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      Προέλευση  του νερού  

 Η υδροµεταλλική περιοχή ``Αγ. Κυριακή- Μεταλλικού- Πευκοδάσους`` Κιλκίς  
αποτελεί τµήµα της ευρύτερης ωοειδούς λεκάνης  µε διεύθυνση Β-Ν,  το 
µορφοανάγλυφο της οποίας είναι αποτέλεσµα ενδογενών και εξωγενών δυνάµεων που 
έδρασαν στην περιοχή. Το βόρειο τµήµα της  φιλοξενεί το ορεινό συγκρότηµα Μπέλλες 
µε υψόµετρο που φθάνει τα 1874  µέτρα, και τα νότια πρανή διακρίνονται για το 
πυκνό υδρογραφικό δίκτυο. Στη λεκάνη συνέβησαν έντονα τεκτονικά γεγονότα 
ιδιαίτερα στους γρανίτες-γνευσιογρανίτες του Μπέλλες και στα παλαιοζωϊκά 
κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώµατα που δοµούν το ανατολικό και νότιο τµήµα της 
ευρύτερης λεκάνης.  
Μεσοζωϊκοί σχηµατισµοί από περιδοτίτες, γνευσιογρανίτες, µάρµαρα και παρεµβολές 
από σχιστολιθικά πετρώµατα απαντούν στη  περιοχή της λεκάνης  που εξετάζουµε,  ενώ 
τεταρτογενείς σχηµατισµοί, ηφαιστειακά, κώνοι κορηµάτων και αλλουβιακές αποθέσεις  
συνθέτουν τη στρωµατογραφία της περιοχής. 
Το υπόβαθρο της υδροµεταλλικής  ζώνης που αναφερόµαστε αποτελείται κυρίως 
από  ανθρακικά  µε παρεµβολές από µεταµορφωµένα σχιστολιθικά πετρώµατα.  
Υπερκείµενα του υποβάθρου στην περιοχή παρατηρούµε, πέρα από τον 
αποσαθρωµένο µανδύα των σχιστολιθικών πετρωµάτων, να επικάθεται  το 
κροκαλοπαγές  βάσεως.  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

Υπερκείµενα του κροκαλοπαγούς απαντούν ιζήµατα  που συνίστανται  από 
εναλλαγές ηµιπερατών στρωµάτων,  και υδατοστεγανά  στρώµατα αργίλων, και 
µαργών. Αποθέσεις του  τεταρτογενούς µε ιζήµατα  που συνίστανται από 
πλειστοκαινικές και   ολιγοκαινικές  αποθέσεις  (ερυθρές αργίλους, αργιλοάµµους) 
που  συναντούµε στη στρωµατογραφία µέχρι την τοπογραφική επιφάνεια. 

 

 

 

 

 

ΚΙΛΚΙΣ 



    Η υδροπερατότητα των σχηµατισµών αυτών χαρακτηρίζεται χαµηλή έως µέτρια 
και η υδροφορία µέχρι τα 95 µέτρα βάθους στο χώρο του εργoστασίου της 
EURIMAC A.E. είναι µέτρια καθώς το πορώδες των αδροµερών µερών τους 
(ψαµµίτες, άµµοι) και το πάχος τους σε διαφορετικά βάθη ευνοούν το σχηµατισµό 
µικρών υδροφόρων οριζόντων.  
   Στους βαθύτερους αµµώδεις και ψαµµιτικούς ορίζοντες, στο κροκαλοπαγές 
βάσεως στον αποσαθρωµένο µανδύα και στα κενά του συµπαγούς υποβάθρου που 
διατρήθηκαν διαπιστώσανε να  αναπτύσσεται υδροφορία µε τη µορφή των 
επάλληλων, υπό πίεση οριζόντων.  
   Το δυναµικό της υδροφορίας ιδιαίτερα του κροκαλοπαγούς και  του ανώτερου 
τµήµατος του συµπαγούς υποβάθρου που λόγο τεκτονισµού φιλοξενεί υδατικούς 
ορίζοντες είναι  καλό.  
Το πάχος και το πορώδες των υδροπερατών στρωµάτων,  οι συνθήκες και η 
ευκολία τροφοδοσίας τους  από τους βορειοανατολικούς ορεινούς όγκους  του 
Μπέλλες που το ύψος των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων είναι υψηλό,  
ευνοεί τη συνεχή τροφοδοσία των υδροπερατών στρωµάτων που αναπτύσσονται 
στο νότιο τµήµα της λεκάνης και ιδιαίτερα του κροκαλοπαγούς και των 
διακλάσεων, ή τεκτονικών ασυνεχειών του συµπαγούς υποβάθρου.  
   Μετά από την περίοδο της έρευνας ακολούθησε η  µελέτη και στη συνέχεια η 
κατασκευή του υδροµαστευτικού  γεωτρητικού έργου για τη σύλληψη του νερού.  
Το βάθος της υδρογεώτρησης που κατασκευάσθηκε ακολουθώντας τους κανόνες 
της επιστήµης και τεχνικής έφθασε τα 235µ και η σύλληψη του νερού µε ειδική 
αντλία πραγµατοποιείται από τα 100µ βάθους. Το όλο εγχείρηµα 
πραγµατοποιήθηκε µε στόχο να συλληφθεί ολιγοµεταλλικό νερό από τα βαθύτερα 
υδροφόρα στρώµατα 150-230 µέτρα που η τροφοδοσία τους πραγµατοποιείται 
από τους ορεινούς όγκους και να αποµονωθούν τεχνικά µε περιφραµατικούς τα 
πρώτα 90 υπερκείµενα µέτρα της γεώτρησης για λόγους προστασίας των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού και την αποφυγή παρεµβάσεων από κάθε  
ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Τοποθετήθηκαν για λόγους ποιότητας, ανοξείδωτοι σωλήνες σε όλο το βάθος της 
γεώτρησης καθώς και στους σωλήνες άντλησης. Η διαχείριση του νερού από 
τεχνικούς της EURIMAC A.E. γίνεται µε σεβασµό στους κανόνες της αειφορίας 
του συστήµατος των  υδατικών πόρων της λεκάνης.   

