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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι  ανάγκες  του  ανθρώπου  σε  νερό  καλύπτονται  από  επιφανειακά  και 

υπόγεια ύδατα.   Η χρήση διαφόρων απολυμαντικών μέσων, όπως είναι  το χλώριο 

επιτρέπουν  την  μετατροπή  των  υδάτων  αυτών  σε  ασφαλές  πόσιμο  νερό.    Κύριο 

μειονέκτημα των χημικών μεθόδων απολύμανσης των υδάτων είναι ο σχηματισμός 

αλογονωμένων παραπροϊόντων απολύμανσης (DBPs).  Οι ενώσεις αυτές κατηγοριο‐

ποιούνται ως καρκινογόνες ενώσεις και υπάρχει  ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον 

για  το  σχηματισμό  και  την  παρουσία  τους  στα  πόσιμα  ύδατα.    Οι  κατηγορίες 

ενώσεων  που  μελετήθηκαν  στην  παρούσα  διατριβή  αφορούν  οργανικά 

παραπροϊόντα  απολύμανσης,  όπως  είναι  τα  τριαλογονωμένα  μεθάνια  (ΤΗΜs),  τα 

αλογονωμένα  ακετονιτρίλια  (ΗΑΝs),  οι  αλογονωμένες  κετόνες  (HKs),  τα 

αλογονωμένα  οξικά  οξέα  (HAAs)  και  ανόργανα  παραπροϊόντα  όπως  είναι  τα 

βρωμικά (BrO3
‐) και χλωρικά (ClO3

‐) ανιόντα.  

Στην  παρούσα  διατριβή  αναπτύχθηκαν  αναλυτικές  μέθοδοι  υψηλής 

ευαισθησίας  κι  εκλεκτικότητας  για  τον  προσδιορισμό  των  παραπροϊόντων  που 

σχηματίζονται κατά την απολύμανση των υδάτων.  Οι αναλυτικές μέθοδοι οι οποίες 

χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για την ανάλυση των οργανικών DBPs και ιδιαίτερα 

για  τα  HAAs,  υστερούν  όσον  αφορά  τον  προσδιορισμό  των  ενώσεων  αυτών  σε 

χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης.  Για την επίτευξη της ανίχνευσης και του ποσοτικού 

προσδιορισμού τόσο των οργανικών όσο και των ανόργανων DBPs, αναπτύχθηκαν 

και βελτιστοποιήθηκαν μέθοδοι ανάλυσης όπως είναι: η αέρια χρωματογραφία σε 

συνδυασμό  με  ανιχνευτή  σύλληψης  ηλεκτρονίων  (Gas  Chromatography‐Electron 

Capture  Detection,  GC‐ECD),  η  αέρια  χρωματογραφία  σε  συνδυασμό  με 

φασματογραφία μάζας (Gas Chromatography‐Mass Spectrometry, GC‐MS), η ιοντική 

χρωματογραφία  σε  συνδυασμό  με  φασματογραφία  μάζας  (Ion  Chromatography‐

Mass  Spectrometry,  IC‐MS),  η  ιοντική  χρωματογραφία  σε  συνδυασμό  με 

αγωγιμομετρικό ανιχνευτή (Ion Chromatography‐Conductivity Detection, IC‐CD).  Τα 

όρια  ανίχνευσης  για  τον  προσδιορισμό  των  πτητικών  DBPs  (THMs,  HANs,  HKs) 

κυμαίνονται από 0,2 μg/L έως 0,8 μg/L, ενώ για τα μη πτητικά  (ΗAAs) κυμαίνονται 

από 3,0 ng/L έως 1,8 μg/L.   Οι αναλυτικές αυτές μέθοδοι επέτρεψαν τον αξιόπιστο 

προσδιορισμό των DBPs, ακόμα και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, σε δείγματα 



 

 

πόσιμων  και  κολυμβητικών  υδάτων.    Παράλληλα  πραγματοποιήθηκε  μελέτη  της 

ιοντικής  σύστασης  και  των  επιπέδων  οργανικού  άνθρακα  στα  δείγματα  αυτά.    Η 

συγκέντρωση  του διαλυτού οργανικού άνθρακα  (DOC)  κυμάνθηκε μεταξύ 30  μg/L 

και 4,8 mg/L για τα πόσιμα ύδατα και 0,2 mg/L και 33,0 mg/L για τα κολυμβητικά 

ύδατα. 

