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Πρόλογος 2ης έκδοσης 
 
 
 Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ανανεωμένη και βελτιωμένη μορφή της προηγού-
μενης έκδοση του 2001 με τον ίδιο τίτλο «Ποιότητα και Ρύπανση Υπόγειων Νε-
ρών». Κρίθηκε αναγκαίο και απαραίτητο, για να βελτιωθεί το περιεχόμενο, να ξα-
ναγραφούν τμήματα των κεφαλαίων του παλιού βιβλίου, να προστεθούν υποκεφά-
λαια, νέα κεφάλαια και περισσότερες λυμένες ασκήσεις. 
  Οι εξελίξεις στην Ποιότητα και Ρύπανση Υπόγειων Νερών όλα αυτά τα χρόνια 
ήταν σημαντικές χωρίς αυτές να αναφέρονται στις μεθόδους και τη φιλοσοφία που 
διέπουν τις μεταβολές της ποιότητας των υπόγειων νερών ή στις διαδικασίες και τα 
φαινόμενα της εξάπλωσης της ρύπανσης στους υπόγειους σχηματισμούς και την 
ακόρεστη ζώνη του εδάφους. 
 Εξελίξεις υπήρχαν στην ανάπτυξη και καθιέρωση προγραμμάτων παρακολού-
θησης και καταγραφής της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων νε-
ρών, ιδιαίτερα μετά την θέσπιση της οδηγίας 2000/60/ΕΕ και των εφαρμοστικών 
νόμων στην Ελλάδα. Μέσα από τα προγράμματα αυτά εντοπίστηκαν υπόγειοι υ-
δροφορείς που έχουν προβλήματα υφαλμύρινσης, νιτρορύπανσης ή και παρουσίας 
υψηλών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων, φυτοφαρμάκων και τοξικών στοιχεί-
ων. Με την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών απορροής τέθηκαν 
οι βάσεις για την διαχείριση των υδατικών πόρων ώστε να αποκατασταθούν υπο-
βαθμισμένα συστήματα ή να διακοπεί η περαιτέρω υποβάθμιση άλλων. Επίσης με 
τη θέσπιση της οδηγίας 2006/118/EC σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδά-
των από τη ρύπανση και την υποβάθμιση τους. Εξελίξεις υπήρξαν και στην διερεύ-
νηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους, που τους 
επηρεάζει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.  
 Θεωρήθηκε αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ακόρεστη ζώνη του εδά-
φους, επειδή αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των δραστηριοτήτων στην επιφάνεια 
του εδάφους και των υπόγειων νερών και επειδή στη ζώνη αυτή, λόγω της ανάπτυ-
ξης του ριζικού συστήματος των φυτών, εφαρμόζονται σημαντικές ποσότητες α-
γροχημικών. 
 Το βιβλίο περιέχει αντικείμενα της ποιότητας και της ρύπανσης των υπόγειων 
νερών που αναλύονται με απλό και κατανοητό τρόπο με στόχο την κατανόηση των 
διαδικασιών και φαινομένων που συμμετέχουν στις μεταβολές της ποιότητα των 
υπόγειων νερών. Αλλά περιλαμβάνονται και αντικείμενα που απαιτούν προχωρη-
μένες γνώσεις υδραυλικής υπόγειων νερών, εφαρμοσμένων μαθηματικών και αριθ-
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μητικής ανάλυσης. Αυτά τα τελευταία προστέθηκαν για να δώσουν στους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στα αντικείμενα και να βοη-
θήσουν στην ανάπτυξη της έρευνας. 
 Λόγω των αντικειμένων που αναπτύσσονται στο βιβλίο, θεωρώ ότι αποτελεί 
απαραίτητο εργαλείο και πολύτιμη πηγή γνώσεων για τους επιστήμονες και μηχα-
νικούς που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, 
αλλά και διδακτικό βοήθημα για φοιτητές γεωπονικών, πολυτεχνικών και άλλων 
επιστημονικών τμημάτων που περιλαμβάνουν  μαθήματα υδατικών πόρων, υδραυ-
λικής και προστασίας περιβάλλοντος στο πρόγραμμα σπουδών. 
 Ευχαριστώ τους φοιτητές, συναδέλφους και  φίλους για τη συμπαράσταση και 
ενθάρρυνση για τη συνέχιση της προσπάθειας της αναθεώρησης του βιβλίου. Επί-
σης τις Εκδόσεις Ζήτη για την συμπόρευση στην έκδοση και διανομή αυτού του 
βιβλίου. 
    Βασίλης Αντωνόπουλος 
    Θεσσαλονίκη 2021 
    Ομότιμος Καθηγητής 



 

 
 

Πρόλογος 1ης έκδοσης 
 
 
 Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι είναι από τις σημαντικότερες πηγές νερού για τις  
ανθρώπινες ανάγκες. Η εντατική χρησιμοποίηση των υδατικών πόρων και η μεγά-
λη παραγωγή αποβλήτων από τη σύγχρονη κοινωνία έχει ως αποτέλεσμα την υπο-
βάθμιση της ποιότητας του νερού πολλών υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων και 
την απειλή υποβάθμισης πολλών άλλων. Η ρύπανση των υπόγειων νερών προκα-
λείται από τη διάθεση των υγρών αποβλήτων απ’ ευθείας στα επιφανειακά και τα 
υπόγεια νερά, την απόθεση στερεών και υγρών αποβλήτων πάνω ή κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους, τις μη σημειακές πηγές ρύπανσης των αγροτικών δραστη-
ριοτήτων και τη χρήση διαφόρων χημικών ουσιών στις διάφορες παραγωγικές δια-
δικασίες. Η ακόρεστη ζώνη του εδάφους αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των δρα-
στηριοτήτων στην επιφάνεια του εδάφους και των υπόγειων νερών. Οι διαδικασίες 
της κίνησης του νερού και της μεταφοράς μάζας στη ζώνη αυτή καθορίζουν τις πο-
σότητες νερού και ρύπων που φθάνουν στα υπόγεια νερά. 
 Η διερεύνηση της μεταφοράς των ρύπων στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους και 
στους υπόγειους υδροφορείς γίνεται με τη βοήθεια αριθμητικών και αναλυτικών 
μοντέλων, τα οποία περιγράφουν τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διαδικασίες 
με μαθηματικές σχέσεις. Τα μαθηματικά μοντέλα παρέχουν σημαντική βοήθεια για 
τη διαμόρφωση διαχειριστικών σχεδίων που οδηγούν στην σωστή αξιοποίηση των 
υπόγειων υδατικών πόρων, την πρόληψη της ρύπανσής τους και ακόμα τις ενέργει-
ες αποκατάστασης ήδη ρυπασμένων περιοχών των υπόγειων νερών. 
 Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές και οι διαδικασίες που δια-
μορφώνουν την ποιότητα και τη ρύπανση των υπόγειων νερών. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην περιγραφή των διαδικασιών που συμμετέχουν στη μεταφορά μάζας 
των ουσιών στο έδαφος κάτω από κορεσμένες και ακόρεστες συνθήκες και στην 
επίλυση των εξισώσεων που τις περιγράφουν με μαθηματικά μοντέλα. Επειδή στη 
μεταφορά μάζας των ουσιών, καθοριστικό ρόλο έχει η κίνηση των υπόγειων νερών, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών και διαδικα-
σιών, για τον αναγνώστη και μελετητή, είναι οι βασικές γνώσεις υδραυλικής σε πο-
ρώδη μέσα. Το βιβλίο καλύπτει μέρος της ύλης του μαθήματος Ρύπανση Υδάτων 
και Προστασία Περιβάλλοντος, που διδάσκεται την τελευταία δεκαπενταετία στο 
μεταπτυχιακό τμήμα της Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων του τμήματος 
Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 
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Αρχικά περιγράφονται οι βασικές αρχές της ποιότητας των υπόγειων νερών. Εξε-
τάζονται οι πηγές ρύπανσης, οι επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον και η μα-
κροσκοπική ανάλυση των διαδικασιών ρύπανσης. Στη συνέχεια στο 2ο κεφάλαιο 
δίνονται οι βασικές εξισώσεις που περιγράφουν τη μεταφορά μάζας των ουσιών 
στα πορώδη μέσα, οι εξισώσεις όπως διαμορφώνονται όταν υπάρχουν οι διαδικασί-
ες προσρόφησης-εκρόφησης, μετασχηματισμού των ουσιών, θεώρηση διπλού πο-
ρώδους στο έδαφος και οι εξισώσεις που προσεγγίζουν τον συντελεστή διασποράς 
στα πορώδη μέσα. 
 Στο 3ο και 4ο κεφάλαιο δίνονται αναλυτικές λύσεις, που περιγράφουν απλά 
προβλήματα μεταφοράς μάζας στα υπόγεια νερά, και αριθμητικές λύσεις για πιο 
σύνθετα προβλήματα μεταφοράς μάζας. Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι 
εφαρμογής υγρών αποβλήτων στο έδαφος (βραδείας και ταχείας διήθησης, με επι-
φανειακή ροή και τεχνητούς υγροτόπους), λόγω της σημασίας τους στην επεξερ-
γασία λυμάτων με τα φυσικά συστήματα και τη σχέση τους με την ποιότητα του 
εδάφους και των υπόγειων νερών. 
 Στο 6ο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι διαδικασίες και η επίλυση των εξισώσεων 
που περιγράφουν την τύχη του αζώτου και του φωσφόρου στο εδαφικό και υπόγειο 
νερό που εφαρμόζονται, είτε με τα υγρά αζωτούχα λύματα, είτε με την ανόργανη 
και οργανική  λίπανση. Στο 7ο κεφάλαιο περιγράφονται τα προβλήματα της εφαρ-
μογής των φυτοφαρμάκων στο έδαφος και η επικινδυνότητα ρύπανσης των υπό-
γειων νερών. 
 Στο 8ο κεφάλαιο περιγράφονται σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμο-
ποιούνται για την εξυγίανση και αποκατάσταση ρυπασμένων υπόγειων υδροφορέ-
ων και στο 9ο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι και οι διαδικασίες δειγματοληψί-
ας και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στην ακόρεστη ζώνη του εδά-
φους και στους υπόγειους υδροφορείς.  
 Ευχαριστώ τους φοιτητές, συναδέλφους και  φίλους μου για τις παρατηρήσεις 
και διορθωτικές προτάσεις τους στα κείμενα και στη διάρθρωση της ύλης και για τη 
βοήθεια στο σχεδιασμό των σχημάτων. Ζητώ επίσης την κατανόηση του αναγνώ-
στη για πιθανά λάθη, ανεπιτυχή μεταφορά αγγλικών όρων στην Ελληνική γλώσσα 
και τη μερική ή καθόλου κάλυψη ορισμένων θεμάτων της ρύπανσης των υπόγειων 
νερών. Τα τελευταία συνδέονται με την περιορισμένη βιβλιογραφία στο Ελλαδικό 
χώρο λόγω της σχετικά πρόσφατης ανάπτυξης της επιστήμης και μηχανικής της 
ρύπανσης των υπόγειων νερών. 
    Βασίλης Αντωνόπουλος 
    Θεσσαλονίκη 2000 
    Καθηγητής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Βασικές αρχές της ποιότητας  
των υπόγειων νερών 

 

 
 

 
 
 

