Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση
απόβλητων ελαιοτριβείων

Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- “Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από
τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες”ς
2009-2012
PROSODOL

Δειγματοληψία Εδαφών

•Eχουν πραγματοποιηθεί έξι δειγματοληψίες εδαφών σε διάφορες θέσεις στον
πιλοτικό Δήμο Ρεθύμνου.
•1η
•2η
•3η
•4η
•5η
•6η

δειγματοληψία
δειγματοληψία
δειγματοληψία
δειγματοληψία
δειγματοληψία
δειγματοληψία

5-7 Μαΐου 2009
6-9 Ιουλίου 2009,
28 Σεπτεμβρίου-2 Οκτώβριου 2009
14 and 18 Δεκεμβρίου. 2009
1-5 Μαρτίου 2010, and
17-21 Μαΐου 2010.

Έχουν γίνει γεωτρήσεις μέχρι βάθος 40μ. –Λήψη δειγμάτων με τη
μορφή πυρήνων (καρότο) ανά 1 μέτρο περίπου. Προβλέπονται να
πραγματοποιηθούν και νέες γεωτρήσεις .
Πραγματοποιείται δειγματοληψία εδαφών σε πιλοτική θέση όπου
εφαρμόζονται τεχνικές βελτίωσης των εδαφών.

Δείγματα εδάφους συλλέχτηκαν από τρεις ενεργές (για τουλάχιστον
10 χρόνια) και από δυο ανενεργές περιοχές διάθεσης αποβλήτων. Τα
απόβλητα διατίθενται σε χωμάτινες δεξαμενές εξάτμισης και σε μία από
αυτές έχουμε και διάθεση αποβλήτων απευθείας στο έδαφος (ΜάιοςΙούλιος).
Η δειγματοληψία σε κάθε ενεργή περιοχή πραγματοποιείται α) στα
ανάντη της δεξαμενής εξάτμισης (μάρτυρας), β) μέσα στη δεξαμενή και
γ) στα κατάντη αυτής σε διαφορετικές αποστάσεις (έως 105 μέτρα).
 Το βάθος δειγματοληψίας εξαρτάται από το βάθος στο οποίο
εμφανίζεται το μητρικό υλικό (0-25 εκ., 25-50 εκ., 50-75 εκ., 75-100
εκ., 100-125 εκ., 125-150 εκ. και 150-175 εκ.).
Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών συλλέχτηκαν 505 δείγματα
εδάφους και 6 δείγματα απόβλητων από τις δεξαμενές και έγιναν
περίπου 16200 αναλύσεις.

Ενεργές Δεξαμενές

Ανενεργή Δεξαμενή

Ποτάμι

Επιφανειακή διάθεση

Αλλαγές
στο
χρώμα
του
εδάφους σε περιοχή διάθεσης
απόβλητων

Χημικές Αναλύσεις
Στα δείγματα εδάφους που συλλέγονται από κάθε
περιοχή πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αναλύσεις:
Υδατοκορεσμός & υγρασία

ανταλ. Mg++

Μηχανική σύσταση

Ι.Α.Κ.

pH

υδατ. Cl-

EC25 και % συγκ. αλάτων

υδατ. SO4--

CaCO3 (ελεύθερο και ενεργό)

διαθ. & ολικό Cu

Οργανική Ουσία

διαθ. & ολικό Mn

Ολικό φαινολικό φορτίο

διαθ. & ολικό Fe

Kjeldahl Ν

διαθ. & ολικό Zn

υδατ. NH4+

υδατ. B

υδατ. NO3 -

Oλικό Cr

P-Olsen

Oλικό Cd

υδατ. PO4---

Oλικό Pb

ανταλ. K+

Oλικό Ni

ανταλ. Ca++

Oλικό Mo

Να+ (υδατ. & ανταλ.)

Μικροβιακή δραστηριότητα-Εδαφική Μικροβιακή Αναπνοή

Εδαφικές ιδιότητες της περιοχής δειγματοληψίας
Εδαφικές Ιδιότητες

Εδαφικές Ιδιότητες

pH

7.7

CaCO3 (%)

52

EC25 (dS m-1)

0.4

K+ (cmol kg-1)

0.5

Mg 2+ (cmol kg-1)

PO4 3- (mg kg-1)

7

NH4 + (mg kg-1)

25

B (mg kg-1)

0.5

2.1

Cu (mg kg-1)

1.9

Cl- (mg kg-1)

45

Mn (mg kg-1)

7.3

SO4 2- (mg kg-1)
Organic matter (%)

98

Fe (mg kg-1)

21

3.4

Zn (mg kg-1)

0.3

Total phenols (mg kg-1)