Η  ανάλυση  υπογείων  πόσιμων  υδάτων  από  την  περιοχή  του  Ηρακλείου 

(ΤΤΗΜs: 0,004‐44,28 μg/L, HAAs: δ.α.‐2,32 μg/L) και επιφανειακών από την περιοχή 

της Αθήνας  (ΤΤΗΜs: 18,94‐38,25 μg/L, HAAs: 2,28‐28,17 μg/L) και της Βαρκελώνης 

(ΤΤΗΜs: 10,45‐135,44  μg/L, HAAs:  δ.α.‐35,86  μg/L)  κατέδειξε  διαφοροποιήσεις  τα 

επίπεδα  συγκέντρωσης  των  υπό  μελέτη  ενώσεων  στα  δείγματα  αυτά.    Τα  DBPs 

προσδιορίστηκαν  σε  υψηλότερα  επίπεδα  συγκέντρωσης  στα  ύδατα  επιφανειακής 

απ’  ότι  υπόγειας  προέλευσης.    Σε  περιοχές  μάλιστα  οι  οποίες  δέχονται  την 

επίδραση της θάλασσας, λόγω διείσδυσης των θαλασσίων υδάτων στον υδροφόρο 

ορίζοντα,  η  παρουσία  των  βρωμιούχων  ιόντων  ευνοεί  το  σχηματισμό  των 

βρωμιωμένων έναντι των χλωριωμένων οργανικών ενώσεων κατά τη διαδικασία της 

απολύμανσης.     

Κατά  τη  μελέτη  υδάτων  από  εσωτερικές  και  εξωτερικές  κολυμβητικές 

δεξαμενές  ανιχνεύτηκαν  υψηλά  επίπεδα  συγκέντρωσης  των DBPs  σε  σχέση  με  τα 

πόσιμα  ύδατα.    Σε  αυτή  την  αύξηση  συμβάλλουν  σημαντικά  οι  υψηλές 

συγκεντρώσεις  οργανικού  υλικού  στα  κολυμβητικά  ύδατα,  το  οποίο  είναι 

ανθρωπογενούς  προέλευσης.    Η  παρουσία  μάλιστα  αζώτου  σ’  αυτό  το  οργανικό 

υλικό,  συμβάλλει  στο  σχηματισμό  αζωτούχων  οργανικών  παραπροϊόντων 

απολύμανσης,  όπως  είναι  τα  HANs  (0,4‐21,7  μg/L).    Στα  κολυμβητικά  ύδατα, 

μεγαλύτερη  αφθονία  εμφάνισαν  τα  HAAs  (0,2‐709,7  μg/L)  σε  σχέση  με  τα  THMs 

(8,1‐57,4  μg/L),  τα  οποία  αποτελούν  την  κύρια  κατηγορία  παραπροϊόντων  των 

πόσιμων υδάτων.  

Έλεγχος  της χημικής σύστασης και  των επιπέδων DBPs στα πόσιμα και στα 

κολυμβητικά  ύδατα  κατέδειξε  σημαντικές  διαφοροποιήσεις.    Οι  διαφορές  αυτές 

επικεντρώνονται  στην  ιοντική  σύσταση,  στα  επίπεδα  οργανικού  άνθρακα,  στην 

συγκέντρωση  των  DBPs  και  στην  κατανομή  τους  μεταξύ  των  δύο  κατηγοριών 

υδάτων.    Στις  κολυμβητικές  δεξαμενές  μάλιστα  ευνοείται  ο  σχηματισμός  των 

χλωριωμένων  παραγώγων,  σε  σχέση  με  τα  αντίστοιχα  πόσιμα  ύδατα  όπου  τα 



 

 

βρωμιωμένα παράγωγα εμφανίζουν μεγαλύτερη αφθονία.  Τέλος, στα κολυμβητικά 

ύδατα  ανιχνεύθηκαν  και  ανόργανα  παραπροϊόντα  απολύμανσης  όπως  είναι  τα 

χλωρικά ανιόντα, των οποίων η συγκέντρωση κυμάνθηκε μεταξύ 6,1 ‐ 327,2 mg/L. 