1.1 Γενικά 
 
Η ποιότητα του υπόγειου νερού αναφέρεται στη χημική του σύσταση, με τα διαλυ-
μένα και αιωρούμενα υλικά, στην ενεργειακή του κατάσταση, με τη μορφή της θερ-
μότητας και της ραδιενεργού ακτινοβολίας και στους μικροοργανισμούς. Η διαμόρ-
φωση της σύστασης του νερού είναι αποτέλεσμα φυσικών διαδικασιών και ανθρώπι-
νης επέμβασης, είτε με την απευθείας εισαγωγή χημικών και βιολογικών ουσιών στα 
υπόγεια νερά, είτε έμμεσα επεμβαίνοντας στις φυσικές διαδικασίες που επηρεάζουν 
το σύστημα των υπόγειων νερών (π.χ. εισροή θαλασσινού νερού). Η χημική σύστα-
ση του φυσικού υπόγειου νερού εξαρτάται μόνο από τις φυσικές διαδικασίες και εί-
ναι αποτέλεσμα της υδρογεωλογικής και γεωχημικής ιστορίας του. Η επίδραση του 
ανθρώπινου παράγοντα έγινε σημαντική σχετικά πρόσφατα και προσδιορίζεται σε 
περιοχές με συστηματική χρήση της γης, όπως στις αστικοποιημένες περιοχές, τα 
μεταλλεία και τις αγροτικές περιοχές. Η κυριότερη αιτία μεταβολής της ποιότητας 
του υπόγειου νερού είναι η σκόπιμη ή τυχαία εισαγωγή των στερεών και υγρών α-
ποβλήτων κάτω από την επιφάνεια ή πάνω στην επιφάνεια του εδάφους. 
 Λόγω του μεγάλου αριθμού των ουσιών που υπάρχουν στο νερό, η ποιότητα 
του υπόγειου νερού μπορεί πρακτικά να εκφραστεί με πολλές παραμέτρους. Η 
σπουδαιότητα αυτών εξαρτάται από τη χρήση του νερού. Για παράδειγμα, η αλα-
τότητα αποτελεί σπουδαία παράμετρο όταν το νερό χρησιμοποιείται ως πόσιμο, 
για άρδευση και για ορισμένες βιομηχανικές χρήσεις, αλλά όχι για αναψυχή. 
 Η εντατική χρησιμοποίηση των φυσικών υδατικών πόρων και η μεγάλη παρα-
γωγή αποβλήτων στη σύγχρονη κοινωνία, απειλούν την ποιότητα των υπόγειων 
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νερών. Η υποβάθμιση της ποιότητας των υπόγειων νερών μπορεί να συμβεί σε με-
γάλη έκταση από πηγές ρύπανσης που καταλαμβάνουν μεγάλες επιφάνειες ή είναι 
κατανεμημένες στο χώρο, όπως είναι η βαθιά διήθηση στις εντατικοποιημένες γε-
ωργικές εκτάσεις, ή μπορεί να προκληθεί από σημειακές πηγές, όπως είναι οι ση-
πτικές δεξαμενές, οι χωματερές, τα νεκροταφεία, τα μεταλλεία και οι διαρροές από 
τις εγκαταστάσεις των πετρελαιοειδών ή από ατυχήματα που μπορεί να προκαλέ-
σουν εισροή ρύπων στο περιβάλλον κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Μία άλ-
λη περίπτωση είναι η ρύπανση από γραμμικές φυσικές πηγές φτωχής ποιότητας 
νερού, όπως είναι η διαρροή νερού των ρυπασμένων ποταμών ή η εισροή αλμυρού 
νερού από τη θάλασσα στους παράκτιους υδροφορείς. 
 Επειδή το υπόγειο νερό μετακινείται πολύ αργά, μεγάλο χρονικό διάστημα με-
σολαβεί από τη στιγμή που θα συμβεί το επεισόδιο που προκάλεσε τη ρύπανση, 
μέχρις ότου επηρεαστεί το νερό που εξέρχεται από τα φρεάτια. Για τον ίδιο λόγο, 
μπορεί να απαιτηθούν πολλά χρόνια για την αποκατάσταση της ποιότητας ρυπα-
σμένων υδροφορέων μετά την εξάλειψη των πηγών ρύπανσης. Ο μεγάλος χρόνος 
που απαιτείται για την αποκατάσταση των υπόγειων νερών, μπορεί να οδηγήσει 
στην εγκατάλειψη των φρεατίων και την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών νερού. 
Η μικρή ταχύτητα μετακίνησης του υπόγειου νερού, είναι σε μερικές περιπτώσεις 
επιθυμητή, όπως όταν η ρύπανση είναι από βιοαποικοδομήσιμες και ραδιενεργές 
ουσίες ή αποτελείται από βακτήρια και μύκητες τα οποία αποσυντίθενται, δια-
σπούνται ή πεθαίνουν με το χρόνο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο μεγάλος χρόνος δια-
δρομής του νερού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απομάκρυνση των α-
νεπιθύμητων ουσιών. Η πρόληψη της ρύπανσης είναι ο καλύτερος τρόπος προστα-
σίας της ποιότητας του υπόγειου νερού. 
 
 

1.2 Υπόγειοι υδατικοί πόροι 
 
Το υπόγειο νερό αποτελεί το μέρος του νερού που περιλαμβάνεται στους εδαφι-
κούς και γεωλογικούς σχηματισμούς και βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους. Το νερό στους σχηματισμούς αυτούς μπορεί να καταλαμβάνει και να γε-
μίζει τους πόρους του εδάφους, περίπτωση που χαρακτηρίζεται ως κορεσμένη, ή να 
καταλαμβάνει μέρος του πορώδους, περίπτωση που είναι γνωστή ως ακόρεστη. Σε 
μια κατακόρυφη τομή του εδάφους διακρίνονται δύο ζώνες, η ακόρεστη από την 
επιφάνεια του εδάφους μέχρι την υπόγεια στάθμη και η κορεσμένη ζώνη κάτω από 
την υπόγεια στάθμη μέχρι το αδιαπέρατο υπόστρωμα (Σχήμα 1.1).  
 Στην ακόρεστη ζώνη το νερό συγκρατείται με μεγάλες δυνάμεις από τα στερεά 
συστατικά του εδάφους. Η πίεσή του θεωρείται μικρότερη από την ατμοσφαιρική  
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Σχήμα 1.1. Υδρολογικός κύκλος και ακόρεστη και κορεσμένη ζώνη στην κατακόρυφη τομή του εδάφους. 

 
και το φορτίο πίεσης μικρότερο του μηδενός. Η κατάσταση και η δυναμική του νε-
ρού στην ακόρεστη ζώνη εξαρτάται από τη διήθηση του νερού της βροχής και της 
άρδευσης, από την εξατμισοδιαπνοή που συμβαίνει στη ζώνη του ριζοστρώματος 
και από τις υδροδυναμικές συνθήκες (Αντωνόπουλος, 1999). Η κίνηση του νερού 
στη ζώνη αυτή επηρεάζεται από τις τριχοειδείς και τις δυνάμεις βαρύτητας. Το νε-
ρό κινείται από περιοχές με υψηλό σε περιοχές με χαμηλό δυναμικό, που είναι ίσο 
με το δυναμικό πίεσης και το δυναμικό βαρύτητας ή θέσης. 
 Στην κορεσμένη ζώνη του εδάφους οι πόροι είναι γεμάτοι με νερό που βρίσκεται 
υπό πίεση μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που περιέ-
χουν νερό που μπορεί εύκολα να μετακινηθεί και να χρησιμοποιηθεί από τον άν-
θρωπο λέγονται υδροφόρα στρώματα ή υδροφορείς (Τερζίδης και Καραμούζης, 
1995). Η ικανότητα ενός υδροφορέα να αποθηκεύει και να αποδίδει νερό εξαρτάται 
από μια σειρά χαρακτηριστικά, που είναι το πορώδες, η ειδική απόδοση, η υδραυλι-
κή αγωγιμότητα, η διοχετευτικότητα και η αποθηκευτικότητά του. Τα υδροφόρα 
στρώματα χαρακτηρίζονται από την παρουσία ή την απουσία υπόγειας στάθμης και 
από την υδατοστεγανότητα των οριακών τους στρωμάτων σε ελεύθερα ή φρεάτια, 
σε κλειστά ή υπό πίεση και σε ημίκλειστα υπό πίεση υδροφόρα στρώματα. Στο Σχή-
μα 1.1 παρουσιάζεται η τομή του εδάφους με τις χαρακτηριστικές ζώνες ως προς το 
βαθμό κορεσμού του πορώδους με νερό και ορισμένους τύπους υδροφορέων. 
 Οι παγκόσμια διαθέσιμες ποσότητες γλυκού νερού ανέρχονται στα 8.2 Mkm3 ή 
0.6% του συνολικού νερού πάνω στη γη. Από αυτό το 1.2% αποτελούν τα επιφα-
νειακά νερά στις λίμνες και τα ποτάμια και το υπόλοιπο είναι υπόγειο. Το μισό του 
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υπόγειου νερού βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο από τα 800 m και είναι ουσιαστικά 
μη διαθέσιμο. Το εδαφικό νερό ή υγρασία είναι μόνο το 0.6% της συνολικής ποσό-
τητας. Από το χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως γλυκό υπόγειο νερό περίπου τα 95% 
προέρχεται από τα υπόγεια νερά. Τα υπόγεια νερά είναι η βασική πηγή νερού στις 
ΗΠΑ, όπου το 50% του πληθυσμού και το 40% των αρδεύσεων καλύπτονται από 
υπόγεια νερά. Η χρησιμοποίηση υπόγειων νερών μεταξύ 1950 και 1980 εκτιμάται 
ότι αυξήθηκε κατά 170%. Στην Ευρώπη τα υπόγεια νερά παρέχουν το 65% του πό-
σιμου νερού. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΒΕΤ (1989), οι συνολικά 
χρησιμοποιούμενες ποσότητες νερού το 1980 ήταν 4220 106 m3 για άρδευση, 69.6

106 m3 για ύδρευση, 121 106 m3 για τις βιομηχανίες, ή συνολικά 5037 106 m3 
νερού. Οι καταναλώσεις αυτές εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 40% το 1991. 
 
 

1.3 Ρύπανση των υπόγειων νερών 
 
Η ρύπανση των υπόγειων νερών προκαλείται από ανόργανες και οργανικές χημι-
κές ουσίες και από μικροοργανισμούς. Οι πιο συχνά παρατηρούμενες ανόργανες 
ουσίες που μπορεί να χαρακτηριστούν ρύποι είναι τα νιτρικά, τα χλωριούχα και τα 
θειικά ιόντα, τα οξέα και τα βαρέα μέταλλα. Υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετι-
κές στη δομή τους οργανικές ουσίες στα υπόγεια νερά, λόγω της παραγωγής μεγά-
λου αριθμού διαφορετικών ενώσεων από τις χημικές βιομηχανίες και τις μεγάλες 
εμπορικές εφαρμογές τους. Από αυτές άλλες διαλύονται και μεταφέρονται με το 
νερό, ενώ άλλες δεν διαλύονται, όπως τα πετρελαιοειδή, αλλά μεταφέρονται με το 
νερό επιπλέοντας ή βυθισμένες μέσα στη μάζα του. 
 Ο κίνδυνος της ρύπανσης των υπόγειων νερών προέρχεται από τον μεγάλο 
αριθμό φυσικών και ανθρωπογενών παραγώγων που αποθηκεύονται, μεταφέρο-
νται και διασκορπίζονται πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, από όπου 
αυτά μπορούν να μετακινηθούν στα βαθύτερα στρώματα. Στο Σχήμα 1.2 παρου-
σιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες πηγές και διαδικασίες που οδηγούν στη ρύπαν-
ση των υπόγειων νερών. Παρατηρούμε ότι βασικές αιτίες ρύπανσης προέρχονται 
από τις μεθόδους και τους τρόπους εναπόθεσης και διάθεσης των βιομηχανικών και 
αστικών λυμάτων και αποβλήτων. Μεγάλοι όγκοι υγρών αποβλήτων διηθούνται 
βαθιά από λεκάνες απορρόφησης που δημιουργούνται σε συνδυασμό με δεξαμενές 
αποσύνθεσης, ενώ από τις κακές συνδέσεις των υπονόμων για τη μεταφορά των 
λυμάτων μπορεί να συμβεί διαρροή προς το έδαφος. Επίσης μπορεί να προκαλέ-
σουν προβλήματα, διαφορετικού βαθμού ρύπανσης οι λεκάνες εξάτμισης των βιο-
μηχανικών αποβλήτων, οι χωματερές και οι θέσεις όπου συσσωρεύονται σκουπίδια, 
που κυμαίνονται από μία μικρή υποβάθμιση μέχρι τη δημιουργία σοβαρών προβλη- 
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Σχήμα 1.2. Κυριότερες πηγές και διαδικασίες ρύπανσης των υπόγειων νερών. 

