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1η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Βαρέα Μέταλλα 

 

Στην δεκαετία του ’60 εμφανίστηκε η ασθένεια της Minamata.  

Περίπου 800 άτομα πέθαναν και άλλα 2000 υπέστησαν σοβαρές βλάβες 

όταν τα λύματα ενός εργοστασίου που περιείχαν υδράργυρο 

διοχετεύθηκαν στη θάλασσα.  Εκεί συσσωρεύτηκαν σε θαλάσσιους 

οργανισμούς οι οποίοι στη συνέχεια καταναλώθηκαν από τους 

ανύποπτους παθόντες. 

Τα βαρέα μέταλλα είναι μια όχι ορατή αλλά πολύ σημαντική 

μορφή ρύπανσης για το θαλάσσιο περιβάλλον εξαιτίας της τοξικότητάς 

τους.  Με τον όρο βαρέα μέταλλα εννοούμε εκείνα που έχουν ειδικό 

βάρος μεγαλύτερο του σιδήρου (Fe) και κυρίως τον μόλυβδο (Pb), τον 

υδράργυρο (Hg), τον χαλκό (Cu), το κάδμιο (Cd), το χρώμιο (Cr) κλπ. 

 

Μελέτη ρύπανσης από βαρέα και τοξικά μέταλλα 

 

Περιγραφή: 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τοξικά μέταλλα όπως Cd, As, 

Hg, Pb, Zn, Ni, και άλλα, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της σύγχρονης 

εποχής.  Οφείλεται στην ανθρωπογενή διατάραξη της οικολογικής 

ισορροπίας με συνέπεια, μεταξύ άλλων, την κινητοποίηση και την 

ανακατανομή τοξικών στοιχείων τα οποία μπορεί τελικά να επιβαρύνουν 

το έδαφος και τα νερά και να εισαχθούν στην τροφική αλυσίδα. 

Στο εργαστήριό μας έχουν γίνει μελέτες για την συγκέντρωση 

τοξικών μετάλλων σε λιγνίτες, τέφρες, απόβλητα, θαλάσσια ιζήματα και 

αποκατεστημένα εδάφη.  Έχουν γίνει επίσης μελέτες με σειρά 

διαδοχικών εκχυλίσεων για να ελεγχθεί ο τρόπος δέσμευσης στα 

δείγματα και η πιθανότητα κινητοποίησης των στοιχείων αυτών, καθώς 

και μελέτες σε φυτά και καρπούς που καλλιεργούνται σε 



αποκατεστημένα εδάφη για να ελεγχθεί η εισαγωγή των μετάλλων στην 

τροφική αλυσίδα. 

Από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα προκύπτει ότι η 

συνολική συγκέντρωση ενός στοιχείου σε ένα περιβαλλοντικό δείγμα σε 

καμία περίπτωση δεν αποτελεί από μόνη της κριτήριο για το αν θα 

υπάρξει κινητοποίηση των στοιχείων και επιβάρυνση του περιβάλλοντος.  

Η κινητοποίηση των μετάλλων αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία, που 

εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και πρέπει να εξετάζεται κατά 

περίπτωση, ενώ η κατανόηση της διαδικασίας, που απαιτεί πολυσχιδή 

προσέγγιση, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη τεχνικών για δέσμευση 

των μετάλλων. 



2η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Προέλευση 

 

Τα βαρέα μέταλλα σχετίζονται με πλήθος ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων.  Η χρήση τους στην χημική βιομηχανία είναι ο 

κανόνας:  βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων, φωτογραφικών υλικών, 

ηλεκτρονικού υλικού, παρασιτοκτόνων, συσσωρευτών, πυρομαχικών, 

μεταλλουργεία κλπ. χρησιμοποιούν σε διάφορες ποσότητες ενώσεις που 

περιέχουν βαρέα μέταλλα είτε σαν πρώτη ύλη είτε σαν καταλύτες. 

Πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούν χάλκινους σωλήνες για την 

ψύξη των μηχανημάτων τους και λόγω της διάβρωσης σημαντικές 

ποσότητες χαλκού οδηγούνται στη θάλασσα κατά την έξοδο του νερού 

από το σύστημα ψύξης. 