 



 

 



 

 

ABSTRACT 
 

  Surface  and  underground  fresh  waters  are  used  to  supply  our  need  for 

drinking water.   Chlorine  is  the most  common drinking water disinfectant,  among 

various  chemicals,  used  to  eliminate  hazardous microorganisms  present  in  fresh 

waters.   The main problem occurring  from  the use of chemical disinfectants  is  the 

formation  of  the  disinfection  by‐products  (DBPs)  occurring  through  their  reaction 

with the organic matter content of raw water.  Since many DBPS have been classified 

as probable carcinogens,  there  is a growing  interest  to  study  their occurrence and 

formation mechanisms during the disinfection process.  The main compound classes 

studied  in this thesis are the organic DBPs produced by the use of chlorine, namely 

the  halogenated  organic  compounds  thrihalomethanes  (THMs),  haloacetonitriles 

(HANs),  haloacetic  acids,  and  the  inorganic  DBPs  formed  by  the  use  of  chlorine 

dioxide and ozone specifically chlorate (ClO3
‐) and bromate (BrO3

‐) ions respectively. 

  In  the  present  study,  sensitive  and  selective  analytical  methods  were 

developed  and/or  optimized  to  determine  the  above‐mentioned DBPs  in  drinking 

water samples.  The current methods for the analysis of organic DBPs and especially 

of  the  HAAs  are  not  suitable  for  the  determination  of  these  compounds  at  low 

concentration levels.  In this work, the following analytical methods were developed, 

optimized and then applied for the analysis of DBPs  in various drinking waters: Gas 

Chromatography/Electron  Capture  Detector  (GC/ECD)  and  Gas  Chromato‐

graphy/Mass  Spectrometry  (GC/MS)  in  electron  and  negative  chemical  ionization 

modes  (EI  and  NCI  respectively)  with  on  column  injection,  Ion  Chromato‐

graphy/Electrospray  Ionization  Mass  Spectrometry  (IC/ESI‐MS),  and  Ion 

Chromatography/Conductivity  Detector  (IC/CD).    The  detection  limits  for  volatile 

compounds  (THMs,  HANs,  HKs)  analyzed with  GC‐ECD method were  obtained  at 

ranges from 0.2 up to 0.8 μg/L. The corresponding detection limits for HAAs analyzed 

with the GC‐NCI‐MS method ranged  from 3.0 ng/L up to 1.8 μg/L.   These methods 

allowed a reliable determination of DBPs, even at very low concentration in drinking 

and swimming pool waters.  At the same time, the ionic content and organic carbon 

levels were also  in  the  studied drinking water and  swimming pool water  samples.  



 

 

Dissolved organic carbon concentration levels ranged between 30 μg/L‐4.8 mg/L for 

drinking waters and 0.2‐33.0 mg/L for swimming pool waters.  

  The analysis of drinking water  from Heraklion  (supplied  from groundwater), 

from Athens and Barcelona (supplied from surface fresh water) revealed  important 

differences  in  their corresponding DBPs content.   DBPs were determined  in higher 

concentration levels in Barcelona (ΤΤΗΜs: 10.45‐135.44 μg/L, HAAs: δ.α.‐35.86 μg/L) 

and  Athens  (ΤΤΗΜs:  18.94‐38.25  μg/L,  HAAs:  2.28‐28.17  μg/L)  than  in  Heraklion 

samples  (ΤΤΗΜs: 0.004‐44.28  μg/L, HAAs:  δ.α.‐2.83  μg/L).   The brominated THMs, 

HANs and HAAs dominated  the chlorinated analogues  in  the Heraklion samples,  in 

comparison with  the  samples  from Athens and Barcelona, due  to  the presence of 

high concentration of bromide ions in the groundwater.  

