm)
 Την εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου αγωγών.
αγωγών
 Την επιλογή ή/και ανόρυξη γεωτρήσεων ή/και πιεζομέτρων για την παρακολούθηση
της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας του εμπλουτισμού τόσο ποσοτικά όσο
και ποιοτικά.

Ενδεικτικό σκαρίφημα διάταξης και
διαστάσεων των λεκανών εμπλουτισμού

Κάτοψη και τομή προτεινόμενης λεκάνης
εμπλουτισμού

Διαχειριστικές προτάσεις 1
9 υδραυλική - διαχειριστική μελέτη με την οποία θα πρέπει να επιμερισθούν τα
ποσοστά της εκροής που θα διατίθενται για άρδευση και εμπλουτισμό του υδροφόρου
της περιοχής έρευνας
9 μελέτη της επιλογής κατάλληλων μεθόδων εφαρμογής εμπλουτισμού (π.χ. λεκάνες
εμπλουτισμού ή γεωτρήσεις) με κριτήρια, υδραυλικά και υδρογεωλογικά
9 επιλογή τελικής θέσης των έργων εμπλουτισμού με κριτήρια εδαφοτεχνικά, υδραυλικά
και υδρογεωλογικά και επίλυση πιθανών ζητημάτων που μπορεί να ανακύψουν
σχετικά με απαλλοτριώσεις ιδιόκτητων εκτάσεων υποψήφιων για της εγκατάστασης
των σχετικών τεχνικών έργων
9 λεπτομερής και συστηματική διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος του
υπόγειου υδροφόρου συστήματος της περιοχής και πιο αναλυτικά στη στενή περιοχή
των έργων εμπλουτισμού
9 λεπτομερής γεωτεχνική μελέτη του υλικού της ακόρεστης ζώνης κάτω από τις
επιλεγείσες θέσεις των λεκανών εμπλουτισμού (στρωματογραφία, μηχανικές
παράμετροι εδάφους, τιμές συντελεστή υδραυλικής αγωγιμότητας, κλπ)
9 σύνταξη υδρολογικής μελέτης της ευρύτερης περιοχής και σύνταξη ισοζυγίου
επιφανειακών και υπόγειων νερών της

Διαχειριστικές προτάσεις 2
9 συστηματικός έλεγχος όλων των απαραίτητων ποιοτικών χαρακτηριστικών της
εκροής με βάση τις σχετικές προδιαγραφές της ΚΥΑ και άλλων χωρών και
οργανισμών και οδηγιών - διατάξεων, τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, αντίστοιχες
εφαρμογές και εμπειρίες στο διεθνή χώρο
9 σχεδιασμός και ελεγχόμενη λειτουργία πειραματικού - πιλοτικού συστήματος
εμπλουτισμού και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του πιλοτικού σχεδίου
9 εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του πιλοτικού σχεδίου
9 μελέτη για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των υπαρχόντων δικτύων διανομής
του νερού προς άρδευση (σημειώνεται ότι η άρδευση αφορά κυρίως σε
καλλιεργητικές δραστηριότητες σχετικές με αμπελώνες, οπωρώνες και
ελαιόδεντρα)
9 μελέτη του δικτύου μεταφοράς του νερού εκροής στις περιοχές εμπλουτισμού
9 επιλογή κατάλληλου δικτύου επιλεγμένων γεωτρήσεων παρακολούθησης της
ποιότητας του ανανεωμένου νερού
9 καθορισμός των κατάλληλων παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου του ανανεωμένου
νερού
9 αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων απόφραξης των εδαφικών πόρων
(clogging)

Διαχειριστικές προτάσεις 3
9 καθορισμός των χρήσεων του ανανεωμένου νερού με διερεύνηση αποφυγής ή μη
χρήσης για ύδρευση και πόση (άρδευση, πότισμα μεγάλων εκτάσεων, νεκροταφεία,
πρανή αυτοκινητοδρόμων, γήπεδα γκολφ, δημόσια πάρκα, εγκαταστάσεις αναψυχής,
κατάσβεση πυρκαγιών, νερό για τη συμπύκνωση εδαφών, νερό για τον καθαρισμό
οδών και πεζοδρομίων, νερό για διακοσμητικά σιντριβάνια και νερό για καθαρισμό
τουαλετών, στη βιομηχανία ως νερά ψύξης, λεβήτων και χρήσης κατά τις διάφορες
διεργασίες, κλπ)
9 πρόταση σχεδιασμού μόνιμων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού
9 μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή από τα έργα
εμπλουτισμού και τα συνοδά τεχνικά έργα
9 διερεύνηση πιθανών προβλημάτων αποδοχής από το κοινό των διαφόρων χρήσεων
του ανανεωμένου νερού και προσπάθεια ανάληψης πρωτοβουλιών για σχετικές
διαβουλεύσεις
9 λήψη μέτρων προστασίας στους χώρους των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού
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