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Δράσεις (Π.Κ.)

 Δράση 3. Δημιουργία ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης: Νερό 
 Δράση 7. Συλλογή πληροφοριών - Αρχική μελέτη της 

περιοχής εφαρμογής του έργου
 Δράση 9. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός συστήματος 

παρακολούθησης της ποιότητας των υδατικών 
συστημάτων στο Δήμο Ν. Φωκά

 Δράση 13. Προ-επεξεργασία των αποβλήτων 
 Δράση 20. Σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης 

αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του έργου



Στόχοι

 Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή εφαρμογής 
του έργου 

 Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των 
επιφανειακών/υπόγειων υδατικών συστημάτων

 Προσδιορισμός πιθανών πηγών ρύπανσης, 
συγκεντρώσεων των πιο σημαντικών ρύπων καθώς 
και των μηχανισμών μεταφοράς τους στα 
οικοσυστήματα

Ανάπτυξη τεχνικών πρόληψης 
ρύπανσης εδαφών και νερών



Σχέδιο δειγματοληψίας

 Καθορισμός σημείων δειγματοληψίας
 Συλλογή δειγμάτων σε 3 δειγματοληπτικές 

έρευνες (ανά δίμηνο)
 Σύνολο δειγμάτων σε περίοδο τουλάχιστον ενός 

έτους
 Επέκταση δειγματοληπτικών ερευνών για 

περίοδο 24 μηνών, εφόσον κριθεί απαραίτητο
 Εκτίμηση επικινδυνότητας για την ποιότητα των 

υδατικών συστημάτων



Συλλογή δειγμάτων

 Δείγματα από τις εξατμισοδεξαμενές όπου 
διατίθενται τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων (ΥΑΕ)

 Δείγματα νερών από πηγές, πηγάδια, ρυάκια και 
σωλήνες άρδευσης 

 Δείγματα από υπάρχουσες γεωτρήσεις πόσιμου 
νερού
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Presentation Notes
Οι δειγματοληπτικές έρευνες ξεκίνησαν τον Μάιο 2009 και συνεχίζονται



Εξατμισοδεξαμενές

Presenter
Presentation Notes
Μόνο σχόλια – να μην αναφερθώ σε ονόματα



Πηγάδι (W1)
Σωλήνας 

άρδευσης (IP1)

Πηγή (SSo) Υδατικό ρεύμα (RB)



Αποτελέσματα
Παράμετροι ΥΑΕ Νερά Αποδεκτές τιμές 

πόσιμου νερού
pH ~5 ~7 6,5-8,5
Ηλεκτρ. αγωγιμότητα, 
μS/cm 360-510 400-870 ~2500

Διαλυμένο οξυγόνο
(LDO), mg/L ~0.3 5-9.5 Δεν υπάρχουν

Στερεά (TS), g/L 3-130 ─ ≤0,5
Πτητικά στερεά, g/L 3-130 ─ -
Αιωρούμενα στερεά
(TSS), g/L ~3 ─ <0,035

Αλατότητα, g/L 0,2-3,2 ─ -
COD, mg/L ~7000 0 <125
Φαινόλες, mg/L 50-100 0-5 <1

Presenter
Presentation Notes
Οι τιμές των παραμέτρων που αντιστοιχούν στα ΥΑΕ (π.χ. COD, phenols)  δεν είναι αντιπροσωπευτικές διότι τα δείγματα είναι ξεπλυμένα και αραιωμένα κατά την περίοδο συλλογής τους.Φρέσκα δείγματα ΥΑΕ θα συλλεχθούν μέσα σε αυτόν τον μήνα (Δεκέμβριος) εφόσον έχουν διατεθεί απόβλητα μετά την παραγωγή λαδιού.Οι τιμές που απεικονίζονται για τα δείγματα νερών είναι αντιπροσωπευτικές – ωστόσο δείγματα θα συλλεχθούν για συνολική περίοδο τουλάχιστον ενός έτους.



