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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στα πλαίσια µιας τυπικής εδαφοτεχνικής έρευνας και µελέτης θεµελίωσης συγκροτήµατος παραθεριστικών κατοικιών στην περιοχή των Λεγρενών Αττικής, εκτελέσθηκε παράλληλα
γεωχηµική έρευνα για την καταγραφή ενδεχόµενης ρύπανσης από τοξικά µέταλλα. Η έρευνα προσδιόρισε αυξηµένη συγκέντρωση µολύβδου και αρσενικού στα εδάφη της περιοχής του έργου, καθώς και άµεσο κίνδυνο ρύπανσης από τοξικά µέταλλα των υπόγειων νερών. Με βάση τα στοιχεία
αυτά στη γεωτεχνική µελέτη υποδείχθηκε η τεχνικοοικονοµικά βέλτιστη µεθοδολογία αντιµετώπισης
του υφιστάµενου επίπεδου εδαφικής ρύπανσης µε ειδικά εδαφοβελτιωτικά µέτρα για την ελαχιστοποίηση της τοξικότητας και την ασφαλή διαβίωση των κατοίκων του οικιστικού συγκροτήµατος.

ABSTRACT : This particular geochemical site assessment was performed in the context of the
geotechnical design for the foundation of a holidays housing complex in Legrena area, Attica.
Elevated values of lead and arsenic were recorded in soils of the project area, indicating high risk
for ground water pollution by toxic metals. Based on that, the final geotechnical study includes the
most cost-effective proposal for remediation of polluted soils in order to reduce the environmental
hazards for the future residents of the area.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γεωχηµική έρευνα καταγραφής εδαφικής
ρύπανσης εκτελέσθηκε παράλληλα µε τη γεωτεχνική έρευνα και µελέτη για την κατασκευή
κτιριακού συγκροτήµατος στη θέση Κούκια των
Λεγρενών, που γνωρίζει σηµαντική ανάπτυξη
παραθεριστικών κατοικιών. Η περιοχή του
έργου αποτελεί τµήµα του ευρύτερου µεταλλευτικού χώρου της Λαυρεωτικής, που γνώρισε έντονη µεταλλευτική και µεταλλουργική
δραστηριότητα από την εκµετάλλευση των Pb Zn - Ag θειούχων µεταλλευµάτων από την
αρχαιότητα έως το τέλος του εικοστού αιώνα.
Η εκµετάλλευση από την αρχαιότητα των
πλούσιων κοιτασµάτων για την παραγωγή
αργύρου δηµιούργησε τεράστιες ποσότητες
µεταλλοφόρων αποβλήτων, όπως τις εκβολάδες και τις σκουριές µε υψηλές συγκεντρώσεις
τοξικών µετάλλων, όπως Pb, Zn, Cd και As (Κ.
Κονοφάγος,1980).

Η εκ νέου κατά τον 19ο αιώνα ακµή της
µεταλλευτικής-µεταλλουργικής δραστηριότητας
στην περιοχή της Λαυρεωτικής µε την εκµετάλλευση κύρια των αρχαίων εκβολάδων, σκουριών και την παραγωγή νέων µεταλλευτικών
αποβλήτων υποβάθµισε εκ νέου το χερσαίο
(Demetriades A. et al, 1996) και θαλάσσιο
περιβάλλον (V. Zotiadis, 2004) στην περιοχή
λόγω της ανεξέλεγκτης διασποράς των
τοξικών µετάλλων. Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις των µετάλλων στα εδάφη της περιοχής
έχουν σοβαρές επιδηµιολογικές επιδράσεις
στην ανθρώπινη υγεία και έχουν καταγραφεί
ιδιαίτερα
στους
παιδικούς
πληθυσµούς
(Stavrakis P. et al, 1994, Tristan et al, 2000).
Για το λόγο αυτό η οικιστική ανάπτυξη σε
περιοχές ενδεχόµενης ρύπανσης απαιτεί την
παράλληλη εκτέλεση γεωχηµικής και γεωτεχνικής έρευνας µε ειδική αναφορά προτεινόµενων
κατάλληλων µέτρων προστασίας, καθώς και
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κατάλληλων
(remediation).