Η χρήση μολύβδου στην βενζίνη έχει σαν αποτέλεσμα την 

απελευθέρωση σημαντικών ποσοτήτων ενώσεων μολύβδου στην 

ατμόσφαιρα που εν συνεχεία μέσω των νερών της βροχής οδηγούνται 

στα ποτάμια ή κατευθείαν στην θάλασσα. 

Τα αστικά λύματα περιέχουν επίσης κάποιες ποσότητες βαρέων 

μετάλλων που προέρχονται από την κατανάλωση διαφόρων 

βιομηχανικών προϊόντων που περιέχουν ενώσεις βαρέων μετάλλων, από 

την χρήση ορισμένων τύπων απορρυπαντικών κλπ. 

Η καύση απορριμμάτων είναι ένας ακόμη παράγων εμπλουτισμού 

της ατμόσφαιρας σε σωματίδια που περιέχουν ενώσεις βαρέων μετάλλων 

και στη συνέχεια καταλήγουν με τα νερά της βροχής στην θάλασσα. 

Ένα μέρος των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων που 

βρίσκονται στη θάλασσα οφείλεται και σε φυσικές πηγές.  Κυρίως 

πρόκειται για διάβρωση πετρωμάτων που είναι πλούσια σε ορυκτά που 

περιέχουν βαρέα μέταλλα. 

Βαρέα μέταλλα 



Άργυρος, αρσενικό, βανάδιο, βάριο, βισμούθιο, βολφράμιο, 

γάλλιο, ζιρκόνιο, θάλλιο, ίνδιο, ιρίδιο, κάδμιο, κασσίτερος, λανθάνιο, 

λευκόχρυσος, μαγγάνιο, μόλυβδος, νικέλιο, νιόβιο, παλάδιο, ρόδιο, 

ρουθήνιο, σκάνδιο στρόντιο, ταντάλιο, υδράργυρος, ύττριο, χαλκός, 

χάφνιο, χρυσός, χρώμιο. 



3η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια η σύγχρονη βιομηχανική ανάπτυξη οδήγησε 

στο σχηματισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών που απελευθερώθηκαν στο 

περιβάλλον λόγω άγνοιας ή ανευθυνότητας.  Οι ουσίες αυτές είναι 

γνωστές με τον όρο χημικοί επιμολυντές και αποτελούν αντικείμενο 

πολλών επιστημονικών ερευνών, αφού μέσω του εδάφους και του αέρα 

περνάνε στα φυτά και στα ζώα και ακολούθως στην τροφική αλυσίδα. 

Ποιοι είναι, όμως, οι κυριότεροι χημικοί επιμολυντές;  Πώς 

περνάνε στην τροφική αλυσίδα;  Πόσο επιβλαβείς μπορεί να είναι για την 

υγεία;  Οι κυριότεροι χημικοί επιμολυντές είναι τα πολυχλωριωμένα 

διφαινύλια (PCBs), οι πολυχρωμιωμένες διβενζο-π-διοξίνες (PCDDs) και 

τα βαρέα μέταλλα.  Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια χρησιμοποιούνται σε 

μονωτικά υγρά, ηλεκτρικούς μετασχηματιστές, πυκνωτές κ.α.  Οι 

διοξίνες είναι μια κατηγορία πληθώρας χημικών συνθετικών ουσιών, που 

είναι από τις πιο τοξικές που γνωρίζουμε.  Από τις τοξικότερες διοξίνες 

είναι οι διβενζοδιοξίνες, με σημαντικότερη την τετραχλωροδιβενζο-π-

διοξίνη (TCDD).  Αυτές σχηματίζονται από τη συμπύκνωση δύο 

ορθοφαινολικών ενώσεων και εισέρχονται στο περιβάλλον μέσω της 

ατελούς καύσης οργανικών ουσιών και χλωροενώσεων ή από απόβλητα 

βιομηχανιών παραγωγής φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. 

Τα σπουδαιότερα βαρέα μέταλλα είναι το κάδμιο, ο μόλυβδος 

(Pb), ο υδράργυρος (Hg), το αρσενικό (As) και το θάλιο (ΤΙ).  Ο 

υδράργυρος εισέρχεται στο περιβάλλον από την καύση του άνθρακα, του 

πετρελαίου ή ορισμένων στερεών αποβλήτων.  Η ρύπανση του αέρα, του 

εδάφους και του νερού από κάδμιο προέρχεται κυρίως από τις 

βιομηχανίες επεξεργασίας χαλκού, χρωμάτων και πλαστικού.  Το θάλλιο 

προέρχεται από τσιμεντοβιομηχανίες, ενώ ο μόλυβδος από βιομηχανίες 

μπαταριών. 

