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Δηζαγφγή
Η παξνύζα δηδαθηνξηθή έξεπλα εζηηάδεηαη ζηε κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο ζπλερνύο (on-line) παξαθνινύζεζεο ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ησλ απνξξνώλ από εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ πξόβιεςε ησλ επηπηώζεώλ ηνπο ζηνπο παξαθείκελνπο πδαηηθνύο πόξνπο κε ηελ ρξήζε ελόο δηθηύνπ πνιππαξακεηξηθώλ αηζζεηήξσλ. Βαζηθό ζηόρν
απνηειεί ε αλάπηπμε ελόο κνληέινπ πξόβιεςεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ απνζέζεσλ νξπρείσλ ιηγλίηε θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ πνπ γεηηληάδνπλ κε εμνξπθηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ιηγλίηε ώζηε λα αλαγλσξηζηνύλ ζεκεηαθέο θαη δηάρπηεο πεγέο ξύπαλζεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο όμηλεο ή άιιεο ξππαληηθέο απνξξνέο ησλ νξπρείσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο (π.ρ.
εθδήισζεο εθηάθησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ). Οη βαζηθέο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη πνπ κεηξήζεθαλ είλαη pH, ζεξκνθξαζία, αγσγηκόηεηα, ληηξηθά ηόληα (NO3-), ζεηηθά ηόληα (SO4-2 ) θαη ρισξηόληα (Cl-)
γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν 10 πεξίπνπ κελώλ.

Υφροζέηεζε δηθηύοσ ζηαζκώλ παραθοιούζεζες ποηόηεηας σδάηφλ
Σα βαζηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο θαηόπηλ κειέηεο ησλ πηζαλώλ πεγώλ
ξύπαλζεο ζηελ πεξηνρή (ρήκα 1) ήηαλ ε εγγύηεηα ζηηο πεξηνρέο ησλ ιηγληηηθώλ νξπρείσλ, ε
εγγύηεηα ζε επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά, ηζηνξηθό παιηόηεξσλ αζπλερώλ κεηξήζεσλ,
πξνζβαζηκόηεηα, δπλαηόηεηα ειεθηξνδόηεζεο, θύιαμεο θηι.
Καηόπηλ έξεπλαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ ιηγληηηθώλ νξπρείσλ, κειέηεο ησλ δηαζέζηκσλ
ζηνηρείσλ θαη δηαβνύιεπζεο κε αξκόδηα ζηειέρε ηεο ΓΔΗ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εγθαηάζηαζε ησλ
κεηξεηηθώλ ζηαζκώλ ζε ηξία ζεκεία (ρήκα 2) ην Μάξηην 2010:
Ρέκα «νπινύ» (ζύζηεκα 0033)
Γεώηξεζε εληόο πεξηνρήο νξπρείσλ Πηνιεκαΐδαο (ζύζηεκα 0034)
τήκα 1 Απνηύπσζε πηζαλώλ πεγώλ ξύπαλζεο
πδάησλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο

Έμνδνο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ (ζύζηεκα 0035)