µεθόδων

απορρύπανσης

2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η γεωλογία της ευρύτερης περιοχής της
χερσονήσου της Λαυρεωτικής (Μαρίνος &
Petrascheck, 1956) συνίσταται από τη σχετική
αυτόχθονη
ενότητα της Αττικής, που
περιλαµβάνει µε στρωµατογραφική διάταξη το
Κατώτερο Μάρµαρο, τους Σχιστόλιθους Καισαριανής και το Ανώτερο Μάρµαρο. Επωθηµένη
στα παραπάνω βρίσκεται η αλλόχθονη ενότητα του Λαυρίου µε χαρακτηριστικές λιθολογίες τους σερικιτικούς - χλωριτικούς σχιστόλιθους, που περικλείουν µεταβασικά πετρώµατα («πρασινίτες») µε παραγενέσεις κυανοσχιστολιθικού τύπου.
Η περιοχή του έργου καλύπτεται από την
αλλόχθονη ενότητα του Λαυρίου και ο
σχιστόλιθος ως λιθολογία εµφανίζεται υγιής και
χωρίς ίχνη εξαλλοιώσεων ενώ φέρει µικρού
πάχους ελουβιακό µανδύα (έως 50cm).
3. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ KAI ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Από την επί τόπου επίσκεψη στην περιοχή
έρευνας έκτασης περίπου 6 στρεµµάτων δεν
παρατηρήθηκαν ενδείξεις περιβαλλοντικής
υποβάθµισης από µεταλλευτικές και µεταλλουργικές δραστηριότητες. Έτσι, η δειγµατοληψία για τον έλεγχο της ανόργανης ρύπανσης
από τοξικά στοιχεία πραγµατοποιήθηκε µε τη
συλλογή συνολικά 27 επιφανειακών εδαφικών
δειγµάτων και σύµφωνα µε τον ακόλουθο
σχεδιασµό (EPA/240/R-02/005) :
(α) δύο (2) πλευρικές γεωχηµικές τοµές µε
κωδικούς δειγµάτων Τ1 έως Τ18

(β) µία (1) γεωχηµική τοµή ενδιάµεσα των
άλλων δύο µε κωδικούς δειγµάτων S1 έως
S9.
Κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας στο
πεδίο δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος µε οµογενοποίηση και τετρατοµερισµό (USEPA, 1986a).
Τα δείγµατα µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και
ξηράνθηκαν σε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη
των 40 - 45°C ώστε να µη καταστραφεί το
οργανικό υλικό και να µη «ψηθούν» τα αργιλικά ορυκτά. Μετά την ξήρανση έγινε απόσβόλωση και τα δείγµατα κοσκινίσθηκαν µε το
κόσκινο Νο 40 επιλέγοντας για το αναλυτικό
µέρος το διερχόµενο κλάσµα µε µέγεθος έως
0,425 mm.
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
4.1 Οργανικός Άνθρακας
Το οργανικό υλικό στα εδάφη είναι σηµαντικός
παράγοντας δέσµευσης των µετάλλων στα
εδάφη σε ιδιαίτερα σταθερές οργανοµεταλλικές
ενώσεις µε µείωση της γεωχηµικής ευκινησίας
τους και κατ' επέκταση της τοξικότητας αυτών
στα φυσικά συστήµατα. Αναλύθηκαν δειγµατοληπτικά εννέα (9) δείγµατα εδάφους ως προς
την περιεκτικότητά τους σε οργανικό άνθρακα
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές AASHTO
T194-80 και ASTM D2974-87. Οι προσδιοριζόµενες συγκεντρώσεις στα εδάφη της περιoχής
είναι κανονικές και κυµαίνονται από 1,52 έως
3,02 % µε µέση τιµή Corg (aver) = 2,21 % και
τυπική απόκλιση 0,53 %.