The  high  levels  of  organic matter  in  indoor  and  outdoor  swimming  pools, 

originating  from  swimmers,  contributed  to  their  higher  DBPs  content  in  the 

corresponding water samples. In swimming pools, the formation of chlorinated DBPs 

was  favored  in  comparison  to  the brominated ones, which were detected  in  their 

water at higher levels than in the drinking water of the same area.  The presence of 

nitrogen  in  the human  related organic matter  contributed  to  the  relatively higher 

concentration of HANs (0.4‐21.7 μg/L) in swimming pools than in the related drinking 

water.    The  HAAs  were  also  determined  in  higher  abundance  (0.2‐709.7  μg/L) 

compared to the THMs (8.1‐57.4 μg/L), which was the main category of DBPs in the 

drinking water supplying  the swimming pools. Additionally,  inorganic DBPs such as 

chlorates were detected in swimming pool waters between 6.1 and 327.2 mg/L.  
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Συντομογραφία    Αγγλική ονομασία Ελληνική απόδοση 

1,1,1‐TCPN  1,1,1‐trichloropropanone 1,1,1‐τριχλωροπροπανόνη 

1,1‐DC‐2PN  1,1‐dichloro‐2‐propanone 1,1‐διχλωρο‐1‐προπανόνη 

BCAA  Bromochloroacetic acid Βρωμο,χλωρο‐οξικό οξύ 

BCAN  Bromochloroacetonitrile Βρωμοχλωροακετονιτρίλιο 

BCDMH  1‐bromo‐3‐chloro‐5,5‐dimethylhydantoin Βρωμοχλωροδιμεθυλυδαντοΐνης

BDCAA  Bromodichloroacetic acid Βρωμο,διχλωρο‐οξικό οξύ 

BDCM  Bromodichloromethane Βρωμοδιχλωρομεθάνιο 

BIF  Bromine Incorporation Factor Παράγοντας ενσωμάτωσης βρωμίου

BIM  Bromoiodomethane Βρωμοιωδομεθάνιο 

BWP  Box and Whisker Plot Διάγραμμα πλαισίου απολήξεων

CD  Conductivity Detector Ανιχνευτής αγωγιμότητας 

CLSA  Closed Loop Stripping Analysis Σύστημα εκχύλισης κλειστού 

CPN  Chloropicrin  Χλωροπικρίνη 

DBAA  Dibromoacetic acid Διβρωμο‐οξικό οξύ 

DBAN  Dibromoacetonitrile Διβρωμοακετονιτρίλιο 

DBCAA  Dibromochloroacetic acid Διβρωμο,χλωρο‐οξικό οξύ 

DBCM  Dibromochloromethane Διβρωμοχλωρομεθάνιο 

DBPs  Disinfection Byproducts Παραπροϊόντα απολύμανσης 

DCAA  Dichloroacetic acid Διχλωρο‐οξικό οξύ 

DCAN  Dichloroacetonitrile Διχλωροακετονιτρίλιο 

D‐DBPs  Disinfectants & DBPs Απολυμαντικά μέσα και παραπροϊόντα

DEC  Dissociative Electron Capture Σύλληψη ηλεκτρονίων με ταυτόχρονη 

DOC  Dissolved Organic Carbon Διαλυτός οργανικός άνθρακας 

DXAA  Dihalogenated Acetic Acids Διαλογονωμένα οξικά οξέα 

ECD  Electron Capture Detector Ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων

EI  Electron Ionization Ηλεκτρονιακός ιονισμός 

ESI  Electrospray Ionization Ηλεκτροψεκασμός 

EU  European Union  Ευρωπαϊκή Ένωση 

GAC  Granular Activated Carbon Κοκκώδης ενεργός άνθρακας 

GC  Gas Chromatography Αέρια χρωματογραφία 

HAAs  Haloacetic acids  Αλογονωμένα οξικά οξέα 

HANs  Haloacetonitriles  Αλογονωμένα ακετονιτρίλια 

IC  Ion Chromatography Ιοντική χρωματογραφία 

IC  Inorganic Carbon Άνοργανος άνθρακας 



 