Αποτελέσματα

Παράμετροι ΥΑΕ Νερά Αποδεκτές τιμές 
πόσιμου νερού

NO3, mg/L 300-800 0-13 <45

SO4, mg/L 400-1400 5-60 ≤500

Cl, mg/L 130-180 17-30 <250

NH3-N, mg/L 50-100 0 <3

Mn, mg/L ─ 0-1 <0.05

Fe, mg/L ─ <0.1 <0,2
Cu, mg/L ─ <0.1 <2
Zn, mg/L ─ 0 ≤5
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Presentation Notes
Οι αποδεκτές τιμές στην τελευταία στήλη προέρχονται από διάφορους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO).Βέβαια τα διάφορα όρια που επιλέγονται εξαρτώνται από π.χ.τη διάθεση αποβλήτων σε υδατικούς αποδέκτεςΤους κινδύνους μόλυνσης των υπογείων νερών, δηλαδή πιθανόν να επιβάλλεται περαιτέρω επεξεργασία των αποβλήτωνΤην παρουσία του υδροφόρου ορίζοντα σε μικρό βάθος (π.χ. 5 m) από την εξατμισοδεξαμενή



Γεωτρήσεις

 Εγκατάσταση πιεζόμετρων
- Καταγραφή εποχιακών διακυμάνσεων της 

στάθμης του νερού
- Καταγραφή ποιότητας υπογείων υδάτων
- Εκτίμηση πιθανότητας μόλυνσης υπογείων 

υδάτων (εφαρμογή γεωχημικών μοντέλων)



Τεχνικές προ-επεξεργασίας

 Στόχος: προσθήκη αλκαλικότητας, απομάκρυνση 
τοξικού φορτίου και αποσύνθεση οργανικών 
ρύπων 

 Χρήση διαφόρων φθηνών ενεργών υλικών, π.χ.
- χονδρόκοκκος ασβεστόλιθος
- μεταλλικός σίδηρος
- φτωχός λιγνίτης

Presenter
Presentation Notes
Για την προ-επεξεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνικές πιο προηγμένες αλλά δεν ενδείκνυται για μεμονωμένη χρήση.Π.χ. χρησιμοποιούνται υλικά όπως ενεργός άνθρακας, Η2Ο2 (ισχυρότατο οξειδωτικό αντιδραστήριο-φιλικό στο περιβάλλον ), αντιδραστήρια Fenton (οξειδώνει µία σειράοργανικών ρύπων στα υγρά απόβλητα)Όμως είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τοπικά, δηλ. στην Ελλάδα μάλλον δεν είναι εφαρμόσιμα.



Πειραματική διάταξη
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Presentation Notes
Θα γίνει επεξεργασία και σε μεμονωμένες στήλες με ελεύθερη ροή διαλυμάτων, αλλά και σε σειρά.



Μεθοδολογία

 Μεταβολή παραμέτρων (pH, Eh, αγωγιμότητα, 
οργανικό φορτίο) συναρτήσει του χρόνου

 Εκτίμηση της ποιότητας των εκχυλισμάτων 
 Δοκιμές τοξικότητας των χρησιμοποιηθέντων 

ενεργών υλικών (EPA tests)
 Εκτίμηση βέλτιστου χρόνου παραμονής των 

αποβλήτων, αποτελεσματικότητας και διάρκειας
ζωής των ενεργών συστημάτων

 Αναγέννηση των ενεργών υλικών
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Presentation Notes
Οι δοκιμές τοξικότητας (TCLP tests) θα γίνουν ώστε να διερευνηθεί η περαιτέρω χρήση τους.Π.χ. μπορούν να διατεθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους? Είναι επικίνδυνα?Αναγέννηση: θα μπορούσαμε για π.χ. να ξεπλύνουμε τα υλικά με κάποιο διάλυμα (π.χ. αραιό οξύ) ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν



Παραδοτέα

 Τελική έκθεση - Δράση 7
 Εξαμηνιαία έκθεση προόδου - Δράση 9
 D. Zaharaki and K. Komnitsas “Existing and 

emerging technologies for the treatment of 
olive oil mill wastewaters”, International 
Conference AMIREG 2009, Athens, 7-9 
September 2009 
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