Σχήµα 1. Σκαρίφηµα της Περιοχής Έρευνας µε τις Θέσεις ∆ειγµατοληψίας.
Figure 1. General Layout of the Project Area with Sample Locations
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4.2 Εδαφικό pH
Η τιµή του pH στα εδάφη είναι κρίσιµος
παράγοντας για την αξιολόγηση της κινητικότητάς τους για την προστασία του υπόγειου
νερού από αντίστοιχη ρύπανση. Τα εδαφικά
δείγµατα εκχυλίσθηκαν µε απεσταγµένο νερό
και µετρήθηκε η τιµή του εδαφικού pH µε τη
χρήση πολύµετρου (Multiparameter Meter) και
η οποία προσδιορίσθηκε ίση µε 6,00 (5,80 έως
6,10).
4.3 Βαρέα µέταλλα – µεταλλοειδή
Οι αναλύσεις των εδαφικών δειγµάτων
πραγµατοποιήθηκαν στο πιστοποιηµένο εργαστήριο ACME Analytical Laboratories Ltd στον
Καναδά. Η επαναληψιµότητα των µετρήσεων
σε όλα τα αντιδείγµατα για όλα τα στοιχεία
κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική έως άριστη
αφού βρέθηκε κατά πολύ µικρότερη του 5%. Η
ακρίβεια της µεθόδου εξασφαλίσθηκε µε τη
χρήση από το αναλυτικό εργαστήριο πρότυπων δειγµάτων αναφοράς (House Reference
Material).
Συνολικά δεκαοκτώ εδαφικά δείγµατα µε
κωδικούς Τ1 έως Τ18 αναλύθηκαν για τα
µέταλλα Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Cr, Mn, Fe,
As, Cd, Sb, Bi και Ba. Η διαλυτοποίηση του
δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε διάλυµα
βασιλικού οξέος σε ρυθµισµένο έντονα
οξειδωτικό περιβάλλον και οι µετρήσεις
πραγµατοποιήθηκαν µε τη µέθοδο ICP - MS.
Προσδιορίσθηκαν αυξηµένες τιµές για το Pb
(320 - 980 mg/kg) και As (42 - 100 mg/kg) ενώ
ελαφριά απόκλιση από τις τιµές πλαισίου
παρουσίασαν ο Zn (93 - 280 mg/kg), το Cd
(1,1 - 2,5 mg/kg) και το Μn (760 - 1400 mg/kg).
Τα µέταλλα Co, Sb, Ba και Ag είχαν χαµηλές
τιµές, που αντιστοιχούν σε µη ρυπασµένα
εδάφη.
Οι τιµές του Ni (102 - 240 mg/kg) και Cr (44
- 135 mg/kg) σχετίζονται στην περιοχή έρευνας
µε τον πετρολογικό παράγοντα (πρασινίτες)
και κρίνονται εντός γεωχηµικού υποβάθρου. Σε
περιοχές υπερβασικών πετρωµάτων το εύρος
των τιµών Ni κυµαίνεται σε εδαφικά δείγµατα
από 100 έως 5500 ppm (Kabata-Pendias A. et
al, 1984).
Επιπροσθέτως, εννέα εδαφικά δείγµατα µε
κωδικούς S1 έως S9 αναλύθηκαν για τα
µέταλλα Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Sb, Co, Mn, Fe,
As, Cd, και Ba. Η εκχύλιση του δείγµατος
πραγµατοποιήθηκε σε ρυθµιστικό διάλυµα
CH3COONa - CH3COOH σε pH = 5 κατά