τήκα 2 Χσξνζέηεζε δηθηύνπ ζηαζκώλ
παξαθνινύζεζεο πνηόηεηαο πδάησλ

ύζηεκα κέηρεζες ποισπαρακεηρηθώλ αηζζεηήρφλ γηα ηελ παραθοιούζεζε ηες ποηόηεηας ηφλ σδάηφλ
Κάζε ζύζηεκα κέηξεζεο απνηειείηαη από έλα θσξαηή πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία κέηξεζεο (ειεθηξόδηα θαη αηζζεηήξεο) ηα νπνία πξνζηαηεύνληαη από έλα
ζηηβαξό κεηαιιηθό θέιπθνο (ρήκα 3). Σα ππόινηπα βαζηθά ζηνηρεία είλαη ε κνλάδα ειέγρνπ θαη ε κνλάδα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Σν θάζε ζύζηεκα κπνξεί λα
κεηξήζεη ηαπηόρξνλα κέρξη 15 θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο. Γηα ηελ παξνύζα έξεπλα νη βαζηθέο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη πνπ κεηξήζεθαλ είλαη pH,
ζεξκνθξαζία, αγσγηκόηεηα, ληηξηθά ηόληα (NO3-), ζεηηθά ηόληα (SO4-2 ) θαη ρισξηόληα (Cl-). Οη ζπγθεληξώζεηο πξνζδηνξίδνληαη κέζσ ηνληηθώλ επηιεθηηθώλ
ειεθηξνδίσλ ηα νπνία καδί κε ηνπο αηζζεηήξεο πξνζαξκόδνληαη ζην θάησ άθξν ηνπ θσξαηή. Σα ζπζηήκαηα εθαξκόζηεθαλ ζε έλα δίθηπν 3 ζηαζκώλ
παξαθνινύζεζεο κε αζύξκαηε ηειεκεηξηθή ζύλδεζε(3G ADSM) γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ δηαδηθηύνπ. Δπηπιένλ ην ζύζηεκα πεξηιακβάλεη εηδηθό
ινγηζκηθό γηα ηελ απηόκαηε θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε κεηξήζεσλ, βαζκνλόκεζε ειεθηξνδίσλ, δηεμαγσγή δηαγλσζηηθώλ ειέγρσλ θαη επαιήζεπζε,
επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ζύζηεκα πξνεηδνπνίεζεο κε απηόκαηεο εηδνπνηήζεηο (π.ρ. κέζσ
απνζηνιήο email) όηαλ νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ ξππαληηθνύ θνξηίνπ ππεξβνύλ πξνθαζνξηζκέλα νξηαθά επίπεδα.

τήκα 3 Σν ζύζηεκα κέηξεζεο
πνιππαξακεηξηθώλ αηζζεηήξσλ

Αποηειέζκαηα - σδήηεζε
ηαζκόο κέηξεζεο ζην ξέκα «νπινύ» (ύζηεκα 0033)

 Δπξεία δηαθύκαλζε ηεο αγσγηκόηεηαο κε ηηκέο από 248 κέρξη 1082 κS/cm (ρήκα 4)
 Θεξκνθξαζηαθή δηαθύκαλζε από 4 έσο 25 oC, αλάινγα κε ηελ επνρή
 πγθέληξσζε NO3- από 12 έσο 19 mg/L
 Οη ηηκέο pH αξθεηά ζηαζεξέο κε κηθξή δηαθύκαλζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 8 (ρήκα 4)

τήκα 4 Μεηξήζεηο αγσγηκόηεηαο, pH, SO4-2 θαη Cl- σο πξνο ην ρξόλν από ηνπο ζηαζκνύο κέηξεζεο ζην ξέκα «νπινύ» (0033)
θαη ζηε γεώηξεζε νξπρείσλ (0034)

Οη ζπγθεληξώζεηο SO4-2 and Cl- παξνπζηάδνληαη πςειόηεξεο ζπγθξηλόκελεο κε
δηαζέζηκεο αζπλερείο (spot) κεηξήζεηο ηεο ΓΔΗ Α.Δ. (92.18 mg/L SO4-2, 17.40 mg/L Cl) θπξίσο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν (ρήκα 4)
Από αλαιπηηθή κειέηε θαηαγξαθώλ ζε εκεξήζηα βάζε (κέηξεζε θάζε 10 ιεπηά)
πξνέθπςαλ ελδείμεηο γηα πηζαλά πεξηζηαηηθά ξύπαλζεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο (π.ρ.
ζηηο 16/08/2010) κε ζπζρέηηζε αύμεζεο ζπγθεληξώζεσλ SO4-2, Cl- θαη αγσγηκόηεηαο
(ρήκα 5)
Από αληηπαξαβνιή ησλ κεηξνύκελσλ ζπγθεληξώζεσλ κε κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα
ηεο ίδηαο πεξηόδνπ δελ παξνπζηάζηεθε εκθαλήο ζπζρέηηζε (ρήκα 6)
ηαζκόο κέηξεζεο γεώηξεζεο νξπρείσλ (ύζηεκα 0034)

τήκα 5 Μεηξήζεηο SO4

-2, αγσγηκόηεηαο

θαη

Cl-

ζηηο 16/08/2010 από ηνλ ζηαζκό κέηξεζεο ζην ξέκα «νπινύ» (0033)