 

ICR  Information Collection Request Απόφαση συλλογής πληροφοριών

IDL  Instrument Detection Limit Όριο ανίχνευσης του οργάνου 

IM  Iodomethane  Ιωδομεθάνιο 

IS  Internal Standard Εσωτερικό πρότυπο 

ISP  Indoor Swimming Pools Εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές

LLE  Liquid‐liquid extraction Υγρή‐υγρή εκχύλιση 

LOD  Limit of Detection Όριο ανίχνευσης 

LOQ  Limit of Quantitaion Όριο ποσοτικοποίησης 

MBAA  Monobromoacetic acid Μονοβρωμο‐οξικό οξύ 

MCAA  Monochloroacetic acid Μονοχλωρο‐οξικό οξύ 

MDL  Method Detection Limit Όριο ανίχνευσης μεθόδου 

MIAA  Monoiodoacetic acid Μονοιωδο‐οξικό οξύ 

MtBE  Methyl tert‐Butyl Ether Μέθυλ‐τερτ‐βουτυλαιθέρας 

MXAA  Monohalogenated Acetic Acids Μονοαλογονωμένα οξικά οξέα

NCI  Negative Chemical Ionization Αρνητικός χημικός ιονισμός 

NPOC  Non Purgeable Organic Carbon Μη πτητικός οργανικός άνθρακας

OSP  Outdoor Swimming Pools Εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές

PAC  Powedered Activated Carbon Ενεργός άνθρακας με μορφή σκόνης

PCI  Positive Chemical Ionization Θετικός χημικός ιονισμός 

POC  Purgeable Organic Carbon Πτητικός οργανικός άνθρακας 

RRF  Relative Response Factor Παράγοντας σχετικής απόκρισης

SIM  Selected Ion Monitoring Παρακολούθηση επιλεγμένων ιόντων

SOCs  Synthetic organic compounds Συνθετικές οργανικές ενώσεις 

SPE  Solid phase extraction Εκχύλιση στερεάς φάσης 

SUVA  Specific Ultraviolence Absorbance Ειδική απορρόφηση υπεριώδους

TBAA  Tribromoacetic acid Τριβρωμο‐οξικό οξύ 

TBM  Tribromomethane Τριβρωμομεθάνιο 

TC  Total Carbon  Ολικός άνθρακας 

TCAA  Trichloroacetic acid Τριχλωρο‐οξικό οξύ 

TCAN  Trichloroacetonitrile Τριχλωροακετονιτρίλιο 

TCC  Carbon Tetrachloride Τετραχλωράνθρακας 

TCM  Trichloromethane Τριχλωρομεθάνιο 

THMs  Trihalomethanes  Τριαλογονωμένα μεθάνια 

TOC  Total Organic Carbon Ολικός οργανικός άνθρακας 

TTHM  Total Trihalomethanes Ολικά τριαλογονωμένα μεθάνια
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USEPA  United States Environmental Protection  Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος

WHO  World Health Organization Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
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ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ                                     

 

1

1. ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ 
 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Είναι  γεγονός ότι  η  χρήση ασφαλούς πόσιμου  νερού αποτελεί αναφαίρετο 

δικαίωμα όλων των ανθρώπων.   Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μία από τις βασικές 

αρχές  του Παγκόσμιου Οργανισμού  Υγείας  (World Health Organization, WHO)  και 

των κρατών μελών του είναι ότι "όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την οικονομική 

τους  κατάσταση  και  την  κοινωνική  τους  θέση,  έχουν  το  δικαίωμα  πρόσβασης  σε 

επαρκή  ποσότητα ασφαλούς πόσιμου νερού" (WHO, 2006).   