 
μάτων, από επικίνδυνες συγκεντρώσεις των τοξικών βαρέων μετάλλων, οργανικών 
ουσιών ή ραδιενεργών υλικών. Τα βαθιά φρεάτια σε βαθείς αλατούχους υδροφορείς 
που χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων σπάνια προ-
καλούν ρύπανση. 
 Στις περιοχές εξόρυξης πετρελαίου το βασικό πρόβλημα είναι τα εγκαταλειμ-
μένα φρεάτια και σε μικρότερο βαθμό η ανεπαρκής διαχείριση των παραγωγικών 
φρεατίων και των φρεατίων εναπόθεσης. Οι γεωργικές δραστηριότητες, που έχουν 
σχέση με την καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων, προκαλούν συσσώρευση ρύπων, ό-
πως τα νιτρικά και τα διαλυμένα άλατα σε μία μεγάλη περιοχή σε αντίθεση με τα 
σχετικά τοπικά προβλήματα που δημιουργούν οι περισσότερες σημειακές πηγές 
ρύπανσης. 
 Οι ποιοτικές διαφοροποιήσεις των υπόγειων νερών προκαλούνται και εξαρτώ-
νται από ένα μεγάλο αριθμό φυσικών, χημικών και βιολογικών διαδικασιών. Στους 
φυσικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η γεωλογία του εδάφους, η τοπογραφία, το 
κλίμα και η υπόγεια υδρολογία που καθορίζουν την κατεύθυνση, την ταχύτητα με-
ταφοράς και την αραίωση των ρύπων. Οι χημικές διαδικασίες που επηρεάζουν τις 
μεταβολές των ρύπων είναι η προσρόφηση των ιόντων και των ρύπων από τα στε-
ρεά και τα οργανικά υλικά του εδάφους που είναι μεγαλύτερη στα αργιλώδη και πη-
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λώδη εδάφη από ότι στα αμμώδη και τα χαλικώδη εδάφη, οι αντιδράσεις μετασχη-
ματισμού των ουσιών σε άλλες ουσίες και οι αντιδράσεις διαλυτοποίησης και κατα-
βύθισής τους. Οι βιοαποικοδομήσιμες ουσίες εξαρτώνται από την παρουσία των κα-
τάλληλων ειδών μικροοργανισμών και από το μέγεθος του πληθυσμού τους. Ιδιαί-
τερα έντονες είναι οι διαφοροποιήσεις των ουσιών στην ακόρεστη ζώνη του εδά-
φους που μπορεί να προκαλέσουν σημαντική μεταβολή της ποιότητας του νερού 
που διηθείται δια μέσου της ζώνης αυτής. Τα πολυσθενικά ιόντα όπως τα βαρέα μέ-
ταλλα και τα ορθοφωσφορικά μπορούν να συγκρατηθούν με την προσρόφησή τους 
από τα αργιλώδη υλικά του εδάφους, ενώ τα μονοσθενικά ιόντα όπως τα βορικά, 
του χλωρίου και τα νιτρικά είναι αρκετά ευκίνητα και διέρχονται ανεπηρέαστα ακό-
μα και από τα κοκκώδη εδάφη. Αντίθετα οι οργανικές ουσίες συχνά μετασχηματίζο-
νται σε άλλες πιο απλές υπό την επίδραση των φυσικοχημικών και βιολογικών δρα-
στηριοτήτων που αναπτύσσονται στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους. 
 Ο κίνδυνος που εμπεριέχει η διάθεση αποβλήτων στο περιβάλλον εξαρτάται 
από το είδος της ουσίας, την ποσότητα, τα χαρακτηριστικά τους και τα πιθανά 
προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν στο περιβάλλον και τον άνθρωπο 
(Yong et al., 1992). Τα απόβλητα διακρίνονται σε επικίνδυνα και τοξικά απόβλη-
τα (hazardous and toxic). Ως επικίνδυνα απόβλητα (hazardous waste) θεωρού-
νται τα στερεά απόβλητα τα οποία λόγω της ποσότητας, της συγκέντρωσης ή 
των φυσικών, χημικών και μολυσματικών χαρακτηριστικών τους μπορεί α) να 
προκαλέσουν ή συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της θνησιμότητας ή στην 
αύξηση σοβαρών ασθενειών μη αντιστρέψιμων ή μη αντιστρέψιμες ανικανότητες, 
και β) να δημιουργήσουν ουσιώδη παρουσία ή δυνατό κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου ή του περιβάλλοντος όταν χειρίζονται με ακατάλληλο τρόπο, αποθη-
κεύονται, μεταφέρονται ή αποτίθενται ή διαχειρίζονται. Ο όρος τοξικά (toxic) 
χρησιμοποιείται για ουσίες που προκαλούν θάνατο ή σοβαρές βλάβες στους αν-
θρώπους και τα ζώα. 
 Για να καθοριστούν τα επίπεδα ή ο βαθμός επικινδυνότητας πρέπει να καθορι-
στούν οι όροι της μέγιστης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης (maximum permissible 
concentration, MPC), η θανατηφόρος δόση του 50% (lethal dose fifty - LD50), η 
θανατηφόρος συγκέντρωση του 50% (lethal concentration fifty - LC50) και το μέ-
σο όριο (medium threshold limit - TLM). 
 Το νερό, είτε προέρχεται από τις βροχοπτώσεις είτε από τα υγρά απόβλητα που 
εφαρμόζονται στο έδαφος είναι ο κύριος παράγοντας μεταφοράς των ρύπων μέσα 
στο έδαφος. Το επιφανειακό νερό διηθείται στο έδαφος και διαμέσου της ακόρε-
στης ζώνης κινείται προς τους υπόγειους υδροφορείς, όπου διακλαδίζεται προς 
διάφορες διευθύνσεις ανάλογα με τις συνθήκες ροής που επικρατούν στον υδροφο-
ρέα. Το ρυπασμένο νερό ακολουθεί τις καθορισμένες διαδικασίες κίνησης του υπό-
γειου νερού. Κατά την κίνησή του μέσα σε ένα υδροφορέα έχει τη μορφή βολβού 
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(bulb) ή πλουμίου (plume) που επεκτείνεται κατά μήκος των γραμμών ροής από τη 
θέση της πηγής. Με την παρέλευση του χρόνου το ρυπασμένο νερό είτε μειώνεται 
μέσα στο υδροφορέα ή οδηγείται προς ένα φρεάτιο ή ευκαιριακά εξέρχεται στα ε-
πιφανειακά υδάτινα συστήματα (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα). 
 Η εμμονή της ρύπανσης του υπόγειου νερού είναι μία άλλη πολύ σοβαρή πλευ-
ρά της υποβάθμισής του. Αυτό μπορεί να φανεί από τη σύγκριση του χρόνου πα-
ραμονής των επιφανειακών νερών που είναι μερικές ημέρες με τον αντίστοιχο των 
υπόγειων νερών που είναι της τάξης των δεκαετιών ή εκατονταετιών. Άρα ένας 
ρύπος που δεν μετασχηματίζεται ή προσροφάται από το έδαφος μπορεί να παρα-
μείνει ως παράγοντας υποβάθμισης για μία μεγάλη περίοδο. 
 
 

1.4 Επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία και το περιβάλλον 
 
Η υποβάθμιση της ποιότητας των υπόγειων νερών προκαλείται από την ασυνήθιστα 
μεγάλη ποσότητα ανόργανων χημικών ουσιών, οργανικών και βιολογικών δεικτών 
που το καθιστούν ακατάλληλο για μία σειρά από ωφέλιμες χρήσεις. Η παρουσία το-
ξικών ουσιών είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα όταν αυτό προορίζεται για οικι-
ακές και αγροτικές ανάγκες. Το αρσενικό για παράδειγμα είναι δηλητήριο που επη-
ρεάζει την υγεία των ανθρώπων, ενώ η περίσσεια βορίου είναι επιζήμια στις γεωργι-
κές καλλιέργειες. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις, το φθόριο είναι ωφέλιμο και περιορίζει 
τη φθορά των δοντιών. Σε λίγο υψηλότερες συγκεντρώσεις, περίπου στα 1.5 mg/L, 
παρατηρείται η βλαβερή οδοντική φθορίωση και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις το 
φθόριο είναι τοξικό για τον άνθρωπο γιατί προκαλεί καταστροφή των οστών. Η πα-
ρουσία ή όχι παθογόνων για τον άνθρωπο μικροοργανισμών είναι σημαντικό κριτή-
ριο καταλληλότητας του πόσιμου νερού. Η παρουσία κολοβακτηριδίων που βρί-
σκονται σε μεγάλους αριθμούς στα περιττώματα των ανθρώπων και των ζώων, δεί-
χνει πιθανή παρουσία και άλλων μικροοργανισμών που προκαλούν ασθένειες. 
 Από τα μέταλλα ο χαλκός προκαλεί προβλήματα στο δέρμα και στους βλεννο-
γόνους, ο υδράργυρος προσροφάται από το γαστρεντερικό σύστημα και επηρεάζει 
το νευρικό σύστημα, το κάδμιο εισέρχεται από το αναπνευστικό και γαστρεντερικό 
σύστημα προκαλώντας πνευμονικό οίδημα, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή και πό-
νους στο στήθος, επίσης ναυτία, εμετούς και προβλήματα στο ήπαρ και τα νεφρά. 
Στον Πίνακα 1.1 δίνονται οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των βαρέων 
μετάλλων στο πόσιμο νερό και το νερό υποστήριξης της υδρόβιας ζωής, σύμφωνα 
με την U.S.EPA (1992). Στον Πίνακα Α.2 του παραρτήματος δίνονται οι σταθερές 
του πόσιμου νερού και τα πιθανά προβλήματα υγείας από την κατανάλωση νερού 
με περιεκτικότητα των ουσιών μεγαλύτερη των τιμών αυτών. 
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Πίνακας 1.1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στο 
πόσιμο νερό και των νερών υποστήριξης της υδρόβιας ζωής. 

 Κάδμιο Χρώμιο Χαλκός Μόλυβδος Υδράργυρος Ουράνιο 
Πόσιμο νερό, μg/L 5 100 1000 15 2 20 
Νερό για την  
υδρόβια ζωή, μg/L 

12 100 20 100 0.005 – 

 
 Οι ανόργανες ενώσεις και τα άλατα που περιέχονται στο νερό άρδευσης πα-
ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον στην γεωργία σε ξηρά και ημίξηρα κλίματα. Τα 
κριτήρια ποιότητας που χρησιμοποιούνται σ’ αυτή την περίπτωση, έχουν σχέση με 
τα ολικά διαλυμένα στερεά, τα χλωριόντα, το νάτριο, το βόριο και τα όξινα αν-
θρακικά και τη σχέση νατρίου προς το άθροισμα ασβεστίου και μαγνησίου (Αντω-
νόπουλος, 2010). Αν και το νερό με μικρή αλατότητα είναι το πιο κατάλληλο για 
άρδευση, υπάρχουν πολλές περιοχές στις οποίες το μόνο διαθέσιμο νερό περιέχει 
σημαντικές ποσότητες αλάτων ανά μονάδα όγκου. Οι μεγάλες ποσότητες νερού 
που εξατμίζονται από την επιφάνεια του εδάφους και η ελλιπής στράγγιση μπο-
ρούν να προκαλέσουν συσσώρευση αλάτων στη ζώνη των ριζών με αποτέλεσμα τη 
μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύ-
κλωση του νερού για άρδευση είναι μία σοβαρή διαδικασία συσσώρευσης των α-
λάτων στα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. Στον Πίνακα 1.2 δίνεται μία κατάτα-
ξη των νερών ως προς την περιεκτικότητα σε άλατα [ηλεκτρική αγωγιμότητα 
(EC) και ολικά διαλυμένα άλατα (TDS)], τη χρήση και την προέλευσή τους 
(Rhoades et al., 1992), ενώ στον Πίνακα Α3 του Παραρτήματος δίνονται τα κρι-
τήρια ποιοτικής κατάταξης του αρδευτικού νερού σύμφωνα με το σύστημα του 
FAO (Ayer and Westcot, 1985). 

 
Πίνακας 1.2. Κατάταξη των νερών ως προς την περιεκτικότητα σε άλατα, τη χρήση 

και την προέλευσή τους. 