Οι χημικοί επιμολυντές εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα μέσω 

των γεωργικών εδαφών, που ως βασικό δομικό στοιχείο των 



αγροσυστημάτων, είναι ο τελικός αποδέκτης των διφαινυλίων, των 

διοξινών και των βαρέων μετάλλων.  Οι διοξίνες συσσωρεύονται στα 

χωράφια μετά από καύση διαφόρων ουσιών ή απευθείας από απόβλητα 

βιομηχανιών.  Βιομηχανίες εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων πλαστικών, 

χρωμάτων κ.α. παράγουν χημικούς επιμολυντές μέσω κάποιων 

διεργασιών.  Οι ουσίες αυτές εναποτίθενται απευθείας στα χωράφια ή 

μεταφέρονται σε αυτά από την ατμόσφαιρα μέσω του βρόχινου νερού ή 

με τη μεταφορά μολυσμένου χώματος με τον αέρα.  Στο έδαφος οι 

χημικές ουσίες κινούνται προς τον υδροφόρο ορίζοντα, όπου βρίσκονται 

οι ρίζες των φυτών.  Μέσω του ριζικού συστήματος τα φυτά 

προσλαμβάνουν νερό και θρεπτικά συστατικά από το έδαφος παίρνουν 

παράλληλα και διοξίνες ή βαρέα μέταλλα.  Έτσι οι χημικές ουσίες 

περνάνε σε καλλιεργούμενα φυτά αλλά και σε ζώα που τρέφονται με 

μολυσμένο χορτάρι.  Με αυτό τον τρόπο οι διοξίνες και τα βαρέα 

μέταλλα εισέρχονται στα λαχανικά, τα φρούτα, το κρέας και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Οι χημικοί επιμολυντές μπορούν να προκαλέσουν πληθώρα 

προβλημάτων στην υγεία μας.  Κατανάλωση τροφίμων με μεγάλες 

ποσότητες διοξινών μπορεί να προκαλέσει άμεσα προβλήματα όπως 

κούραση διαταραχές του νευρικού συστήματος δερματικές παθήσεις και 

τοξικά φαινόμενα στο ήπαρ.  Το πιο σημαντικό όμως πρόβλημα είναι η 

συνεχής και μακροχρόνια κατανάλωση τροφίμων με μέτριες ποσότητες 

διοξινών, διφαινυλίων και βαρέων μετάλλων.  Σε αυτή την περίπτωση 

επειδή οι ουσίες αυτές συσσωρεύονται σε διάφορα όργανα του 

οργανισμού υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης μεταλλάξεων, 

καρκινογενέσεις, προβλημάτων στο αναπαραγωγικό σύστημα και 

τερατογενέσεων. 

 

ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 



• Το κάδμιο δρα στα οστά, τα νεφρά και στο αιμοποιητικό, ενώ 

μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ύποπτο καρκινογόνο και τερατογόνο. 

 

• Μόλυβδος προκαλεί αυξημένη αρτηριακή πίεση, ανωμαλίες στη 

σύνθεση του αίματος, υπερκινητικότητα, βλάβες στον εγκέφαλο.  

Αιτία παρακμής του Ρωμαϊκού πολιτισμού. 

 

• Ο χαλκός προκαλεί αναιμία και κίρρωση του ήπατος 

 

 

Το φαινόμενο της συνέργειας: 

Π.χ. η τοξικότητα του καδμίου στον οργανισμό εξαρτάται από τις 

αντίστοιχες ποσότητες ψευδαργύρου.  Συχνά η τοξική δράση των 

μετάλλων αυξάνεται λόγω συνεργισμού στη περίπτωση ταυτόχρονης 

έκθεσης σε πολλά βαρέα μέταλλα. 



4η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Τα μέταλλα δεν είναι πάντα τοξικοί ρύποι αλλά όλα τα μέταλλα 

είναι δυνητικά τοξικά αν η συγκέντρωσή τους είναι πολύ μεγάλη. 