 Γηαθύκαλζε ηηκώλ αγσγηκόηεηαο από 308 έσο 912 κS/cm (ρήκα 4)
 Σηκέο ζεξκνθξαζίαο από 9 έσο 26 oC, αλάινγα κε ηελ επνρή
 Σηκέο ζπγθέληξσζεο NO3- από 3 έσο 22 mg/L
 Οη ηηκέο pH παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά ζηαζεξέο κε κέζε ηηκή 7.6 (ρήκα 4)

Οη κέζεο ζπγθεληξώζεηο SO4-2 and Cl- παξνπζίαζαλ δηαθπκάλζεηο εηδηθά θαηά ηνπο
κήλεο Αύγνπζην θαη επηέκβξην (ρήκα 4)
Από αλαιπηηθή κειέηε θαηαγξαθώλ ζε εκεξήζηα βάζε (π.ρ. ζηηο 20/10/2010) νη
παξαηεξνύκελεο απμήζεηο ζηε ζπγθέληξσζε SO4-2 ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε αληίζηνηρεο
κεηώζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ pH (ρήκα 7). Σν γεγνλόο απηό ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη
έλδεημε γηα παξνπζία όμηλσλ απνξξνώλ (AMD) σζηόζν πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε
απαηηείηαη γηα ηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ.

τήκα 6 Μεηξήζεηο pH, αγσγηκόηεηαο, SO4-2 θαη Cl- σο πξνο ηελ βξνρόπησζε (ζηαζκόο κέηξεζεο 0033)

ηαζκόο κέηξεζεο ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ (ύζηεκα 0035)
Μεγάιε δηαθύκαλζε ηηκώλ αγσγηκόηεηαο από 188 έσο 839 κS/cm (ρήκα 8)
 Σηκέο ζεξκνθξαζίαο από 20 έσο 36 oC
τήκα 7 Μεηξήζεηο SO4-2 θαη pH ζηηο 20/10/2010 από ην
ζηαζκό κέηξεζεο γεώηξεζε νξπρείσλ (0034)
Πίλαθας 1

τήκα 8 Μεηξήζεηο pH θαη αγσγηκόηεηαο σο πξνο ην ρξόλν
από ην ζηαζκό κέηξεζεο ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ (0035)

πκπιεξσκαηηθέο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη (κέζεο ζπγθεληξώζεηο) πνπ
κεηξήζεθαλ αζπλερώο ζην εξγαζηήξην ζε ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα λεξνύ

 Σηκέο pH ζηαζεξέο κε κέζε ηηκή ζην 8.3 (ρήκα 8)
 Σηκέο ζπγθέληξσζεο NO3- θπκαίλνληαη από 8 έσο 186 mg/L
 Σηκέο ζπγθέληξσζεο Cl- από 13 έσο 316 mg/L
Οη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ απνδίδνληαη ζε
κεγάιν βαζκό ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη ην ξεύκα επεμεξγαζκέλσλ
απνξξνώλ από ηε κνλάδα

Μοληέιο πρόβιευες ρύπαλζες σδάηηλφλ πόρφλ

Δσταρηζηίες
H παξνύζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό
Κνηλσληθό Σακείν - ΔΚΣ) θαη από εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ
Αλαθνξάο (ΔΠΑ) - Δξεπλεηηθό Χξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: Ηξάθιεηηνο ΙΙ . Δπέλδπζε
ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ.

Πξαγκαηνπνηήζεθε δηεμνδηθή βηβιηνγξαθηθή δηεξεύλεζε από αλάινγεο επηζηεκνληθέο πξνζπάζεηεο γηα
ηελ εθαξκνγή κνληέισλ πξόβιεςεο ξύπαλζεο πδάησλ σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ κνληέινπ πνπ
ζα αλαπηπρζεί. Σειηθά ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ θπζηθνρεκηθώλ, βηνινγηθώλ θαη πδξνινγηθώλ
κεραληζκώλ πνπ ζπληεινύληαη ζην ππό κειέηε νηθνζύζηεκα θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ πιεξνθνξηώλ γύξσ
από απηό απνθαζίζηεθε ε πξνζπάζεηα λα εζηηαζηεί ζηελ αλάπηπμε ελόο ζηνραζηηθνύ (ζηαηηζηηθνύ)
κνληέινπ πξόβιεςεο. ηελ παξνύζα θάζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη ειέγρνπ ηνπ
ζηνραζηηθνύ κνληέινπ πξόβιεςεο ξύπαλζεο πδάηηλσλ πόξσλ κε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κεηξήζεσλ.
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