 EC (dS/m) TDS (mg/L) Κλάση νερού 
Πόσιμο και αρδευτικό νερό < 0.7 < 0.5 Γλυκό 
Αρδευτικό νερό 0.7 - 2.0 0.5 - 1.5 Υφάλμυρο 
Στραγγιστικό νερό πρωτευουσών 
τάφρων και υπόγειο 

2.0 - 10.0 1.5 - 7.0 Μέσης αλατότητας 

Στραγγιστικό νερό δευτερευου-
σών τάφρων και υπόγειο 

10.0 - 20.5 7.0 - 15.0 Υψηλής αλατότητας 

Πολύ αλατούχο υπόγειο νερό 20.0 - 45.0 15.0 - 35.0 Πολύ αλατούχο 
Θαλασσινό > 45.0 > 35.0 Αλμυρό 
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 Η ρύπανση από τις οργανικές χημικές ενώσεις αναφέρεται στα παράγωγα του 
πετρελαίου, τις φαινολικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα. Η βενζίνη και άλλοι υ-
δρογονάνθρακες προέρχονται από τη διαρροή δεξαμενών, από ρωγμές στους αγω-
γούς μεταφοράς ή από το πλύσιμο των δαπέδων των διυλιστηρίων και πρατηρίων 
υγρών καυσίμων. Οι φαινόλες που βρίσκονται στα απόβλητα των διυλιστηρίων ή 
χημικών βιομηχανιών, φθάνουν στα υπόγεια νερά σε συγκεντρώσεις λίγων μικρο-
γραμμαρίων το λίτρο. Τα φρεάτια πόσιμου νερού που έχουν ρυπανθεί με τα παρά-
γωγα του πετρελαίου ή με φαινόλες είναι προτιμότερο να εγκαταλειφθούν παρά να 
αποκατασταθούν. Τα φυτοφάρμακα μπορούν να εκπλυθούν προς τα υπόγεια νερά 
με την άρδευση σε περίσσεια ή με τις βροχοπτώσεις και όταν δεν αποικοδομηθούν 
μπορεί να επανεμφανιστούν στα φρεάτια άρδευσης ή του πόσιμου νερού που βρί-
σκονται κοντά σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. 
 Όταν τα υπόγεια νερά χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις, τα προβλήματα 
υγείας που σχετίζονται με τη μόλυνσή τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο 
πιο συνηθισμένος κίνδυνος είναι η βρεφική μεθαιμογλοβιναιμία που προκαλείται 
από υψηλή συγκέντρωση νιτρικών στο νερό. Ορισμένες χημικές ενώσεις μπορεί να 
προκαλέσουν καρκινογενέσεις. Το αρσενικό, το κάδμιο και ο μόλυβδος προκαλούν 
ορισμένες ασθένειες, ενώ η μολυσματική ηπατίτιδα αποδίδεται σε παθογόνους ε-
ντερικούς μύκητες. 
 
 

1.5 Πηγές ρύπανσης 
 
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των υπόγειων νερών είναι το φυσικό περιβάλλον, οι 
οικισμοί, οι βιομηχανίες και η γεωργική δραστηριότητα. 
 
 1.5.1 Φυσική ρύπανση 

 
Το φυσικό περιβάλλον μέσα από το οποίο κινείται το υπόγειο νερό επηρεάζει την 
ποιότητά του. Τα υπόγεια νερά, ενώ έχουν περισσότερα ανόργανα στοιχεία από ότι 
τα επιφανειακά, έχουν ομοιόμορφη ποιότητα από εποχή σε εποχή και συχνά είναι 
σταθερής θερμοκρασίας. Δεν περιέχουν μικροοργανισμούς και αιωρούμενα στερεά 
λόγω της συγκράτησης τους από τα εδαφικά υλικά της ακόρεστης ζώνης κατά τη 
βαθειά διήθηση του νερού. Το είδος και οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων συστα-
τικών στο υπόγειο νερό εξαρτάται από το ιστορικό της επαφής του με την ατμό-
σφαιρα, την επιφάνεια του εδάφους, την κίνησή του στο εδαφικό προφίλ και τους 
υπόγειους υδροφορείς. Στον Πίνακα 1.3 (McCutcheon, 1991) παρουσιάζονται οι 
τυπικές τιμές, το εύρος των τιμών που έχουν καταγραφεί και οι μονάδες μέτρησης 
των περισσοτέρων ποιοτικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά νερά.  
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Πίνακας 1.3. Εύρος και συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων στα επιφανεια-
κά και υπόγεια νερά. 

Ποιοτική παράμετρος Τυπική τιμή Εύρος τιμών Μονάδες 
Θερμοκρασία Μεταβλητή 0 - 30 °C 
pH 4.5 - 8.5 1 - 9 pH 
Διαλυμένο οξυγόνο (O2) 3 - 9 0 - 19 mg/L 

Οργανικό άζωτο  0.1 - 9 <0.2 - 20 mg/L 
Ολικό άζωτο (N) 0.1 - 10 0.004 - >100 mg/L 
Αμμωνία (NH3-N) 0.01 - 10 <0.01 - 45 mg N/L 
Νιτρώδη (NO2-N) 0.01 - 0.5 <0.002 - 10 mg N/L 
Νιτρικά (NO3-N) 0.23 0.01 - 250 mg N/L 
Ολικός φώσφορος (P) 0.02 - 6 0.01 - 30 mg P/L 
Ορθοφωσφορικά (PO4) 0.01 - 0.5 <0.01 - 14 mg P/L 
Ολικός οργανικός C 1 - 10 0.01 - 40 mg C/L 
Διαλυμένος οργανικός C 1 - 6 0.3 - 32 mg C/L 
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 0 - 5 0 - 50 mg CO2/L 
Αλκαλικότητα (CaCO3) 150 5 - 250 mg CaCO3/L 
Σκληρότητα (CaCO3) 47 - 54 1 - 1000 mg CaCO3/L 
Χρώμα 1 - 10 0 - 500 μονάδες χρώματος 
Θολότητα  0 - 3 NTU 
Αγωγιμότητα 70 40 - 1500 μS/cm at 25 °C 
Διαλυμένα στερεά  5 - 317 mg/L 
Αιωρούμενα στερεά 73 - 89 0.3 - 50000 mg/L 
Ολικά στερεά  10 - 110 20 - 1000 mg/L 
Κυανιούχα 1 - 4  μg/L 
Φαινόλες <1 <1 - 6 μg/L 
Χλωριούχα (Cl–) 8 0 - 158000 mg/L 
Διττανθρακικά (HCO3

–) (CaCO3) 58.4 0 - 4467 mg/L 
Θειικά (SO4

2–) 8.3 - 11.2 0.13 - 3930 mg/L 
Αντιμόνιο (Sb) 1 0.26 - 5.1 μg/L 
Αργίλιο (Al) 50 7 - 4400 μg/L 
Άργυρος (Ag) 0.3 0.03 - 2 μg/L 
Αρσενικό (As) 2 <0.1 - 1100 μg/L 
Ασβέστιο (Ca) 13 - 15 0 - 954 mg/L 
Βόριο (Β) 18 0.7 - 840 μg/L 
Βρώμιο (B) 20 0.5 - 4400 μg/L 
Ιώδιο (I) 2 - 7 0.2 - 100 μg/L 
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Ποιοτική παράμετρος Τυπική τιμή Εύρος τιμών Μονάδες 
Κάδμιο (Cd) 0 - 5 0.09 - 130 μg/L 
Καίσιο (Cs) 0.035 0.004 - 0.2 μg/L 
Κάλιο (Κ) 1.3 - 2.3 0.02 - 189 mg/L 
Κοβάλτιο (Co) 0.2 <0.001 - 15 μg/L 
Λίθιο (Li) 12 0.01 - 400 μg/L 
Μαγγάνιο (Mn) 4 0 - 379 mg/L 
Μαγνήσιο (Mg) 8.2 0.1 - 2200 μg/L 
Μολυβδαίνιο (Mo) 0.5 0 - 145 μg/L 
Μόλυβδος (Pb) 1 <0.01 - 55 μg/L 
Νάτριο (Na) 5.1 - 6.3 0.7 - 1220 mg/L 
Νικέλιο (Ni) 2.2 0.001 - 530 μg/L 
Ουράνιο (U) 0.04 0.016 - 47 μg/L 
Πυρίτιο (SiO2) 10 - 14 0.15 - 101 mg/L 
Σίδηρος (Fe) 0.04 0.01 - 2000 mg/L 
Υδράργυρος (Hg) 1 <0.1 - 5 μg/L 
Χαλκός (Cu) 10 0.05 - >100 μg/L 
Χρώμιο (Cr) 1 <0.01 - 84 μg/L 
Ψευδάργυρος (Zn) 30 0 - <5000 μg/L 

 
 Η συγκέντρωση των διαλυμένων αλάτων επηρεάζεται από την ορυκτολογική 
και φυσική σύνθεση των εδαφικών στρωμάτων και από το χρόνο που αυτά βρί-
σκονται σε επαφή με το νερό. Στις ξηρές περιοχές ο εμπλουτισμός είναι περιορι-
σμένος. Η βραδεία μετακίνηση του νερού έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη διαλυ-
τοποίηση των πετρωμάτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία εδαφικού διαλύματος 
με υψηλές συγκεντρώσεις. Επίσης, η έντονη εξάτμιση προκαλεί την ανύψωση του 
νερού, με τα τριχοειδή φαινόμενα, με συνέπεια την εναπόθεση αλάτων κοντά 
στην επιφάνεια του εδάφους. Από την οξείδωση των πετρωμάτων συχνά απελευ-
θερώνεται ασβέστιο και μαγνήσιο που συντελούν στην αύξηση της σκληρότητας. 
Ανάλογα με την προέλευσή τους τα διαλυμένα άλατα που προέρχονται από το 
χλωριούχο νάτριο και από το διττανθρακικό ασβέστιο έχουν σαφώς διαφορετικά 
χαρακτηριστικά.  
 Στα υπόγεια νερά ορισμένων περιοχών περιέχονται διαλυμένος σίδηρος και 
μαγγάνιο. Αν και δεν υπάρχει κίνδυνος από τη χρησιμοποίηση του νερού, από τους 
περισσότερους χρήστες, τα καφετιά οξείδια των μετάλλων αυτών δημιουργούν α-
ντιαισθητικούς χρωματισμούς και βρώμικες κηλίδες. Η μείωση όμως του σιδήρου 
συντελεί στην ανάπτυξη των βακτηρίων στα συστήματα διανομής του νερού που 
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δίνουν δυσάρεστη οσμή στο νερό. Η μόνη λύση σ’ αυτού του είδους τα προβλήμα-
τα είναι η απομάκρυνση τους στα συστήματα επεξεργασίας του νερού. 
 Το φθόριο είναι ένα συστατικό των φθοριούχων ορυκτών που βρίσκονται σε 
ιζηματογενή πετρώματα και σχεδόν σε όλα τα μεταμορφωσιγενή και πυριγενή ο-
ρυκτά, ιδιαίτερα στους απατίτες, μαρμαρυγίες και αμφίβολους. 
 Οι φυσικές ραδιοακτινοβολούσες ουσίες, ενώ βρίσκονται σε πολλά ορυκτά έ-
χουν πολύ μικρά επίπεδα ακτινοβολίας. Το αρσενικό που μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα βρίσκεται σε υδροφορείς ηφαιστιογενών αποθέσεων. Τα τελευταία 
χρόνια γίνεται λόγος για προβλήματα από την πόση νερού που περιέχει ίνες αμιά-
ντου όταν αυτό διέρχεται από πετρώματα πλούσια σε αμίαντο. Παράδειγμα αποτε-
λεί το νερό του Αλιάκμονα στον οποίο καταλήγουν τα νερά απορροής και διαρ-
ροής των αμιαντούχων πετρωμάτων (σερπεντινικά) της περιοχής της Κοζάνης. 
 Τα παράκτια υπόγεια υδροφόρα στρώματα παρουσιάζουν προβλήματα ποιότη-
τας λόγω της διείσδυσης της θάλασσας και της εξάπλωσης του φυσικά παγιδευμέ-
νου αλμυρού νερού (Διαμαντής και Πεταλάς, 1997). Η υπόγεια διείσδυση της θά-
λασσας μπορεί να συμβεί είτε από μικρές μεταβολές στα εποχιακά ή ετήσια ατμο-
σφαιρικά κατακρημνίσματα, είτε από την τεχνητή παρέμβαση στις διακινούμενες 
ποσότητες νερού με τις αντλήσεις. Οι υπεραντλήσεις δημιουργούν υδραυλικές 
συνθήκες που ευνοούν την ταχεία μετακίνηση της διεπιφάνειας γλυκού-αλμυρού 
νερού προς την ενδοχώρα ή την ανύψωση του κώνου αλμυρού νερού κάτω από το 
φρεάτιο. Η σωστή εκτίμηση της θέσης της διεπιφάνειας και των αποστάσεων εγκα-
τάστασης των φρεατίων άντλησης βοηθά στην αποφυγή της υφαλμύρωσης των 
υδροφορέων (Καραμούζης κ.ά., 1990). 