 

Ποιο είναι το όριο ανάμεσα σε απαραίτητη ποσότητα και 

υπέρβαση; (τοξικολογία) 

 

• Υπάρχουν μέταλλα που είναι απαραίτητα στον οργανισμό σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις (Ασβέστιο, Κάλλιο, Νάτριο, μαγνήσιο). 

• Άλλα είναι απαραίτητα σε μικρότερες ποσότητες (Σίδηρος, 

Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο, Χαλκός, Νικέλιο, Σελήνιο) 

• Για άλλα πάλι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι είναι χρήσιμα, αλλά 

αυτό δεν έχει αποδειχθεί (Βάριο, Αρσενικό, Στρόντιο, Βανάδιο, 

Κασσίτερος, Κάδμιο). 

• Τέλος άλλα δεν έχουν καμία μεταβολική αξία για τον οργανισμό 

(Μόλυβδος, Υδράργυρος, Χρυσός, Άργυρος, Βισμούθιο, Αντιμόνιο, 

Βόριο, Βιρύλλιο, Λίθιο, Γάλλιο, Τιτάνιο κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΙΤΑ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

ΕΙΣΡΟΗ 

1. Από διάβρωση και απόπλυση με ποτάμια 

2. Από ηφαίστεια που βρίσκονται στον πυθμένα 

υδατικών σωμάτων 

3. Από την ατμόσφαιρα μέσω σκόνης ή 

σταγονιδίων 

4. Από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (σημειακές 

και μη σημειακές πηγές ρύπανσης. 

 

 

 

 

ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Hg νερό=0,005 ppm 

Hg ίζημα=3-10ppm 

Zn νερό = 0,12–0,32 ppm 

Zn ίζημα = 840-1790ppm 

1. Ενσωμάτωση σε ορυκτά 

2. Προσρόφηση επάνω στην επιφάνεια 

αργιλικών πετρωμάτων 

3. Κατακρήμνιση με ένυδρα οξείδια Fe, 

Al, Mn και ανθρακικά άλατα 

4. Συμπλοκοποίηση με οργανική ύλη 

5. Παγίδευση στην νεκρή οργανική ύλη. 

 

ΔΙΑΙΤΑ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  

ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΆ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΔΙΑΛΥΣΗ 

1. Αυξημένη αλατότητα νερού 

2. Μεταβολή στις οξειδοαναγωγικές 

συνθήκες πυθμένα (Fe+2, Mn+2, Cd+2) 

3. Μείωση του pH → αύξηση 

διαλυτότητας 

4. Οργανικά ευδιάλυτα σύμπλοκα 

5. Μεταφορά των βαρέων μετάλλων 

μέσω κατανάλωσής τους από 



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ 

ΜΑΖΑ ΝΕΡΟΥ 

ιζηματοφάγους οργανισμούς. 

6. Με μηχανική αναμόχλευση του 

πυθμένα λόγω κυμάτων ή εργασιών 

εκβάνθυσης 

7. Με βιοαναμόχλευση των ιζημάτων από 

βενθικούς οργαν.  Συγκέντρωση 

μετάλλου Cd, Hg, Pb 

8. Με διάχυση. 

 

Μη συμβατικοί ρύποι 

 

Προσθήκη σε αποδέκτη ουσιών (οργανικών και ανόργανων) που δεν 

βρίσκονται φυσικά σε αυτό ή περιέχονται σε πολύ μικρές 

συγκεντρώσεις. 

 

Είδη ρύπων Επίδραση 

Βαρέα μέταλλα 

Cd, Zn, Cr, Hg, Pb, Ni, 

Cu, κλπ. 