Αναμφισβήτητα,  το  νερό που προορίζεται  για  ανθρώπινη  κατανάλωση δεν 

πρέπει να περιέχει χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς σε ποσότητες που μπορεί 

να έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.   Επίσης, πρέπει να μην είναι θολό και να 

μην  έχει  χρώμα,  δυσάρεστη  οσμή  και  γεύση.    Η  τοποθεσία,  η  κατασκευή,  η 

λειτουργία και η επίβλεψη μιας πηγής υδροληψίας (πηγές, δεξαμενές, επεξεργασία 

και  διανομή  νερού)  πρέπει  να  είναι  τέτοιες  που  να  εγγυώνται  την  αποφυγή 

οποιασδήποτε  ρύπανσης  και  μόλυνσης  του  νερού.    Σύμφωνα  με  την  Υγειονομική 

Διάταξη,  “πόσιμο  νερό”  νοείται  το  νερό  που  χρησιμοποιείται  για  ανθρώπινη 

κατανάλωση, είτε με προηγούμενη επεξεργασία, είτε όχι, οποιαδήποτε και αν είναι 

η προέλευσή του (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 2001). 

Το  νερό  θεωρείται  επικίνδυνο  για  τον  άνθρωπο  όταν  αυτό  δεν  πληροί  τις 

βασικές  ποιοτικές  προδιαγραφές  οι  οποίες  έχουν  τεθεί  από  τους  αρμόδιους 

οργανισμούς.   Η ανθρωπότητα πλήρωσε πολύ ακριβά την επί σειρά ετών έλλειψη 

μικροβιολογικού  ελέγχου  του  υδάτινου  περιβάλλοντος,  μιας  και  εκατομμύρια 

άνθρωποι έπεσαν θύματα σοβαρών υδατογενών λοιμώξεων.  Ακόμα και σήμερα, αν 

και  είναι  γνωστή  η  σημασία  της  μικροβιολογικής  καθαρότητας  του  νερού  για  τη 

δημόσια  υγεία,  ο  αριθμός  των  υδατογενών  λοιμώξεων  εξακολουθεί  να  είναι 

μεγάλος. Είναι γνωστό δε, ότι στις χώρες του Τρίτου Κόσμου αποτελούν την πρώτη 

αιτία θανάτου των παιδιών.  

Οι  υδατογενείς  αυτές  λοιμώξεις  οφείλονται  στην  παρουσία  παθογόνων 

μικροοργανισμών οι οποίοι, εισερχόμενοι στο νερό μέσω των λυμάτων, επιβιώνουν, 
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παρά το ολιγοτροφικό‐αφιλόξενο υδάτινο περιβάλλον, άλλοτε για μικρό, άλλοτε για 

μεγάλο  χρονικό  διάστημα  και  μεταδίδουν  τα  διάφορα  υδατογενή  νοσήματα  με 

ποικίλους  τρόπους  όπως  είναι  η  κατάποση,  η  δερματική  επαφή,  η  εισπνοή 

υδατοσταγονιδίων.    Για  του  λόγου  το  αληθές,  παρουσιάζονται  κάποιες  από  τις 

κύριες  ασθένειες  υδατογενούς  προέλευσης  καθώς  και  οι  υπεύθυνοι 

μικροοργανισµοί στον Πίνακα 1.1 (White, 1992). 

 

Πίνακας 1.1: Κύριες ασθένειες υδατογενούς προέλευσης και υπεύθυνοι μικροοργανισμοί. 

ΒΑΚΤΗΡΙΟΓΕΝΕΙΣ   
Σαλμονέλλα τύφου (Salmonella typhi) Τυφοειδείς και παρατυφοειδής 

πυρετοί  Σαλμονέλλα παρατύφων Α και Β (Salmonella paratyphi) 

Βάκιλλος Δυσεντέριας   Σιγκέλλα (Sigella Dysenteriae) 

Χολέρα  Δονάκιο της χολέρας (Vibrio‐Cholerae) 

Οξείες γαστρεντερίτιδες  Εντεροτοξιγόνο κολοβακτήριο (Escherichia coli) 

  Καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter) 

  Υερσίνια (Yersinia enterocolitica) 

  Σαλμονέλλα (Salmonella spp) 