 
     Ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού  
       

   Οι εργασίες συνέχισαν προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν τα   
φυσικά, φυσικοχηµικά και χηµικά χαρακτηριστικά του νερού καθώς και η   
σταθερότητά τους στο χρόνο. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε  µία  σειρά  χηµικών 
αναλύσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Αξιολογώντας τα αποτελέσµατα των αναλύσεων διαχρονικά, διαπιστώθηκαν τα   
ακόλουθα: 
Ι)  πλήρης σταθερότητα του χηµισµού στο χρόνο  
ΙΙ) τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα χηµικά στοιχεία ποσοτικής υπεροχής του   

      υγιούς ολιγοµεταλλικού νερού  που συλλαμβάνεται και οδηγείται  με ασφάλεια στη   
      μονάδα παρασκευής είναι τα εξής: 
α.  διαυγές, άχρωµο, άοσµο 
β.  Χαµηλή περιεκτικότητα σε άλατα   
γ.  Ποσοτική υπεροχή των στοιχείων Ασβεστίου και Μαγνησίου, θειικών και   
     υδροανθρακικό ιόν (οξυανθρακικά νερά). 
δ.  Πλούσιο σε όξινα ανθρακικά   
ε.  Ολιγοµεταλλικό νερό λόγο χαµηλού στερεού υπολείµµατος  
ζ)  Σταθερή θερµοκρασία & PΗ   

Τα χαρακτηριστικά αυτά συµβάλλουν στην  νέα ποιοτική διάσταση παρασκευής 
προϊόντων διατροφής. Ο ρόλος των χηµικών στοιχείων του νερού που 
χρησιµοποιείται είναι: 

Ασβέστιο (Ca++): Απαραίτητο  στοιχείο στον ανθρώπινο οργανισµό όχι µόνο γιατί 
αποτελεί δοµικό συστατικό των οστών και δοντιών αλλά και γιατί είναι ένας 
ρυθµιστής για την κανονική λειτουργία των νευρικών ιστών και της πήξης του 
αίµατος. Το ασβεστούχο νερό είναι ένας σύµµαχος στη διαδικασία της πρόληψης της 
οστεοπόρωσης και της υπέρτασης.  
Δρά  ευεργετικά στο στοµάχι και το συκώτι.  
 
Μαγνήσιο (Mg++): Απαραίτητο  στοιχείο για κάθε κιλό της µάζας του σώµατος. Το  
νερό µε µαγνήσιο θα το χαρακτηρίζαµε ``τροφή`` των αθλητών ή  γενικότερα αυτών 
που ασχολούνται µε τον αθλητισµό ως πρόληψη από κράµπες. Συµβάλλει στην καλή 
λειτουργία των µυών και των νεύρων και µε το ασβέστιο συµβάλλουν στην καρδιακή 
λειτουργία. Ενδείκνυται στην πρόληψη της αρτηριοσκλήρωσης καθώς διευκολύνει 
την διαστολή των αρτηριών. 
 
Θειικό (SO4¯). Τα θειικά νερά  βοηθούν σε περιπτώσεις  ανεπάρκειας του πεπτικού 
συστήµατος.  
 
Υδροανθρακικό ιόν (HCO3¯).  
Όποιος υποφέρει από διαταραχές στοµάχου λόγο οξύτητας θα µπορούσε να 
ωφεληθεί µε νερό πλούσιο σε οξυανθρακικά.  Είναι  πολύ σπουδαίος ο ρόλος των 
οξυανθρακικών νερών στη διασφάλιση της ισορροπίας των αλάτων και της 
αλκαλικής διατήρησης στον οργανισµό. Κατά συνέπεια διατηρεί την οξύτητα στο 
πεπτικό σύστηµα του οργανισµού και συµβάλλει στη διευκόλυνση της πέψης.    
 
 
 
 
 
 
 



 Γνωρίζουµε ότι:  κάθε ανθρώπινος οργανισµός για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
έχει ανάγκη από τα στοιχεία που αναφέραµε και ακόµη κάθε οργανισµός δεν 
παράγει ``στοιχεία`` αλλά τα προσλαµβάνει από τη διατροφή του. Καθώς λοιπόν τα 
προϊόντα διατροφής οφείλουν να έχουν ευεργετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία 
η επιστηµονική οµάδα της εταιρείας EURIMAC A.E. µελετά λεπτοµερώς τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του νερού που  χρησιµοποιείται στην παρασκευή των προϊόντων της 
έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει στη διάθεσή του, ένα γνήσιο και µε διατροφική αξία 
προϊόν.  

 
           

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 