αντιστοιχία µε την 1311 µέθοδο Toxicity
Characteristic Leaching Procedure (EPA, Part
261 - 1990) της ΕΡΑ και οι µετρήσεις
πραγµατοποιήθηκαν µε τη µέθοδο ICP - MS.
Προσδιορίσθηκαν αυξηµένες τιµές στο βιοδιαθέσιµο κλάσµα για το Pb (999 - 10301 µg/
Kg), το Zn (800 - 6900 µg/kg), το As (239 - 800
µg/Kg) και το Cd (156 - 468 mg/kg). Τα
υπόλοιπα µέταλλα αποδεσµεύθηκαν σε χαµηλές συγκεντρώσεις, υποδεικνύοντας κατανοµή
σε σταθερότερες ενεργειακά θέσεις και κατ'
επέκταση µειωµένη βιοδιαθεσιµότητα και
τοξικότητα.
5. ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Από τις τιµές των µετάλλων, που προσδιορίσθηκαν από τις χηµικές αναλύσεις µε διαλυτοποίηση µε διάλυµα βασιλικού νερού, υπολογίσθηκαν οι συντελεστές συσχέτισης των µετάλλων µεταξύ τους, προσδιορίζοντας τις ακόλουθες γεωχηµικές οµάδες :
(α) Οµάδα Pb - Zn - Ag - As - Cd – Sb - (Bi Ba), η οποία εκφράζει τη θειούχα µεταλλοφορία Pb - Zn της Λαυρεωτικής. Ο χαλκός,
ο οποίος δεν συµµετέχει στη µεταλλοφορία, παρουσιάζει χαµηλές συγκεντρώσεις και έχει µικρή συσχέτιση µε τη
συγκεκριµένη γεωχηµική οµάδα.
(β) Οµάδα Ni - Co – Cr - (Fe), η οποία σχετίζεται µε τα βασικά πετρώµατα της
περιοχής
και
αντιπροσωπεύει
τον
πετρολογικό παράγοντα.
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
H αξιολόγηση της ρύπανσης από τοξικά µέταλλα σε εδάφη πραγµατοποιήθηκε µε γεωχηµικά
κριτήρια σε συνδυασµό µε τις ανώτατες αποδεκτές τιµές, που ορίζουν οι διεθνείς περιβαλλοντικές νοµοθεσίες. Τα γεωχηµικά κριτήρια
χρησιµοποιούν µεθόδους γεωστατιστικής για
τον προσδιορισµό της ρύπανσης ως απόκλιση
από τις τιµές πλαισίου (κανονικές τιµές),
δηλαδή τιµές για τον πληθυσµό ενός ή
περισσότερων µετάλλων µεγαλύτερες του γεωχηµικού κατωφλίου (ανώµαλος πληθυσµός).
Επίσης, υπολογίζεται η συσχέτιση µεταξύ των
µετάλλων, καθώς και το ποσοστό κατανοµής
τους στο αποδεσµεύσιµο κλάσµα για την εκτίµηση της βιοδιαθεσιµότητας και της τοξικότητας. Συνολικά οι ανώτατες αποδεκτές τιµές
µετάλλων σε εδάφη προκύπτουν µε βάση
τοξικολογικά και γεωχηµικά κριτήρια, τη χρήση
γης στην περιοχή και την απαίτηση προστα-
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σίας των υπόγειων νερών από ρύπανση. Στον
Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι επιθυµητές και οι
ανώτατες αποδεκτές τιµές για τα µέταλλα σε
εδάφη σύµφωνα µε την Ολλανδική Dutch List
(2000), που χρησιµοποιείται κατά κόρον στην
Ευρώπη. Επίσης, στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ανώτατες αποδεκτές τιµές µετάλλων
σε εδάφη (remediation objectives) της
Environmental Protection Agency των ΗΠΑ. Οι
τιµές αυτές σε σχέση µε του Πίνακα 1 αναφέρονται εξειδικευµένα σε κριτήρια προστασίας
της ανθρώπινης υγείας σύµφωνα µε τον τρόπο
έκθεσης και αφορούν αστικές περιοχές.
Πίνακας 1. Επιθυµητές και Aνώτατες
Αποδεκτές Τιµές Μετάλλων σε Εδάφη.
Table 1. Target and Intervention Values of
Metals in Soils.
Ε∆ΑΦΟΣ / ΙΖΗΜΑ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΤΙΜΗ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΤΙΜΗ
(mg/kg)
(mg/kg)
Αντιµόνιο (Sb)
3
15
Αρσενικό (As)
29
55
Βάριο (Βα)
160
625
Κάδµιο (Cd)
0,8
12
Χρώµιο (Cr)
100
380
Κοβάλτιο (Co)
9
240
Χαλκός (Cu)
36
190
Μόλυβδος (Pb)
85
530
Νικέλιο (Ni)
35
210
Ψευδάργυρος (Zn)
140
720
Άργυρος (Αg)
--15
Dutch List, table 1a, 2a
--- : Νο data