 
 1.5.2 Ρύπανση από οικιακά απόβλητα 

 
Οι πιο σοβαρές και διάσπαρτες πηγές μόλυνσης αποτελούν η υπόγεια διάθεση των 
οικιακών υγρών αποβλήτων στους ατομικούς βόθρους των σπιτιών (σηπτικές δε-
ξαμενές και καταβόθρες). Τα πιο κοινά συστήματα διάθεσης των οικιακών λυμά-
των είναι ο συνδυασμός των σηπτικών δεξαμενών για την κατακράτηση και το χώ-
νεμα των στερεών και οι απορροφητικοί τάφροι βαθιάς διήθησης, όπως διαγραμ-
ματικά φαίνονται στο Σχήμα 1.3. 
 Η δεξαμενή καθαρίζεται περιοδικά για την απομάκρυνση της συσσωρευμένης 
λάσπης. Οι τάφροι διήθησης συνήθως αποτελούνται από διάτρητους σωλήνες το-
ποθετημένους πάνω σε χονδρόκοκκα υλικά. Οι οργανικές ενώσεις αποσυντίθενται 
στο αερόβιο περιβάλλον της τάφρου, ενώ το νερό διαρρέει προς τα κάτω μέσα στο 
έδαφος. Αν εκεί κοντά υπάρχει ένα φρεάτιο εκμετάλλευσης των υπόγειων νερών 
και το έδαφος είναι διαπερατό, τα λύματα που κινούνται κατακόρυφα φθάνουν 
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Σχήμα 1.3. Τυπικό σύστημα διάθεσης οικιακών υγρών αποβλήτων. 

 
στην κορεσμένη ζώνη και από εκεί κινούνται οριζόντια προς το φρεάτιο με κίνδυνο 
να αντληθούν με το υπόγειο νερό. 
 Μία τυπική καταβόθρα είναι απλή εκσκαφή στο έδαφος, η οποία γεμίζεται με 
πέτρες και δέχεται απ’ ευθείας τα οικιακά λύματα. Τα μεγάλα στερεά κατακρατού-
νται στον πυθμένα και το νερό διαρρέει έξω από τα τοιχώματα. Τα προβλήματα 
της έμφραξης των βόθρων, που συχνά συμβαίνουν σε λεπτόκκοκα και μέσα εδάφη, 
οδηγούν στην ανάγκη αντικατάστασής τους από τις σηπτικές δεξαμενές. Τα υπαί-
θρια αποχωρητήρια είναι κατασκευές έξω από το σπίτι πάνω σε αβαθείς τάφρους 
που χρησιμοποιούνται για να δέχονται τα ανθρώπινα απόβλητα. Η ρύπανση των 
υπόγειων νερών από τέτοιες αβαθείς τάφρους είναι ιδιαίτερα σπάνια. 
 Η επιλογή της θέσης για ένα σύστημα ταχείας διήθησης βασίζεται συνήθως 
στην ικανότητα του εδάφους να απορροφά το νερό με ταχύτητα αρκετά μεγάλη 
ώστε να προλαβαίνει τις ποσότητες των εκπομπών και να μη δημιουργείται λίμνα-
ση. Μία δοκιμή είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας του 
εδάφους και της έκτασης που απαιτείται για τη δεξαμενή απορρόφησης. Εντούτοις, 
οι υψηλές ταχύτητες διήθησης δεν συσχετίζονται με την ικανότητα του εδάφους να 
κατακρατούν τους ρύπους. Για το λόγο αυτό έχουν καταγραφεί με μεγάλη συχνό-
τητα περιπτώσεις ρύπανσης των υπόγειων νερών σε εδάφη με μεγάλη διαπερατό-
τητα. Όπου η ανακύκλωση των αποβαλλομένων αποβλήτων είναι αρκετά γρήγορη, 
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υπάρχει η πιθανότητα της μόλυνσης των πιο κοντινών φρεατίων με παθογόνους 
μικροοργανισμούς. Οι πιο κοινοί ρύποι που υπάρχουν στα αστικά λύματα, όπως τα 
απορρυπαντικά ή τα ιόντα χλωρίου και τα νιτρικά είναι ιδιαίτερα ευκίνητοι. 
 Η αποκατάσταση και η πρόληψη των προβλημάτων είναι αρκετά δύσκολη λό-
γω του υψηλού κόστους της αντικατάστασης των συστημάτων απομάκρυνσης και 
απόθεσης των αποβλήτων των σπιτιών και διότι ο φυσικός αυτοκαθαρισμός των 
υπόγειων νερών απαιτεί μεγάλο χρόνο μετά την απομάκρυνση της πηγής ρύπαν-
σης. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η δημιουργία δημόσιας αποχέτευσης για 
τη συλλογική συγκέντρωση και επεξεργασία καθαρισμού των υγρών αποβλήτων. 
Με τους υπονόμους τα λύματα μεταφέρονται σε μεγάλη απόσταση. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις μπορούν να δημιουργηθούν μόνο τοπικά προβλήματα εκεί όπου υ-
πάρχουν ρωγμές σωληνώσεων ή λανθασμένες συνδέσεις. 
 Τα υγρά απόβλητα μετά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία (βιολογικές διαδικασί-
ες που επιφέρουν μείωση του οργανικού φορτίου κάτω από 30 mg/L) μπορεί να 
προκαλέσουν πιθανά προβλήματα στα επιφανειακά νερά και μικρά προβλήματα 
ποιότητας στα υπόγεια νερά. Το νερό που διαρρέει, από τα επιφανειακά ξηρά υδα-
τορεύματα που δέχονται λύματα περιέχει διαλυμένα άλατα στα οποία κυριαρχούν 
τα νιτρικά και τα χλωριούχα. Συνήθως όμως η βαθιά διήθηση των λυμάτων που 
έχουν υποστεί καθαρισμό γίνεται με επαρκή αραίωση από το νερό της βροχής που 
έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η συσσώρευση των αλάτων στα υ-
πόγεια νερά. 
 Η ταφή των στερεών αποβλήτων (χωματερές από τα σκουπίδια των οικισμών) 
μπορεί να αποτελέσει αιτία υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων νερών λόγω 
της έκπλυσης που προκαλεί το νερό που διέρχεται από τη μάζα των σκουπιδιών. Τα 
εκπλύματα (leachates) αποτελούνται από το νερό που κατά την κίνησή του δια μέ-
σου της μάζας των στερεών αποβλήτων εμπλουτίζεται με ρύπους από την απ’ ευθεί-
ας διάλυση των ουσιών και με τα διαλυτά παράγωγα της αποικοδόμησης των απο-
βλήτων με τις χημικές και βιοχημικές αντιδράσεις. Μεγαλύτερα προβλήματα μό-
λυνσης είναι πιθανόν να συμβούν σε υγρές περιοχές όπου η διηθούμενη ποσότητα 
νερού είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα απορρόφησης της περιοχής εναπόθεσης. 
 Το νερό έκπλυσης είναι πλούσιο σε ανόργανα συστατικά όπως χλωριόντα, σί-
δηρο, μόλυβδο, χαλκό, νάτριο, νιτρικά, αμμωνία και μία ποικιλία οργανικών ου-
σιών. Όταν περιλαμβάνονται και στερεά βιομηχανικά απόβλητα, τότε στο νερό 
έκπλυσης μπορεί να περιέχονται επικίνδυνες ουσίες, όπως κυανιούχα, κάδμιο και 
χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες. Η σύνθεση των εκπλυμάτων των χωματερών δια-
φοροποιείται με την πάροδο του χρόνου λειτουργίας της χωματερής. Οι τιμές των 
παραμέτρων που καθορίζουν το μέγεθος των οργανικών ουσιών στα εκπλύματα 
από χωματερές αστικών αποβλήτων για παράδειγμα μπορεί να κυμαίνονται από 
11600 mg/L COD και 7250 mg/L BOD ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας σε 



Κεφ. 1:  Βασικές αρχές της ποιότητας των υπόγειων νερών 15
 

125 mg/L COD και 4 mg/L BOD μετά από 12 χρόνια (Brandon, 1986). Στον Πίνα-
κα 1.4 δίνεται η σύνθεση των εκπλυμάτων των χωματερών των αστικών στερεών 
αποβλήτων ως αποτέλεσμα της σύνθεσης πληροφοριών από διαφορετικές βιβλιο-
γραφικές πηγές (Jone-Lee and Lee, 1993). 
 
Πίνακας 1.4. Εύρος διακύμανσης συγκεντρώσεων των συστατικών στα εκπλύματα 

χωματερών αστικών αποβλήτων. 

Συγκέντρωση (mg/L) 
Παράμετρος 

Εύρος Μέση τιμή 
BOD 1.000 - 30.000 10.500 
COD 1.000 - 50.000 15.000 
TOC 700 - 10.000 3.500 
Ολικά πτητικά οξέα (ως ακετικό οξύ) 70 - 28.000 – 
Ολικό κατά Kjeldalh N 10 - 500 500 
NO3–N 0.1 - 10 4 
NH4–N 100 - 400 300 
Ολικός P (PO4) 0.5 - 50 30 
Ορθοφωσφορικά (ΡΟ4) 1.0 - 60 22 
Ολική σκληρότητα (σε CaCO3) 500 - 10.000 4.200 
Ολικά στερεά 3.000 - 50.000 16.000 
Ολικά διαλυμένα στερεά 1.000 - 20.000 11.000 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (μS/cm) 2.000 - 8.000 6.700 
pH 5 - 7.5 6.3 

Ιόντα και βαριά μέταλλα 
Συγκέντρωση (mg/L)  Συγκέντρωση (mg/L)  
Εύρος Μέση τιμή  Εύρος Μέση τιμή 

Ca 100 - 3000 1000 Cd 0.001 - 0.1 0.05 
Mg 30 - 500 700 Cu 0.02 - 1 0.5 
Na 200 - 1500 700 Pb 0.1 - 1 0.5 
Cl 100 - 2000 980 Ni 0.1 - 1 1.2 
SO4 10 - 1000 380 Fe 10 - 1000 430 
Cr (Ολικό) 0.05 - 1 0.9 Zn 0.5 - 30 21 
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Αποκατάσταση της ποιότητας  
και εξυγίανση των υδροφορέων 

 

 
 
 
 
 

8.1 Γενικά 
 
Η ρύπανση των υπογείων νερών οδηγεί στη μείωση των διαθέσιμων υδατικών πό-
ρων και στην αύξηση του κινδύνου της εξάπλωσης της ρύπανσης στους γειτονι-
κούς υδροφορείς και στα επιφανειακά υδάτινα συστήματα. Η ανάγκη αποκατάστα-
σης και εξυγίανσης των υπογείων υδροφορέων και του εδάφους σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις είναι μεγάλη. 
 Ο σκοπός της εξυγίανσης (remediation) είναι η επαναφορά της ποιότητας του 
εδάφους και των υπογείων νερών στις συνθήκες πριν τη ρύπανσή τους με την απο-
μάκρυνση των ρύπων. Η πλήρης αποκατάσταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
επειδή είναι αδύνατο να απομακρυνθούν όλα τα μόρια του ρύπου. 
 Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές μέθοδοι για την εξυγίανση και την αποκατά-
σταση των ρυπασμένων περιοχών των υδροφορέων, που έχουν σχέση με το πρόβλη-
μα της ρύπανσης. Από αυτές γνωστές και εφαρμόσιμες είναι οι εξής: 1) εγκιβωτισμός 
του ρυπασμένου εδάφους, 2) απομάκρυνση των ρύπων μαζί με το έδαφος, 3) επεμ-
βάσεις στην περιοχή ρύπανσης και 4) μείωση των κινδύνων με θεσμικούς ελέγχους. 
 