19

Total Cd (mg kg-1)

0.4

Kjeldahl Ν (mg g-1)

1.7

Total Pb (mg kg-1)

26

P (mg kg-1)

8.4

Total Ni (mg kg-1)

70

NO3 - (mg/kg-1)

20

Χημική σύσταση αποβλήτων
Iδιότητα
pH

4,80

Total Solids, g/l

64

Total Nitrogen, g/l

7,6

Total Phosphorous, g/l

0,53

BOD5, g/l

45,5

COD, g/l

92,5

Electrical Conductivity, mS/cm

12,0

Total Sugars, g/l

16,1

Fats and Oils, g/l

1,64

Polyalchools g/l

3,19

Polyphenols g/l

10,6

Potassium (as Κ2Ο), g/l

2,37

Sodium (as Na2O), mg/l

243

Calcium (as CaO), mg/l

271

Iron (as FeO), mg/l

32,0

Magnesium (as MgO), mg/l

50,0

Silicon (as SiO2), mg/l
Sulfur, mg/l

18,0
63,0

Chloride, mg/l

124

Manganese, mg/l

12,0

Zinc, mg/l

12,0

Copper, mg/l

6,0

Ni, mg/l

15,0

Οριακές τιμές εδαφικών ιδιοτήτων σύμφωνα
με τη διεθνή βιβλιογραφία
Soil properties
pH

normal/average range
6-8

high/rich

Echangeable K
Echangeable Ca
Hot water soluble B
DTPA-Cu

2 mS/cm
> 5%

> 0.3 %
12-28 mg/kg

(1 )

(12 -16)

(2)

(1 2-16 )

40-50 mg/kg

1.2-2.2 cmol/kg (2)

(3)

potential high P mobility

> 2.1 cmol/kg *

0.26-0.60 cmol/kg (2)
2.5-3.8 cmol/kg

(2 )

* -Nutrient imbalances due to Mg antagonism

(12-1 6)

-Adverse effect on soil quality

>1.2 (cmol/kg) (1 2-16 )

>2.0 cmol/kg (17)

(1 2-16 )

> 20 cmol/kg

>2.0 -3.0 mg/kg (9) *
> 3 mg/kg

(12-1 6)

>20 mg/kg

> 50 mg/kg

(4)

*

* phytotoxicity
* po tential ph ytotoxicity

(10 )

> 50 mg/kg

> 100 mg/kg

25-60 mg/dm

DTPA-Mn

(12 -16)

soil quality threshold

1.6-15 mg/dm 3

DTPA-Fe

Comments

(1 2-16 )

>59 mg/kg

Echangeable Mg

excessive
>4 mS/cm (salinity)

EC
Soil organic matter
Total Kjeldahl Nitrogen
Available P-Olsen

very high

(1 )

(5)

3 (1 0)

(12-1 6)

10-50 mg/dm3 (10)

DTPA-Zn

> 8.1 mg/kg

(12-1 6)

2.4-15 mg/dm

Residual NO3-N
NO3 in soil solution
SO4 in soil leachate
Cl in soil leachate
NH4 in soil leachate
Extractable NH4

20-30 mg/kg
2-60 mg/l

3 (1 0)

(17)

(12-1 6)

> 130 mg/dm
>30 mg/kg

3 (9 )

(17 )

Average range

144-150 mg/l

(6)

Leachate Quality Thresho ld

160-200 mg/l

(6)

Leachate Quality Thresho ld

10 mg/l

(7)

28-280 mg/l

Leachate Quality Threshold
(8 )

< target value: clean soil;

Phenols

target value : 0.05 mg/kg (1 1)

< target value < intervention value: slight contaminated soil ;
> intervention value: con taminated soil

(1) CCME, 2007; (2) Carrow et al, 2004; (3) McDowell et al., 2002; (4) CFL, 1983; (5) Mitra et al., 2009 ; (6) EA, 2001 ; (7) Komnitsas et al., 2010 ; (8)
Wolt, 1994 ; (9) Alloway, 1995; (10) Abreu et al., 2005 ; (11) Swartjes, 1999; (12) MAFF, 1988; (13) Panagiotopoulos, 1995a ; (14) Panagiotopoulos,
1995b ; (15) Analogidis, 2000; (16) Ilaco, 1985; (17) Marx et al., 1999.