Σύµφωνα µε την Ολλανδική Dutch List και
την ΕΡΑ των ΗΠΑ στην περιοχή του έργου
προσδιορίζεται πρόβληµα ρύπανσης στα εδάφη από αυξηµένες συγκεντρώσεις µολύβδου
και αρσενικού, η οποία αποδίδεται στις µεταλλευτικές και µεταλλουργικές δραστηριότητες,
που έλαβαν χώρα τα τελευταία 2500 χρόνια
στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής.
Ορισµένες τιµές του Νi, που υπερβαίνουν τις
οριακές τιµές της Dutch List, κρίνονται κανονικές και σχετίζονται µε πετρολογικούς λόγους.
Στα εδάφη της περιοχής έρευνας προσδιορίζεται αύξηση των συγκεντρώσεων ιδιαίτερα για
τα µέταλλα Pb και As στο δυτικό τµήµα της
ιδιοκτησίας, όπου υπάρχει η παρουσία παλαιού ρέµατος, που συνδέεται µε το ρέµα της
Καµάριζας (Αγ. Κωνσταντίνος), το οποίο µεταφέρει µέσω διάβρωσης αυξηµένες συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων. Εποπτικά στο Σχήµα 2
παρουσιάζεται η γεωχηµική κατανοµή του
µολύβδου στο χώρο του έργου.
Επίσης από τα δεδοµένα των εκχυλίσεων
µε ρυθµιστικό διάλυµα διαπιστώνουµε ότι τα
µέταλλα Pb, Zn και Cd αποδεσµεύονται σε
υψηλές συγκεντρώσεις, προδιαγράφοντας κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων νερών, καθώς
και αυξηµένης βιοδιαθεσιµότητας και περιβαλλοντικών κινδύνων.
Στον Πίνακα 3 δίνονται τα εύρη τιµών, που
προσδιορίσθηκαν στην περιοχή έρευνας από
εκχύλιση TCLΡ µε τα αντίστοιχα όρια της ΕΡΑ,
για την προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών σύµφωνα µε
την καταλληλότητα χρήσης τους.

Πίνακας 2. Ανώτατες Αποδεκτές Τιµές Μετάλλων σε Εδάφη Αστικών Περιοχών.
Table 2.
Action Values of Metals in Soils of Residential Areas.
ΜΕΤΑΛΛΑ
Aντιµόνιο (Sb)
Αρσενικό (As)
Βάριο (Bα)
Κάδµιο (Cd)
Χρώµιο (Cr)
Κοβάλτιο (Co)
Χαλκός (Cu)
Μόλυβδος (Pb)
Μαγγάνιο (Mn)
Νικέλιο (Ni)
Άργυρος (Ag)
Ψευδάργυρος (Zn)

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

∆ΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (mg/kg)
31
--5.500
78
230
4.700
2.900
400
3.700
1.600
390
23.000