1. Άμεσα και μακροπρόθεσμα τοξική 

επίδραση σε υδρόβιους οργανισμούς 

και στον άνθρωπο 

2. Ορισμένα (π.χ. Cd) ύποπτα 

καρκινογενή 

3. Οργανικά σύμπλοκα παρουσιάζουν 

βιοσυσσώρευση 

Συνθετικές οργανικές 

ενώσεις 

Χλωριωμένοι 

υδρογονάνθρακες 

Οργανοφωσφωρικές 

ενώσεις  

Τριαλογονομένα μεθάνια 

1. Κυρίως μακροπρόθεσμη τοξική 

επίδραση στην υγεία 

2. Μικρή βιοδιασπασιμότητα → 

Βιολογική συσσώρευση και 

μεγέθυνση 

3. Αρκετά είναι ύποπτα καρκινογενή 

NOx, SO2 1. Όξινη βροχή 



2. Αύξηση αζώτου στους αποδέκτες 

Πετρέλαιο 1. Τοξική άμεση επίδραση 

2. Καρκινογόνες ενώσεις 

3. Αποξυγόνωση 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ  

ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 Μέσα στον οργανισμό οι ρύποι δρουν σε πολλά επίπεδα: 

• κυτταρικό και υποκυτταρικό 

(μεταλλάξεις, καρκινογενέσεις) 

 

• ιστών και οργάνων 

(άμεση τοξικότητα, σταδιακές αλλοιώσεις, μείωση ρυθμού 

ανάπτυξης, μείωση αναπαραγωγής κλπ.) 

 

• ατόμων και πληθυσμών 

(ασθένειες, μεταβολές στην συμπεριφορά, μεταβολές στην σύσταση 

χλωρίδας και πανίδας, διατάραξη οικολογικής ισορροπίας). 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ  

ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (συνέχεια) 

 

 ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ 

 

 Τμήμα των ρύπων προσροφάται στην εξωτερική επιφάνεια των 

οργανισμών. 

 

 ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 

 



 Οι ρύποι εισέρχονται στον οργανισμό των ζώων και φυτών με την 

αναπνοή και τη διατροφή και κατακρατούνται στους ιστούς. 

 Μερικά από τα ζώα της θάλασσας έχουν την ιδιότητα να 

βιοσυσσωρεύουν τους ρύπους κατά εκατοντάδες φορές. 

 Η βιοσυσσώρευση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

• Περιβαλλοντικούς:  το είδος και η συγκέντρωση του ρύπου, ο χρόνος 

έκθεσης, κλπ. 

• Βιολογικούς:  είδος, ηλικία, φύλο, ιστός / όργανο, βιολογικός κύκλος. 

 

ΒΙΟΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

 Οι βιοσυσσωρευμένοι ρύποι δεν εξαφανίζονται με τον θάνατο του 

οργανισμού, αλλά μεταφέρονται διαμέσου της τροφικής αλυσίδας. 

 

 Με αυτόν τον τρόπο ένας ρύπος μπορεί διαδοχικά να μεταφερθεί 

χρονικά και γεωγραφικά μακριά από το σημείο απόρριψής του. 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ  

ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 ΒΙΟΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 

 Ορισμένοι ρύποι έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν σε συγκέντρωση 

όταν περνούν από κατώτερο τροφικό επίπεδο σε ανώτερο. 

 Ξέρουμε ότι αυτά ισχύει για τα εντομοκτόνα, πολλούς άλλους 

συνθετικούς οργανικούς ρύπους και από τα μέταλλα για τον υδράργυρο. 

 



 
 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στις μέρες μας, όπου υπάρχει 

έξαρση βιομηχανικής ανάπτυξης, το πρόβλημα των χημικών 

επιμολυντών στην τροφική αλυσίδα είναι τεράστιο και απαιτεί εξεύρεση 

λύσεων.  Η επίλυση του προβλήματος απαιτεί αφενός την κινητοποίηση 

του κρατικού μηχανισμού με την συχνή διεξαγωγή ελέγχων σε 

βιομηχανίες και αφετέρου τη συνειδητοποίηση των βιομηχανιών, οι 

οποίες πρέπει να εφαρμόζουν συστήματα επωφελούς για το περιβάλλον 

επεξεργασίας των αποβλήτων τους και να ελαττώσουν τη χρήση ουσιών 

που δύναται να παράγουν διοξίνες ή βαρέα μέταλλα.  Επίσης, ο κρατικός 

μηχανισμός πρέπει να απαγορεύει την καλλιέργεια εδαφών και τη βοσκή 

ζώων κοντά σε βιομηχανικές περιοχές, ενώ επιβάλλεται να καταρτιστεί 



πρόγραμμα ενημέρωσης των καταναλωτών για το συγκεκριμένο 

πρόβλημα, ώστε να είναι προσεκτικοί και υποψιασμένοι. 
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