 

8.2 Εγκιβωτισμός 
 
Ο σκοπός του εγκιβωτισμού (containment) είναι να κρατηθούν οι ρύποι στο έδα-
φος και να αποφευχθεί η παρά πέρα εξάπλωσή τους. Χρησιμοποιούνται για το σκο-
πό αυτό φυσικά και υδροδυναμικά φράγματα. 
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 Μία από τις τεχνικές εγκιβωτισμού είναι η δημιουργία γύρω από τη ρυπασμένη 
περιοχή τοιχωμάτων από υλικό μικρής διαπερατότητας. Έτσι απομονώνονται οι 
ρύποι από τη γύρω περιοχή ή προκαλείται διακοπή της ροής δια μέσου της ρυπα-
σμένης περιοχής. Τα τοιχώματα λάσπης (slurry walls) κατασκευάζονται σκάβοντας 
τάφρους μέχρι το επιθυμητό βάθος που στη συνέχεια γεμίζονται με μπετονίτη ή 
ανακατεύοντας τα υλικά, που έχουν εκσκαφτεί με μπετονίτη προσθέτοντας και 
τσιμέντο (Σχήμα 8.1). 
 Άλλος τρόπος είναι με τη δημιουργία φράγματος με σιδερένιους πασσάλους. 
Υπάρχει ο κίνδυνος της διαρροής από τις επαφές μεταξύ των πασάλων. 
 Η κατασκευή τοιχωμάτων από πηλό γίνεται με την εισαγωγή υγρών υπό πίεση 
στο έδαφος. Τα υλικά αυτά μετακινούνται σε μικρή απόσταση γύρω από τη ζώνη 
εισροής, όπου στερεοποιούνται και έτσι μειώνεται η υδραυλική αγωγιμότητα του 
μέσου. Η απόσταση των φρεατίων εισαγωγής των υδαρών υλικών στεγανοποίησης, 
εξαρτάται από τη θέση της ρυπασμένης περιοχής και τον υδροφορέα. Κοινά υλικά 
στεγανοποίησης είναι το τσιμέντο, ο μπετονίτης και ειδικά υλικά, όπως τα πυριτι-
κά. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται σε πορώδη μέσα με ρωγμές. 
 

Ρυπασμένη
περιοχή

Έδαφος με βλάστηση

(α) (β)

Υλικά εκσκαφής
Φυσική άργιλος 

Τοιχώματα
από αδιαπέρατα
υλικά

Αδιαπέρατο υπόστρωμα

Απόβλητα, λάσπες
Βαριά μέταλλα,
οργανικές ουσίες

 
Σχήμα 8.1. Διαγραμματική αναπαράσταση α) πλευρικού εγκιβωτισμού ρυπασμένης περιοχής στο έδα-

φος και β) κάλυψη της επιφάνειας με αδιαπέρατα υλικά. 

 
 Οι γεωμεμβράνες είναι συνθετικά φύλλα που τοποθετούνται σε ανοιγμένες τά-
φρους και χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό προστασίας από την εξάπλωση 
των ρύπων. 
 Ο εγκιβωτισμός εκτός από τις περιπτώσεις που γίνεται μέσα στο έδαφος μπορεί 
να γίνει και από την επιφάνεια. Με την κάλυψη της επιφάνειας αποφεύγεται η διή-
θηση της βροχής. Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα αργιλώδη και τα πηλοαργι-
λώδη, μίγματα φυσικών εδαφών και σταθεροποιητών από τσιμέντο και ιπτάμενης 
τέφρας. Επίσης χρησιμοποιούνται συνθετικές μεμβράνες από πολυαιθυλένιο και 
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πολυβινιλοχλωρίδιο (PVC). Για την απομάκρυνση των βρόχινων νερών κατα-
σκευάζονται επιφανειακοί τάφροι συλλογής και απομάκρυνσης του νερού. 
 Ο υδροδυναμικός έλεγχος της ρύπανσης των υπόγειων νερών μπορεί να έχει 
σαν σκοπό τη μείωση της υπόγειας στάθμης ώστε να αποφευχθεί η εκφόρτιση του 
σε ποτάμια και λίμνες, τη μείωση του ρυθμού ρύπανσης με την αραίωση των απο-
βλήτων και με τον εγκιβωτισμό του πλουμίου σε ένα χαμηλό δυναμικό δημιουργώ-
ντας τον κατάλληλο συνδυασμό φρεατίων άντλησης και φόρτισης. Η τεχνική αυτή 
απαιτεί τη σωστή εγκατάσταση και διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα 
από την υπεράντλησης από ορισμένα φρεάτια ή τη φόρτιση από άλλα. 
 Στο Σχήμα 8.2α παρουσιάζεται η περίπτωση που τα θαμμένα στερεά απόβλητα 
βρίσκονται κάτω από την υπόγεια στάθμη. Στην περίπτωση αυτή οι ρύποι των στε-
ρεών αποβλήτων μεταφέρονται στον υδροφορέα με την κίνηση του υπόγειου νε-
ρού. Οι τεχνικές επεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε να επηρεαστεί η 
υδροδυναμική κατάσταση και η κίνηση του υπόγειου νερού να γίνεται έξω από την 
περιοχή που καταλαμβάνουν τα στερεά απόβλητα παρουσιάζονται στα Σχήματα 
8.2β και γ. Στην περίπτωση του Σχήματος 8.2β έχει κατασκευαστεί ένα τοίχωμα με 
υλικά μικρής διαπερατότητας για την καταβύθιση της υπόγειας στάθμης και την 
εκτροπή της ροής του υπογείου νερού από την πηγή των αποβλήτων. Στην άλλη 
περίπτωση που δίνεται στο Σχήμα 8.2γ προκαλείται πτώση στάθμης κάτω από τα 
θαμμένα στερεά απόβλητα με την εγκατάσταση ενός φρεατίου άντλησης. Η πτώση 
της στάθμης γίνεται έτσι ώστε αυτή να μη βρίσκεται σε επαφή με τα απόβλητα. 
 

Αδιαπέρατο  στρώμα

Υπόγεια στάθμη

Υπόγεια στάθμη
Υπόγεια στάθμη

Q

(γ)(β)(α)

Αδιαπέρατο

 

Σχήμα 8.2. Επεμβάσεις στην υδροδυναμική κατάσταση του υδροφορέα με την κατασκευή ενός αδιαπε-
ράτου διαφράγματος (β) και ενός φρεατίου υποβιβασμού της υπόγειας στάθμης. 
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 Ο έλεγχος των πτητικών μορφών των ρύπων μπορεί να επιτευχθεί με τα συ-
στήματα θετικής και αρνητικής πίεσης. Κατά την έκχυση των υδρογονανθράκων 
στο έδαφος το πιο άμεσο πρόβλημα είναι η ταχύτατη εξάπλωση των ατμών. Ακόμα 
και όταν το υγρό έχει απομακρυνθεί οι ατμοί συνεχίζουν να παραμένουν και να πα-
ρατείνουν το πρόβλημα. Η ρύθμιση του προβλήματος των ατμών μπορεί να γίνει 
με την εισαγωγή αέρα υπό πίεση στο έδαφος και η απομάκρυνσή του. Στο Σχήμα 
8.3 δίνονται διατάξεις εγκιβωτισμού των αερίων πετρελαιοειδών για την αποφυγή 
εξάπλωσής τους στον υδροφορέα και απομάκρυνσης των ατμών με την εφαρμογή 
υπό πίεση αέρα στο έδαφος και άντλησης των αερίων. 
 

Αέρια ρύπου

Υγρός ρύπος

Θετική πίεση αέρα Εξωτερική θετική πίεση

Αέρια του ρύπου

Πλούμιο του ρύπου

Υπόγεια στάθμη

Υπόγεια στάθμη

Σύστημα άντλησης
και καύσης αερίων

 
Σχήμα 8.3. Διάταξη α) εγκιβωτισμού των ατμών με την εφαρμογή υπό πίεση αέρα στο έδαφος και β) της 

απομάκρυνσης τους με το συνδυασμό πίεσης και άντλησης. 
 
 

8.3 Απομάκρυνση του ρύπου 
 
Η απομάκρυνση των ρύπων (contaminant withdrawal) από το έδαφος είναι η πιο 
ολοκληρωμένη μέθοδος αποκατάστασης της ποιότητας μίας περιοχής. Αυτή μπορεί 
να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. 
 Με την άντληση από φρεάτια απομακρύνονται οι ρύποι από το έδαφος. Η τε-
χνική αυτή εφαρμόζεται με επιτυχία κάτω από πολλές και διαφορετικές συνθήκες. 
Υπάρχει πάντα σ’ αυτή την περίπτωση το πρόβλημα με το τι θα γίνει το ρυπασμένο 
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νερό που απομακρύνεται από τον υδροφορέα. Είναι προφανές ότι απαιτείται η κα-
τάλληλη επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθεί για επαναπλήρωση ή να διατεθεί σε επι-
φανειακούς αποδέκτες. 
 Η χρησιμοποίηση στραγγιστικών αγωγών και τάφρων για τη συλλογή των ρύ-
πων στο επίπεδο της υπόγειας στάθμης μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μέθοδος α-
πομάκρυνσης των ρύπων. Τα συστήματα αυτά εγκαθίστανται σε μικρό βάθος από 
την επιφάνεια και σε βάθος ενός ή δύο μέτρων κάτω από την υπόγεια στάθμη. Έτσι 
επιτυγχάνεται απομάκρυνση των ρύπων που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του 
εδάφους. 
 Οι πτητικές οργανικές ουσίες μπορούν να απομακρυνθούν από την ακόρεστη 
ζώνη με αερισμό. Τα αέρια του εδάφους μπορούν να απομακρυνθούν με την εφαρ-
μογή ρεύματος αέρα με πίεση σε ένα φρεάτιο. Σ’ αυτή την περίπτωση όμως, απαι-
τούνται μεγάλοι όγκοι αέρα που θα διέλθουν δια μέσου του ρυπασμένου όγκου του 
εδάφους. Με τη δημιουργία των ρευμάτων αέρα προκαλείται επίσης αεριοποίηση 
και βιοαποικοδόμηση των ρύπων. Τα αέρια που εξέρχονται πρέπει να υποστούν 
κάποια επεξεργασία πριν ελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα. 
 Η εκσκαφή και απομάκρυνση του εδάφους με το ρύπο είναι η πιο δραστική μέ-
θοδος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος εκσκαφής και η εξεύρεση κατάλ-
ληλης θέσης για την απόθεση του ρυπασμένου εδάφους. 
 
 

8.4 Επεξεργασία του ρύπου στη θέση του 
 
Μερικές από τις τεχνικές επεξεργασίας ρύπων μπορούν να εφαρμοστούν in situ για 
την απομάκρυνση και μείωση του ρύπου. Τέτοιες τεχνικές είναι η αποικοδόμηση 
των οργανικών ουσιών, η οξείδωση και η ακινητοποίηση των ρύπων. 
 Η βιολογική και χημική αποικοδόμηση των ρύπων είναι από τις ευρέως χρησι-
μοποιούμενες μεθόδους. Η βιολογική αποικοδόμηση περιλαμβάνει τη χρησιμοποί-
ηση των οργανικών ουσιών ως πηγή ενέργειας των βακτηρίων και την παραγωγή 
πιο απλών προϊόντων, όπως νερού και CO2 από τα σύνθετα οργανικά μόρια. Η πιο 
κοινή τεχνική είναι η υποβοήθηση της ανάπτυξης των γηγενών βακτηρίων με την 
προσθήκη θρεπτικών στοιχείων, όπως αζώτου και φωσφόρου και οξυγόνου. Για την 
επιτυχία της βιολογικής αποικοδόμησης των οργανικών ουσιών πρέπει οι γεωλογι-
κές συνθήκες να δημιουργούν συνθήκες σχετικά μεγάλης υδραυλικής αγωγιμότη-
τας, για να διευκολύνεται η μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών στοιχείων και να 
υπάρχει σημαντικός αριθμός βακτηρίων από τα είδη που αποικοδομούν το ρύπο. 
Τα πλεονεκτήματα της βιολογικής επεξεργασίας είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για την επεξεργασία υδρογονανθράκων και οργανικών ουσιών, ιδιαίτερα ευδιά-
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λυτων στο νερό. Είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή μέθοδος, γιατί δεν παράγονται 
άλλου είδους παράγωγα απόβλητα και συνήθως προκαλεί πλήρη αποικοδόμηση 
του ρύπου, αξιοποιεί γηγενείς μικροοργανισμούς χωρίς να εισάγονται επικίνδυνοι 
οργανισμοί. Η επεξεργασία βελτίωσης της ποιότητας γίνεται με τη μετακίνηση με 
το υπόγειο νερό και γενικά είναι επιτυχής για μικρής κλίμακας ρύπανση. Τα μειο-
νεκτήματα της είναι ότι αναστέλλεται από βαριά μέταλλα και τοξικές ουσίες, τα 
βακτήρια μπορεί να προσκολληθούν στο έδαφος και να μειωθεί η ανακύκλωση, η 
εισροή θρεπτικών στοιχείων μπορεί να προκαλέσει τα γνωστά προβλήματα ε-
μπλουτισμού των επιφανειακών νερών, τα υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα γεύσης και οσμών και ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε υδροφορείς με 
μικρή διαπερατότητα που δεν επιτρέπουν ικανοποιητική ανακύκλωση των θρεπτι-
κών στοιχείων. 
 Με τη χημική αποικοδόμηση επεξεργάζονται οι ρύποι in situ προσθέτοντας τα 
κατάλληλα χημικά μέσα. Αυτά τα χημικά προστίθενται δια μέσου ενός δικτύου 
φρεατίων που αναπτύσσεται στην περιοχή. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αβεβαιό-
τητα επιτυχίας σε σχέση με τις άλλες μεθόδους αποκατάστασης, γιατί αν η διαδι-
κασία χημικής εξυγίανσης αποτύχει, θα πρέπει μετά να καθαριστούν εκτός από τον 
αρχικό ρύπο και τα χημικά πρόσθετα της αποικοδόμησης. 
 