Συγκεντρώσεις Βαρέων μέταλλων στα εδάφη (mg/kg) σύμφωνα με τη
διεθνή βιβλιογραφία
Dutch thres holds

Average range
Normal levels
in soils
Toxic metals

Phytotoxic
levels

Canadian
intervention
thresholds,
target value *
value *
Agricultural
soil

Agicultural
soil

Recommended
Critical soil
upper limits of
Background
EC 6<pH<7
values for
PTM after
concentations
plant growth
sewage sludge
application

-1

-2

-3

-4

-6

-7

-8

-9

-10

Cr

43

5 - 1000

75-100

64

100

380

345

200

75

82-200

600

Ni

17

5 - 500

100

50

35

210

80

Cu

15

2.0 - 100

60-125

63

36

190

Zn

36

10 - 300

70-400

200

140

720

5

3

200

Mo

-5

Russian
thresholds,
Neutral Soil
pH>5.5

220

-11

Spain-limits,
pH>7

Portugal
limits pH>7
fodder
production
only

UK limits
pH>7, after
sludge
application

-12

-12

-12

150

300

400
110

100

1-100

75

30 – 75

112

110

100

6.0-60

135

50 – 140

210

200

200

400

17-125

300

150-300

450

450

450

4

•Rose et al., 1979 Median values except (a) variation; (2) Levinson, 1974; (3) Kabata-Pendias and Pendias, 1984; (4) EA, 2001; (5) Swartjes F.,1999 with
* being < target value: clean soil; < target value < intervention value: slight contaminated soil; > intervention value: contaminated soil; (6) Komnitsas and
Modis, 2009; (7) Fergusson, 1990; (8) Linzon, 1978; (9) Alloway, 1990; (10) Kabata-Pendias and Pendias, 1994; (11) 86/278/EEC; (12) Pollak and
Favoino, 2004.
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pH
Δεξαμενή

Μάρτυρας

pH
Ενεργές δεξαμενές: 6,3-8,7
Επιφανειακή διάθεση: 6.5-8.3
Ανενεργές δεξαμενές: 6,7-8,4

Οι υψηλές τιμές pH και η μεγάλη περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο
εξουδετερώνουν την ισχυρή οξύτητα των αποβλήτων, τόσο στα εδάφη των
δεξαμενών διάθεσης όσο και στα σημεία όπου γίνεται επιφανειακή διάθεση
αποβλήτων.

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, ΕC (mS/cm)
Δεξαμενή

Μάρτυρας

Επιφανειακή διάθεση απόβλητων
Ενεργές δεξαμενές:
0.6-14,6 mS/cm, μ.τ.=4.4 mS/cm
Επιφανειακή διάθεση:
0,5-6,9 mS/cm, μ.τ.=3,1 mS/cm
Ανενεργές δεξαμενές:
0,4-4,4 mS/cm, μ.τ.=1,1 mS/cm

Ανενεργή Θέση
Το 10 %, των τιμών της EC μέσα στις
δεξαμενές και σε βάθος 0-75 cm ήταν > 4.8
mS/cm
oΔιήθηση των αποβλήτων
oΥψηλή αλατότητα

Ανταλλάξιμο Κ, cmol/kg
Δεξαμενή
Μάρτυρας

Επιφανειακή διάθεση απόβλητων
Ενεργές δεξαμενές:
0.4-26 cmol/kg, μ.τ.=9.4 cmol/kg
Επιφανειακή διάθεση:
0.6-17 cmol/kg, μ.τ.=5.5 cmol/kg
Ανενεργές δεξαμενές:
0.3-9 cmol/kg, μ.τ.=3.9 cmol/kg

Ανενεργή Θέση
Το 80 % και 50 %, των τιμών του ανταλ. Κ μέσα στις
δεξαμενές και σε βάθος 0-175 cm ήταν > 3.6 και 7.1
cmol/kg αντίστοιχα.
Το 50 %, των τιμών του ανταλ. Κ στα εδάφη γύρω
από τις δεξαμενές και σε βάθος 0-125 cm ήταν >4.2
cmol/kg.
Κίνδυνος υποβάθμισης των εδαφών από την
υποβάθμιση των φυσικών ιδιοτήτων (Αντικατάσταση Ca
από Κ, αύξηση ωσμωτικής πίεσης, κακή δομή, κ.λ.π.)