  Συγκέλλα (Sigella spp) 

ΙΟΓΕΝΕΙΣ   
Ηπατίτιδα Α και Ε  Ιοί Ηπατίτιδας Α και Ε 

Πόλιομυελίτιδα  Ιός Πολυομυελίτιδας 

Οξείες γαστρεντερίτιδες  Ιός του Norwalk 

  Rota ιοί  

  Εντεροϊός 

  Αδενοϊός 

ΠΑΡΑΣΙΤΟΓΕΝΕΙΣ   
Παρασιτική δυσεντέρια  Ιστολυτική Αμοιβάδα (Entamoeba Hystolitica) 

Γαστρεντερίτιδες  Τζιάρντια Λάμβλια (Giardia lamblia) 

  Κρυπτοσπορίδιο (Cryptosporidium) 

 

Για  την  αποφυγή  λοιμώξεων,  υδατογενούς  προέλευσης,  οι  περισσότερες 

χώρες  στον  κόσμο  έχουν  καθιερώσει  πρότυπα  ποιότητας  του  πόσιμου  νερού  τα 

οποία  εφαρμόζουν  στην  επικράτεια  τους,  χρησιμοποιώντας  παρόμοιες  μεθόδους 

ανάλυσης  και  έκφρασης  των  αποτελεσμάτων  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  σύγκριση 

μεταξύ  τους.    Με  τη  χρήση  αυστηρών  ελέγχων  από  τους  υπευθύνους  των 

συστημάτων  υδροληψίας  και  από  τις  αρμόδιες  αρχές  υγείας,  όσον  αφορά  την 
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ποιότητα του πόσιμου νερού, οι επιδημίες από ασθένειες υδατογενούς προέλευσης 

είναι δυνατόν να αποφευχθούν.   Δεν είναι βέβαια δυνατή η απόρριψη των πηγών 

νερού  οι  οποίες  δεν  πληρούν  όλους  τους  κανόνες  υγιεινής  εξαιτίας  του  μεγάλου 

βαθμού ζήτησης σε πόσιμο νερό, του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων υδάτινων 

πόρων αλλά και  της περιορισμένης δυνατότητας αυτοκαθαρισμού του νερού.    Για 

την επίλυση  του σοβαρού προβλήματος  της μικροβιακής μόλυνσης  του νερού και 

προκειμένου αυτό να καταστεί κατάλληλο για τη δημόσια υγεία γίνεται χρήση της 

απολύμανσης.    

 

1.2. ΥΔΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

 
  Οι  υδατογενείς  λοιμώξεις  οφείλονται  στη  χρήση  νερού  επιβαρυμένου  με 

παθογόνους  μικροοργανισμούς.    Η  ανά  τον  κόσμο  βελτίωση  του  παρεχόμενου 

πόσιμου νερού ποικίλλει ανάλογα με τις γεωγραφικές, πολιτιστικές, κλιματικές και 

κοινωνικοοικονομικές  διαφορές  των  χωρών.    Η  ομαδοποίηση  των  υδατογενών 

λοιμώξεων  έγινε  από  τον  Bradley  (1987),  η  οποία  στηρίζεται  σε  επιδημιολογικά 

δεδομένα, βοηθά στην κατανόηση προβλημάτων των υδατογενών λοιμώξεων.  

  Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Bradley, οι λοιμώξεις που σχετίζονται με το 

πόσιμο νερό διακρίνονται σε: 

1. Λοιμώξεις  ή  νοσήματα  που  οφείλονται  στην  κατανάλωση  νερού  το  οποίο 

έχει θεωρηθεί αυθαίρετα πόσιμο. 

2. Λοιμώξεις που οφείλονται σε ελλειπή χορήγηση νερού. 

3. Λοιμώξεις που οφείλονται στην παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών. 

4. Λοιμώξεις που μεταδίδονται με έντομα τα οποία εκκολάπτονται στο νερό ή 

τσιμπούν κοντά στο νερό.  