ΕΙΣΠΝΟΗ (mg/kg)
--750
690.000
1.800
270
------69.000
13.000
-----

EPA, TACO, 26 Ill. Reg. 2683, 5 February 2002, Section 742, Appendix B, Table A
--- : Νο data
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100 m
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Σχήµα 2. Γεωχηµικός Χάρτης Κατανοµής του Pb στα Εδάφη της Περιοχής Έρευνας.
Figure 2. Geochemical Distribution of Lead in Soils of the Studied Area.
Πίνακας 3. Εύρη Τιµών από ∆οκιµή TCLP σε
Σχέση µε τα Όρια Προστασίας του Υδροφόρου
Ορίζοντα (ΕΡΑ, ΤACO, Part 742, 2003).
Table 3. Values Range from TCLP Compared
to the Action Values for Preventing Groundwater Pollution (ΕΡΑ, ΤACO, Part 742, 2003).
ΜΕΤΑΛΛΟ
As
Bα
Cd
Co
Cu
Pb
Mn
Ni
Ag
Zn
--- No data

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
CLASS I
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
238 - 800 ppb
50 ppb
2,67 - 9,45 ppm
2 ppm
156 - 468 ppb
5 ppb
8 - 23 ppb
1000 ppb
160 - 220 ppb
650 ppb
999 - 10301 ppb 7,5 ppb
900 - 2100 ppb
150 ppb
220 - 620 ppb
100 ppb
2 - 8 ppb
50 ppb
800 - 6900 ppb 5000 ppb

CLASS II
200 ppb
2 ppm
50 ppb
1000 ppb
650 ppb
100 ppb
10000 ppb
2000 ppb
--10000 ppb

Class I : Yδροφόρος ορίζοντας για πόσιµο νερό
Class II : Υδροφόρος ορίζοντας προς δευτερεύουσες
χρήσεις (άρδευση κλπ).

7. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Στην περιοχή που εκτελέσθηκε η γεωχηµική
έρευνα προσδιορίσθηκαν αυξηµένες τιµές των
µετάλλων Pb και As στα εδάφη. Για το λόγο
αυτό απαιτήθηκε η διατύπωση προτάσεων για
τη λήψη ειδικών µέτρων ελαχιστοποίησης των
περιβαλλοντικών κινδύνων για τους µελλοντικούς κατοίκους της περιοχής.
Τα προταθέντα µέτρα αποκατάστασης
αναφέρονται σε τεχνικοοικονοµικά αποδεκτές
λύσεις ανεκτού οικονοµικού κόστους για τους
ιδιοκτήτες, που πραγµατοποιούνται επί τόπου.
Η δέσµη µέτρων, που προτάθηκε και εφαρµόσθηκε στο χώρο ανάπτυξης των νέων κατοικιών στα πλαίσια της κατασκευής, περιελάµβανε τα ακόλουθα :
Α) Αποµάκρυνση τµήµατος του εδαφικού µανδύα σε πάχος 10 έως 20 εκ. κατά τις εργασίες
εκσκαφής και την τελική διάστρωση µετά την
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κατασκευή της ανωδοµής καθαρού υλικού
τύπου «φυτικής γης» σε πάχος 20 έως 30 εκ.
σύµφωνα µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του
περιβάλλοντα χώρου.
Β) Μετά την κατασκευή της ανωδοµής
εκτέλεση µικρής κλίµακας
αποκατάστασης
στους περιβάλλοντες χώρους µε τη µέθοδο της
“σταθεροποίησης” (stabilization). Σύµφωνα µε
τη µέθοδο αυτή η εφαρµοσθείσα τεχνική
προέβλεπε τη διαβροχή του αρχικού εδάφους
µέχρι την επίτευξη συνθηκών κορεσµού µε
υδαρές πρότυπο µίγµα αποτελούµενο από
καθαρές φάσεις συγκεκριµένων αργιλικών
ορυκτών υψηλής προσροφητικής ικανότητας
µε παράλληλη προσθήκη σε µικρή αναλογία
και άλλων φυσικών υλικών (π.χ. ασβεστολιθικής παιπάλης) ή παραπροϊόντων (ιπτάµενης
τέφρας) για την επιθυµητή ρύθµιση των γεωχηµικών συνθηκών του εδάφους στο πεδίο.
Παράλληλα µε µηχανικά µέσα (φρέζα) πραγµατοποιήθηκε η ανάµειξη και η οµογενοποίηση του εδάφους στην περιοχή του έργου. Στα
πλαίσια της πιλοτικής εφαρµογής της µεθόδου
στο πεδίο επιλέχθηκε ένα τµήµα του έργου,
όπου τροποποιήθηκε η εφαρµογή της τεχνικής
µε τη διάστρωση του πρότυπου µίγµατος σε
στερεή µορφή µε παράλληλη εκτέλεση της
ανάµειξης και οµογενοποίησης του συστήµατος εδάφους – πρότυπου µίγµατος. Στην περίπτωση αυτή στο πρότυπο µίγµα χρησιµοποιήθηκαν ενεργοποιηµένες φάσεις των αργιλικών
ορυκτών. Για την ολοκλήρωση των εργασιών
και σε αυτή την παραλλαγή της µεθόδου
πραγµατοποιήθηκε η διαβροχή του εδάφους
µε νερό µέχρι την επίτευξη πρακτικά
συνθηκών κορεσµού. Οι χρησιµοποιούµενες
υψηλής προσροφητικής ικανότητας αργιλικές
φάσεις κατά την εφαρµογή της τεχνικής
σταθεροποίησης εξασφαλίζουν τη δέσµευση
των µετάλλων µε ιοντοανταλλαγή σε θέσεις
προσρόφησης
στο
πλέγµα
τους
µε
αποτέλεσµα τη µείωση της κινητικότητας, της
βιοδιαθεσιµότητας και της τοξικότητάς τους.
Συµπληρωµατικά προς την εφαρµοσθείσα
τεχνική προτάθηκε η διατήρηση της απρόσκοπτης ροής του υφιστάµενου ρέµατος µε
διαµόρφωση της κοίτης του, ώστε να µην
εµφανίζονται φαινόµενα υπερπλήρωσης (π.χ.
κατά τη διάρκεια πληµµυρικής απορροής) και
να εξασφαλίζονται οι ελεύθεροι χώροι
περιµετρικά των κατοικιών µε την κατασκευή
περιµετρικών στραγγιστηρίων, που επαναφέρουν τη ροή των οµβρίων στο ρέµα στην
κατάντη περιοχή. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο
λόγω της αναµενόµενης υψηλής συγκέντρωσης τοξικών µετάλλων στο µεταφερόµενο

λεπτόκοκκο υλικό από το ρέµα της Καµάριζας
(Αγ. Κωνσταντίνος), η οποία χαρακτηρίζεται
από εξαιρετικά υψηλή ρύπανση ως µεταλλευτικό κέντρο της Λαυρεωτικής χερσονήσου.
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε περιοχή ανάπτυξης παραθεριστικών κατοικιών στα Λεγρενά Αττικής διαπιστώθηκαν αυξηµένες συγκεντρώσεις µετάλλων στα εδάφη,
οι οποίες οφείλονται στις µεταλλευτικές και
µεταλλουργικές δραστηριότητες του ευρύτερου
χώρου της Λαυρεωτικής. Ιδιαίτερα υψηλές και
σε όρια που απαιτούν περιβαλλοντική αποκατάσταση, βρέθηκαν οι τιµές του Pb και του As.
Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε η διατύπωση
προτάσεων και η λήψη ειδικών µέτρων
ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία των µελλοντικών κατοίκων
της περιοχής. Έτσι, σε πιλοτικό στάδιο στην
περιοχή του έργου πραγµατοποιήθηκε η εφαρµογή της τεχνικής ‘’σταθεροποίησης’’ µε τη
χρησιµοποίηση καινοτόµων αργιλικών ορυκτών υψηλής προσροφητικής ικανότητας για τη
δραστική µείωση της κινητικότητας, βιοδιαθεσιµότητας και τοξικότητας των µετάλλων .
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