 

8.5 Επιλογές διαχείρισης 
 
Οι επιλογές διαχείρισης είναι δράσεις που γίνονται για να αποφευχθούν τα προ-
βλήματα στη δημόσια υγεία ή έχουν σκοπό τη διακοπή της συνέχισης της ρύπανσης 
από τις πηγές. Για τους λόγους αυτούς διακόπτεται ή περιορίζεται η χρήση του υ-
δροφορέα, ώστε να μειωθεί η έκθεση των χρηστών στο ρυπασμένο νερό. Στην πε-
ρίπτωση αυτή αναπτύσσονται εναλλακτικές πηγές νερού και εισάγεται νερό από 
άλλες περιοχές. Απομακρύνονται οι πηγές ρύπανσης, εγκαθίσταται ένα σύστημα 
συνεχούς καταγραφής και μετρήσεων για τη μείωση την απομάκρυνση και τη δια-
κοπή όλων των παρόμοιων δραστηριοτήτων. Επίσης γίνεται ενημέρωση των χρη-
στών για τους κινδύνους από τη χρήση του νερού. 
 
 

8.6 Συστήματα άντλησης των ρύπων από τον υδροφορέα 
 
Από τα τρία κυριότερα προβλήματα ρύπανσης, που είναι η ρύπανση, με διαλυτές 
στο νερό ουσίες, με ελαφρότερα μη αναμιγνυόμενα με το νερό υγρά (light 
nonaqueous phase liquids, LNAPLs) και με βαρύτερα μη αναμιγνυόμενα με το νερό 



Κεφ. 8:  Αποκατάσταση της ποιότητας και εξυγίανση των υδροφορέων 327
 

υγρά (DNAPLs), αυτά που μπορούν να αντιμετωπιστούν ευκολότερα με την ά-
ντληση από τους υδροφορείς είναι της πρώτης ομάδας. Η άντληση των διαλυμέ-
νων στο νερό ουσιών από τους υδροφορείς ακολουθεί τις αρχές άντλησης του νε-
ρού και είναι σχετικά γνωστή τεχνολογία (Καραμούζης και Τερζίδης, 1985). 
 Η απομάκρυνση των LNAPLs που βρίσκονται στην υπόγεια στάθμη παρουσιά-
ζει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες. Το σύστημα άντλησης πρέπει να δημιουργεί ένα 
κώνο υποπίεσης στην υπόγεια στάθμη, ώστε να προκαλείται ροή προς το φρεάτιο 
και να δημιουργεί τις συνθήκες κίνησης των ρύπων προς το φρεάτιο. 
 Η πιο απλή κατασκευή άντλησης LNAPLs αποτελείται από ένα φρεάτιο (Σχή-
μα 8.4). Η αντλία τοποθετείται στο φρεάτιο έτσι που να αντλείται το νερό και ο 
ρύπος. Η άντληση δημιουργεί υποβιβασμό της υπόγειας στάθμης και έτσι απομα-
κρύνεται ο ρύπος που επιπλέει. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ανάμιξη του ρύπου 
με το νερό και γι αυτό στην επιφάνεια πρέπει να υπάρχει η ειδική κατασκευή δια-
χωρισμού τους. 
 

Προς σύστημα
διαχωρισμού Μηχανισμός πλωτήρα

Τοιχώματα φρεατίου

Υποβρύχια αντλία
Ρύπος (LNAPLs)

 

Σχήμα 8.4. Διάταξη άντλησης επιπλεόντων ρύπων στο επίπεδο της υπόγειας στάθμης με ένα φρεάτιο 
άντλησης. 

 
 Ένα άλλο σύστημα άντλησης μπορεί να αποτελείται από δύο φρεάτια σε πολύ 
κοντινή απόσταση (Σχήμα 8.5). Με τη μία αντλία που βρίσκεται βαθύτερα από την 
υπόγεια στάθμη, όπου επιπλέει ο οργανικός ρύπος επιτυγχάνεται υποβιβασμός της 
υπόγειας στάθμης και δημιουργία του απαραίτητου κώνου για την κίνηση του υ-
γρού ρύπου προς το φρεάτιο. Στο άλλο φρεάτιο με την άλλη αντλία που βρίσκεται 
στην περιοχή της υπόγεια στάθμης αντλείται ο υγρός ρύπος. Το ίδιο αποτέλεσμα 
μπορεί να επιτευχθεί αν στο ίδιο φρεάτιο υπάρχουν δύο αντλίες η μία για την ά-
ντληση του νερού από βαθύτερα και τον υποβιβασμό της υπόγειας στάθμης και η 
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άλλη για την άντληση του ρύπου. 
 Η λειτουργία των συστημάτων άντλησης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για αυτό 
πρέπει να γίνεται συνεχής καταγραφή του βάθους της υπόγειας στάθμης και να 
ελέγχεται το βάθος της αντλίας του ρύπου, με έναν πλωτήρα. 
 

Αντλούμενο
νερό

Αντλούμενος
ρύπος

Φρεάτιο
υποβιβασμού

στάθμης
Τοιχώματα
φρεατίων Υπόγεια

στάθμη

Ρύπος
Αντλία ρύπου

Ρύπος
Αντλία ρύπου

(α) (β)

Αντλία νερούΑντλία νερού

 
Σχήμα 8.5. Διάταξη άντλησης α) με δύο φρεάτια και δύο αντλίες του επιπλέοντος ρύπου στην υπόγεια 

στάθμη και β) με ένα φρεάτιο και δύο αντλίες. 
 
 

8.7 Εξυγίανση με βιολογικές μεθόδους 
 
Η εξυγίανση και αποκατάσταση των υπογείων νερών από τη ρύπανσή τους με χη-
μικές ενώσεις, χρησιμοποιώντας βιολογικές μεθόδους (bioremediation) αποτελεί 
μία βιώσιμη μέθοδο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
(Sturman et al., 1995). Κατά την εξυγίανση με βιολογικές μεθόδους, χρησιμοποιού-
νται μικροβιολογικές διαδικασίες καθαρισμού του ρυπασμένου εδάφους και των 
υπογείων νερών. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: α) ο μόνιμος περιορισμός 
των ρύπων με βιοχημικούς μετασχηματισμούς και ανοργανοποίηση, β) αποφεύγε-
ται η επεξεργασία με χημικά και φυσικά μέσα, γ) γίνεται αποκατάσταση in situ και 
δ) το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. 
 Η βιοαποκατάσταση περιλαμβάνει σύνθετες αλληλεπιδράσεις των βιολογικών, 
χημικών και φυσικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε κλίμακες που κυμαίνο-
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νται από μικρομεγέθη, ίσα με αυτά που αντιστοιχούν στα κύτταρα των μικροβίων 
(10–4 cm) μέχρι μεγέθη που απαντώνται σε φυσικές συνθήκες (10-1000 m). Η μελέ-
τη των συστημάτων βιοαποκατάστασης διευκολύνεται με τη διακεκριμενοποίηση 
των παρατηρήσεων και των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε τρεις κλίμακες 
μεγέθους, τη μικρο–, τη μέσο– και τη μακροκλίμακα (Σχήμα 8.6). Στα συστήματα 
μικροκλίμακας οι μικροοργανισμοί και οι αντιδράσεις χαρακτηρίζονται από την 
ανεξαρτησία τους ως προς τα φαινόμενα μεταφοράς. Οι αντιδράσεις των μετασχη-
ματισμών των ουσιών κυριαρχούν στα συστήματα αυτά. Στη μέσου μεγέθους κλί-
μακα παρατηρούνται φαινόμενα μεταφοράς και επίδρασης της γεωμετρίας του συ-
στήματος. Φαινόμενα που κυριαρχούν σ’ αυτή την κλάση μεγέθους είναι η διάχυση, 
η προσρόφηση και η μεταφορά μάζας στις διεπιφάνειες. Η τάξη μεγέθους της κλά-
σης αυτής αντιστοιχεί στο μέγεθος των πόρων ή των εδαφικών σωματιδίων (10–3-1 
cm). Τα φαινόμενα της μετακίνησης και διασποράς και της ετερογένειας είναι πα-
ραδείγματα φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στην κλάση των συστημάτων της 
μακροκλίμακας (1-104 cm). 
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Σχήμα 8.6. Διαγραμματική αναπαράσταση της κλίμακας μεγεθών όπου λαμβάνουν χώρα τα διάφορα 

φαινόμενα. 
 



 

 
 

Ευρετήριο όρων 

 
 
 
αγωγιμότητα ηλεκτρική, 8, 268, 272, 274 
 » υδραυλική, 56, 98, 269 
αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών ουσιών, 313 
αεριοποίηση, 230, 295, 306, 325 
άζωτο, 20, 227, 233, 240, 243, 276, 347 
ακινητοποίηση αζώτου, 228 
ακόρεστη ζώνη, 2, 21, 34, 42, 96, 222, 267, 302, 

325, 334 
ακόρεστη ροή, 71, 202 
άλατα, 8, 11, 19, 61, 267, 350 
αλατότητα εδαφους, 267 
αμμωνία, 14, 23, 140, 226, 228 
αναλυτικές λύσεις, 107, 164, 192, 193 
αναμίξιμος εκτόπισης, 57 
ανανεωμένο νερό, 207, 222 
ανοργανοποίηση αζώτου, 238, 253  
ανταλλαγή κατιόντων, 81, 227 
αντίστροφο πρόβλημα, 148, 306 
άντληση ρύπων, 326 
αξιοπιστία αριθμητικών λύσεων, 195 
απόβλητα επικίνδυνα, 6 
 » τοξικά, 6 
αποικοδόμηση φυτοφαρμάκων, 292 
αποκατάσταση ποιότητας, 321 
απομάκρυνση ρύπου, 324 
 » φωσφόρου, 265 
απονιτροποίηση, 20, 125, 140, 228, 235, 237, 

241, 253, 277 
αραβόσιτος, 250 
άρδευση με λύματα, 213, 248 
αριθμητικές μέθοδοι, 169, 202 
 » ταλαντώσεις, 192 
αριθμητική διασπορά, 172, 192 
αριθμός Courant, 192 
 » Peclet, 57, 71, 181, 192 
 » όγκου πόρων, 57, 262, 309 
αρχική συνθήκη, 108, 127, 159, 174, 185, 262 
αστικά λύματα, 14, 26, 213, 220, 255, 264, 348 
αφομοιωτική ικανότητα εδάφους, 216 

βαθιά διήθηση, 14, 30, 34, 212, 292, 303, 311 
βακτήρια, 20, 26, 91, 210, 222, 292, 326, 351 
βαριά μέταλλα, 15, 18, 326 
βιοαποικοδόμηση, 225, 227, 325, 330, 331 
βιολογικές μέθοδοι εξυγίανσης, 328 
βιολογική αποικοδόμηση, 325 
 » επεξεργασία, 209, 210, 328 
βιομηχανικά λύματα, 16 
βιομηχανικές πηγές, 16 
βιοχημικές αντιδράσεις, 14, 22 
βοηθητικές συνθήκες, 108, 110, 117, 124, 128, 