P Olsen, mg/kg
Δεξαμενή

Μάρτυρας

Επιφανειακή διάθεση αποβλήτων
Ενεργές δεξαμενές:
1.6-564 mg/kg, μ.τ.=192 mg/kg
Επιφανειακή διάθεση:
0,7-598 mg/kg, μ.τ.= 84 mg/kg
Ανενεργές δεξαμενές:
3.9-365 mg/kg, μ.τ.=91 mg/kg

Ανενεργή Θέση

To 60 %, των τιμών του P-Olsen μέσα στις
δεξαμενές και σε βάθος 0-100 cm ήταν > 160
ppm.
To 25%, των τιμών P-Olsen στα εδάφη γύρω
από τις δεξαμενές και σε βάθος, 0-75 cm ήταν
> 100 ppm.
Κίνδυνος ρύπανσης υδάτινων συστημάτων

PO4, mg/kg
Δεξαμενή
Μάρτυρας

Επιφανειακή διάθεση απόβλητων
Ενεργές δεξαμενές:
1-450 mg/kg, μ.τ.=90 mg/kg
Επιφανειακή διάθεση:
1-320 mg/kg, μ.τ.= 34 mg/kg
Ανενεργές δεξαμενές:
1-87 mg/kg, μ.τ.=16.8 mg/kg

Ανενεργή Θέση

To 25 %, των τιμών PO4 μέσα στις δεξαμενές
και σε βάθος, 0-100 cm ήταν > 310 mg/kg.
To 10%, των τιμών PO4 στα εδάφη γύρω από τις
δεξαμενές και σε βάθος, 0-50 cm ήταν > 50
mg/kg.
Κίνδυνος ρύπανσης υδάτινων συστημάτων

Cu, mg/kg
Δεξαμενή
Μάρτυρας

Επιφανειακή διάθεση απόβλητων
Ενεργές δεξαμενές:
0,6-18 mg/kg, μ.τ.=7,6 mg/kg
Επιφανειακή διάθεση:
1,1-12 mg/kg, μ.τ.= 4,5 mg/kg
Ανενεργές δεξαμενές:
1,5-16 mg/kg, μ.τ.=7,4 mg/kg

Ανενεργή Θέση

To 10 %, των τιμών του Cu μέσα στις δεξαμενές
και σε βάθος, 0-175 cm ήταν >15 mg/kg.
To 25 %, των τιμών Cu στα εδάφη γύρω από τις
δεξαμενές και σε βάθος, 0-100 cm ήταν >5.6
mg/kg.

Fe, mg/kg
Δεξαμενή
Μάρτυρας

Επιφανειακή διάθεση απόβλητων
Ενεργές δεξαμενές:
20-317 mg/kg, μ.τ.=158 mg/kg
Επιφανειακή διάθεση:
11-354 mg/kg, μ.τ.= 98 mg/kg
Ανενεργές δεξαμενές:
2,5-241 mg/kg, μ.τ.=82 mg/kg

Ανενεργή Θέση

To 85%, των τιμών του Fe στις δεξαμενές και
σε βάθος, 0-175 cm ήταν >75mg/kg.
To 50%, των τιμών του Fe στα εδάφη γύρω
από τις δεξαμενές και σε βάθος, 0-100 cm
ήταν > 73 mg/kg.

Φαινόλες
DTPA- Zn

DTPA- Mn

Οργανική ουσία

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΘΕΣΗ: μεταβολή οργανικής ουσίας, φαινολών,
διαθέσιμου Mn και Ζn με το βάθος

Παρά το γεγονός ότι οι σχετικά υψηλές τιμές pH και η μεγάλη
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο εξουδετερώνουν την ισχυρή
οξύτητα των αποβλήτων, τόσο στα εδάφη των δεξαμενών διάθεσης όσο
και στα σημεία όπου γίνεται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων υπάρχει
σημαντική επιβάρυνση των εδαφών κυρίως από φώσφορο, κάλιο, σίδηρο
και χαλκό, ενώ μετρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες τιμές ηλεκτρικής
αγωγιμότητας, φαινολών, θειικών και χλωριόντων. Η μακροχρόνια
επιφανειακή διάθεση των αποβλήτων χωρίς την κατάλληλη διαχείριση
τους θα υποβαθμίσει σημαντικά τις εδαφικές ιδιότητες (όπως π.χ.
διηθητικότητα, πορώδες, απομάκρυνση βασικών κατιόντων, αύξηση
οσμωτικής πίεσης, τοξικότητες ιχνοστοιχείων) και θα ενισχύσει το
ρυπαντικό φορτίο των γειτονικών υδατικών συστημάτων.
Η φυσική αντιστροφή της υποβάθμισης των εδαφών απαιτεί μεγάλο
χρονικό διάστημα καθώς οι συγκεντρώσεις των παραπάνω συστατικών
στις ανενεργές δεξαμενές (6-8 χρόνια από την τελευταία διάθεση)
παραμένουν υψηλές μέχρι σήμερα. Ωστόσο οι υψηλές συγκεντρώσεις
περιορίζονται κυρίως στα επιφανειακά εδαφικά στρώματα.

Σας ευχαριστώ

Δρ. Βίκτωρ Καββαδίας
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

