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Στόχοι Μαθήματος

Το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής είναι η προστασία του
υπόγειου νερού και του εδάφους από κινδύνους ρύπανσης που σχετίζονται
κυρίως με διαχείριση αποβλήτων (ΧΥΤΑ) και με τη μεταφορά, αποθήκευση
και χρήση επικινδύνων και τοξικών πρώτων υλών (πετρελαιοειδή, διαλύτες).
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Δεν ισχύει

Το μάθημα στοχεύει (α) στην κατανόηση των βασικών διεργασιών που
καθορίζουν την εξάπλωση και τον περιορισμό της ρύπανσης, (β) στην
κριτική εφαρμογή των εξισώσεων που περιγράφουν αυτές τις διεργασίες και
(γ) στην εξοικείωση με πρακτικές εφαρμογές και περιστατικά
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Μετά τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν α)
να γνωρίζουν τις βασικούς μηχανισμούς που καθορίζουν την εξάπλωση και
τον περιορισμό της ρύπανσης και τις εξισώσεις που περιγράφουν αυτές τις
διεργασίες β) να εκτιμούν την κλίμακα χρόνου (έτη έως δεκαετίες) και τη
χωρική κλίμακα (μέτρα ως χιλιόμετρα) που καλύπτει ένα ατύχημα ρύπανσης
εδάφους γ) να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτιμήσουν τη
σοβαρότητα της ρύπανσης και την αίσθηση της δυσκολίας αποκατάστασης
ενός ρυπασμένου χώρου δ) να επιλέγουν και να εφαρμόζουν μεθόδους και
τεχνολογίες μέτρησης της ρύπανσης για τον περιορισμό της έκτασης της
ρύπανσης και μεθόδους απορρύπανσης του εδάφους και τους υδροφορέων.
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Βασικές γνώσεις
ρευστομηχανικής

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Εισαγωγή. Πηγές και αποδεκτά όρια ρύπανσης. Στοιχεία υδρογεωλογίας.
Αλληλεπίδραση ρύπων με έδαφος. Μηχανισμοί εξέλιξης της ρύπανσης.
Γεωτεχνικές έρευνες υπεδάφους. Χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων.
Τεχνολογίες απορρύπανσης και προστασίας εδαφών και υδροφορέων
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