131, 140, 154, 173 
 
γεωργικές πηγές, 19 
 
Darcy νόμος, 43, 56, 67, 97 
δειγματολήπτες, 334, 335, 337, 338, 339, 340 
δειγματολήπτης απλού θαλάμου, 338 
 » διπλού θαλάμου, 339 
δειγματοληψία ακόρεστης ζώνης, 335 
 » νερού, 333, 342 
 » φρεατίων, 341 
δείκτης DRASTIC, 280, 301 
 » έκπλυσης, 299, 300 
διαλυτότητα, 22, 25, 294, 302, 316, 355 
διαρροή υπονόμων, 12 
διάσπαση, 23, 130, 202, 292 
διασπορά, 52, 59, 61, 63, 67, 70, 116, 126, 191, 

257, 305 
διασποράς συντελεστής, 61, 67 
διαχείριση φυτοφαρμάκων, 310 
διάχυση, 50, 53, 59, 67, 83, 87, 92, 108, 257, 329, 

331 
διάχυση μοριακή, 53, 59, 67 
διδιάστατα προβλήματα, 149, 186 
DNAPL, 29, 327 
δόση εφαρμογής, 25 
δραστική ουσία, 155, 296 
 



372 Β. Αντωνόπουλος. Ποιότητα και Ρύπανση Υπόγειων Νερών
 
εγκιβωτισμός, 321, 322 
εδαφική υγρασία, 55, 87, 90, 95, 98, 145, 242, 

248, 308, 337, 356 
έκλουση ανιόντων, 83, 84 
εκπλύματα χωματερών, 15 
έκπλυση φυτοφαρμάκων, 298 
εξασθένιση, 42, 43, 300 
εξίσωση Darcy, 67, 169, 186, 220 
 » Richards, 343, 269 
 » Van Genuchten, 98 
 » διατήρησης της μάζας, 63, 306 
 » διάχυσης, 108, 172 
 » ισόθερμης ισορροπίας, 74, 236, 258, 295 
 » κινητικής αντίδρασης, 77, 259 
εξίσωση μεταφοράς μάζας, 66, 73, 79, 93, 94, 

160, 186, 190 
εξίσωση χαρακτηριστικής καμπύλης, 98 
εξουδετέρωση, 25 
εξυγίανση, 47, 321, 328, 332 
επαναχρησιμοποίηση λυμάτων, 207 
επεξεργασία λυμάτων, 208, 218 
επιβίωση μικροοργανισμών, 28 
επιτρεπόμενη συγκέντρωση, 19, 24, 297 
ευπρόσβλητες περιοχές/ζώνες, 278 
 
ζιζανιοκτόνα, 21, 24, 289, 290, 302, 304 
ζώνη αερισμού ή ακόρεστη, 3, 34, 42 
ζώνη κορεσμένη, 3 
 
ηλεκτρική αγωγιμότητα, 8, 268, 271, 273, 343 
 
θανατηφόρος δόση, 6, 296 
 » συγκέντρωση, 6, 296 
 
ισοζύγιο μάζας, 196, 197, 240 
ισόθερμος Freundlich, 74, 236, 258 
 » Langmuir, 75 
 
καμπύλη εκροής, 57, 164, 165 
 » εκρόφησης, 262 
 » προσρόφησης, 262 
καταγραφή ποιότητας, 333 
κατακρήμνιση, 23 
κίνηση νερού, 202 
κινητική εξίσωση προσρόφησης, 77, 263 
κινούμενο νερό, 87, 144 
κλιματική αλλάγη και φυτοφάρμακα, 315 
κορεσμένη ζώνη, 2, 3, 13, 19, 21, 31, 71, 96, 191 
κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής, 281, 311 

λιπάσματα, 49, 289 
LNAPLs, 29, 326 
λύση Ogata and Banks, 115 
 
μαθηματικά μοντέλα, 45, 50, 202, 234, 256, 268, 

314 
μέθοδος Galerkin, 176, 246 
 » Laplace, 108, 112, 123, 133 
μετακίνηση, 21, 28, 34, 38, 43, 59, 61, 63, 87, 92, 

191, 305, 331 
μεταλλεία, 1, 2 
μετασχηματισμοί αζώτου, 227, 233, 240, 243, 

276, 347 
μετασχηματισμοί φωσφόρου, 255 
μετασχηματισμός Laplace, 108, 112, 123, 133, 

151 
μετασχηματισμός εξίσωσης, 108, 112, 123 
μεταφορά αμμωνίας, 244 
 » βακτηρίων, 92 
μεταφορά μάζας, 50, 53, 59, 72, 87, 95, 107, 123, 

139, 144, 151, 163, 169, 233, 257, 267, 291, 
305 

μεταφορά νιτρικών, 244 
 » φωσφόρου, 257 
 » διασποράς, 72, 94, 102, 152, 201, 235 
μηχανισμοί διασποράς, 51 
μικρολυσίμετρα, 335, 337 
μικροοργανισμοί, 26, 92, 210, 228, 329, 337 
μοντέλο CXFIT, 149 
 » WANISIM, 243, 269, 273, 280, 283 
 
NAPLs, 29 
νιτρικά, 19, 44, 140, 217, 226, 228, 233, 240, 254, 

276, 278 
νιτροποίηση, 20, 140, 226, 237, 240, 244, 252, 

277 
νιτρορύπανση, 278 
νόμος διατήρησης της μάζας, 63 
 » του Darcy, 43, 67, 70, 99 
 » του Fick, 60, 172 
 » του Henry, 294 
NAPLs, 29 
 
οικιακά απόβλητα, 12 
οξειδοαναγωγή, 22 
οργανικό άζωτο, 234, 238, 276 
οριακή συνθήκη Cauchy,  
 »   »          συνθήκη Dirichlet, 185, 190 
 »   »          Neuman, 190 



Ευρετήριο όρων 373
 

οσμωτικό δυναμικό, 271 
 
παθογόνα, 26, 28 
παράγοντας αραίωσης ή εξασθένισης, 280, 300 
παράγοντας επιβράδυνσης, 76, 144, 161, 246, 

293, 300, 301 
παράγοντας πολυπλοκότητας, 60, 61, 95, 101, 

305, 357 
παράμετροι ποιότητας, 10, 347, 350 
πεπερασμένα στοιχεία, 170, 175, 186, 202, 243 
πεπερασμένες διαφορές, 170, 172, 179, 190, 202, 

261 
περιβαλλοντικοί παράγοντες, 92, 241, 307 
περιοριστικό συστατικό εδάφους, 216 
πηγές ρύπανσης, 2, 5, 9, 17, 36, 37, 326, 344 
πίεση φυσαλίδων αέρα, 336 
πίεση, 31, 38, 97, 295, 324, 334, 339, 346, 357 
ποιότητα αρδευτικού νερού, 362 
 » πόσιμου νερού, 357 
ποιοτικές παράμετροι, 347 
πορώδες, 3, 28, 30, 42, 51, 55, 60, 68, 87, 99, 144, 

294, 331, 335 
προσέγγιση παραγώγων, 170, 173, 181, 194 
προσληψη νερού, 244, 270 
 » αζώτου, 244, 253 
 » φυτοφαρμάκων, 305 
προσρόφηση δύο θέσεων, 259, 308 
προσρόφηση, 5,  23, 42, 73, 80, 88, 126, 140, 209, 

224, 236, 256, 258, 292, 305, 329 
πτητικές οργανικές ενώσεις, 94 
πυκνότητα, 29, 55, 92, 250, 292, 305, 356, 369 
πυκνότητα φαινόμενη, 55 
ραδιενεργός φθορά, 130 
ροή μάζας φυτοφαρμάκων, 305 
ρύπανση υδροφορέων, 31, 38, 203 
ρύπανση υπόγειων νερών, 4, 23, 29, 31, 222, 279, 

321, 333 
 
σηπτική δεξαμενή, 34 
σταθερά Langmuir, 75 
σταθμιστικές συναρτήσεις, 176, 187, 188, 194, 

246 
στάσιμο νερό, 87, 144 
στατιστικοί έλεγχοι, 195 
στερεά απόβλητα ζώων, 20, 281 
συγκέντρωση, 8, 10, 15, 55, 56, 74, 81, 88, 108, 

229, 255, 273, 295, 305, 351, 356 
συναρτήσεις μορφής, 176, 182, 186, 190, 246 
συνάρτηση Bessel, 148 

συνάρτηση Goldstein, 148 
 » σφάλματος, 109, 110, 115, 120, 129 
συντελεστής αποδοτικότητας, 195, 196 
 » διαμήκους διασποράς, 67, 70, 152 
 » διασποράς, 63, 66, 67, 90, 107, 112,  
      145, 162, 165, 194, 235 
 » διάχυσης, 60, 63, 67, 96, 108, 305 
 » εγκάρσιας διασποράς, 67, 70 
 » ελλείμματος μάζας, 196 
 » επιβράδυνσης, 56, 76, 103, 140 
 » κατανομής, 56, 75, 163, 236, 258, 273,  
     293, 295, 356 
 » μήκους διασποράς, 68, 71, 155, 162 
 » μηχανικής διασποράς, 62, 67, 100 
 » μοριακής διάχυσης, 59, 67, 69, 94, 95,  
       100 
 » προσδιορισμού, 195, 263 
 » προσρόφησης, 75, 293, 294 
 » υδροδυναμικής διασποράς, 63, 100,  
      305 
συντήρηση δειγμάτων, 349 
συσκευές δειγματοληψίας, 335, 341, 344 
συστήματα βραδείας διήθησης, 211, 265 
συστήματα επεξεργασίας εδάφους, 208, 211, 

218, 221 
συστήματα επεξεργασίας-υδροφορέα, 222 
 » επιφανειακής ροής, 212, 213, 230 
 » ταχείας διήθησης, 212 
 
ταχύτητα Darcy, 56, 66, 95, 159, 193, 244 
τεχνητοί υγρότοποι, 218 
τοιχώματα λάσπης, 322 
τοξικά, 6, 49, 217 
τοξικότητα, 16, 18, 21, 296, 297, 361 
 » φυτοφαρμάκων, 296 
 
υγρασία εδαφική κορεσμού, 55, 98, 242 
 » περιεχόμενη κατ’ όγκο, 55, 98 
υδατικοί πόροι, 2 
υδραυλική αγωγιμότητα, 43, 56, 97, 220, 249, 

301, 322, 338 
υδρογονάνθρακες, 9, 14, 17, 29 
υδροδυναμικά φράγματα, 321 
υδροδυναμική διασπορά, 57, 73, 92, 93, 116, 126 
υδροφόρα στρώματα, 3, 31, 34, 38, 40, 99, 202, 

342 
υδροφορέας, 40, 222, 225, 301 
υπόγεια στάθμη, 2, 17, 30, 34, 38, 42, 99, 268, 

300, 323,  327 



374 Β. Αντωνόπουλος. Ποιότητα και Ρύπανση Υπόγειων Νερών
 
υπόγειο νερό, 2, 8, 16, 31, 41, 99, 222, 326, 341 
 
φυσικές διεργασίες, 216 
φυσικές πηγές, 2, 9 
φυσική ρύπανση, 9 
φυτοφάρμακα, 9, 23, 44, 289, 291, 295, 302, 310, 

312 
φυτοφαρμάκων ιδιότητες, 296 
φώσφορος, 10, 233, 255, 257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χαρακτηριστική καμπύλη, 98, 337 
χημικά σύμπλοκα, 22 
χημική αποικοδόμηση, 22, 325 
χημική εξυγίανση, 325, 328 
χρόνος επιβίωσης, 28, 92 
χρόνος ημιπεριόδου ζωής, 300 
 
WANISIM μοντέλο, 243, 269, 280 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005b004200610073006500640020006f006e00200027004300520045004f0027005d0020005b004200610073006500640020006f006e00200027004100520049005300310027005d0020005b004200610073006500640020006f006e00200027039103a1039903a30027005d0020005b004200610073006500640020006f006e00200027039103a1039903a30027005d0020005b004200610073006500640020006f006e00200027005b00480069006700680020005100750061006c0069007400790020005000720069006e0074005d0027005d0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200066006f00720020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e00670020006f006e0020006400650073006b0074006f00700020007000720069006e007400650072007300200061006e0064002000700072006f006f0066006500720073002e002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f0062006100740020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (None)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