Ανάλογα  με  τον  τρόπο  πρόκλησης  τους  οι  υδατογενείς  λοιμώξεις 

διακρίνονται  στις  εξής  τρεις  κατηγορίες:  α)  λοιμώξεις  από  κατάποση  νερού,  β) 

λοιμώξεις  από  επαφή  με  νερά  αναψυχής  (θάλασσα,  λίμνες,  ποτάμια),  είτε  σε 

τεχνητό  περιβάλλον  (κολυμβητήρια,  κέντρα  θερμών  λουτρών),  γ)  λοιμώξεις  από 

εισπνοή σταγονιδίων. 
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1.3. ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ‐ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

 
  Πολλοί  μικροοργανισμοί  έχουν  απομονωθεί  από  επιφανειακά  και  υπόγεια 

νερά  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  για  πόση.    Η  κύρια  πηγή  εισόδου  των 

μικροοργανισμών  αυτών  στο  νερό  είναι  ο  άνθρωπος  και  τα  κτηνοτροφικά, 

κατοικίδια και άγρια  ζώα.   Ο  χρόνος επιβίωσης  των παθογόνων μικροοργανισμών 

στο  υδάτινο  περιβάλλον  μπορεί  να  είναι  από  μερικές  μέρες  μέχρι  και  ένα  χρόνο 

(π.χ. αυγά σκωλήκων).  Η μολυσματική δόση ποικίλλει από ένα μικροβιακό κύτταρο 

μέχρι  πολλές  χιλιάδες  και  εξαρτάται  από  τα  χαρακτηριστικά  του  δέκτη  (ηλικία, 

φυσική  κατάσταση,  κλπ).    Στον  Πίνακα  1.2  φαίνεται  ο  χρόνος  επιβίωσης,  η 

μολυσματική  δόση,  ο  χρόνος  επώασης  και  τα  κλινικά  σύνδρομα  των  κυριοτέρων 

παθογόνων μικροοργανισμών που απομονώνονται από το πόσιμο νερό. 

  Οι  παθογόνοι  μικροοργανισμοί  οι  οποίοι  είναι  δυνατό  να  προκαλέσουν 

υδατογενείς  λοιμώξεις  είναι  βακτήρια,  παράσιτα  και  ιοί.    Όλες  οι  υδατογενείς 

επιδημίες  από  μικροοργανισμούς  έχουν  εποχιακή  κατανομή  με  μεγαλύτερο 

ποσοστό το καλοκαίρι και κυρίως το μήνα Ιούλιο (Craun, 1986). 

Όπως  ορίζεται  από  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Υγείας,  oι  παθογόνοι 

μικροοργανισμοί,  που  βρίσκονται  στο  νερό,  χαρακτηρίζονται  από  διάφορες 

ιδιότητες  που  τους  διαφοροποιούν  από  τους  χημικούς  ρύπους  (WHO,  1993).  

Βρίσκονται  είτε σε μορφή αιωρήματος,  είτε συσσωματωμένοι στα σωματίδια που 

αιωρούνται στο νερό.   Ο κίνδυνος μόλυνσης εξαρτάται από τη μέση συγκέντρωση 

και  την  επιθετικότητα  των  μικροοργανισμών  στο  νερό.    Επίσης,  σημαντικό  ρόλο 

παίζει  το  ανοσοποιητικό  σύστημα  του  ατόμου.    Γι’  αυτόν  το  λόγο,  περισσότερο 

ευπρόσβλητα  άτομα  είναι  συνήθως  τα  παιδιά,  οι  ηλικιωμένοι,  τα  άτομα  με 

εξασθενημένο  ανοσοποιητικό  σύστημα  και  τα  άτομα  που  ήδη  ασθενούν.    Αν 

υπάρχει  μόλυνση,  οι  παθογόνοι  μικροοργανισμοί  πολλαπλασιάζονται  στον 

οργανισμό.  Τέλος, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που προκαλούνται από χημικές 

ουσίες,  η  σχέση  δόσης‐αποτελέσματος  στους  παθογόνους  μικροοργανισμούς  δεν 

είναι  αθροιστική,  έτσι  μία  και  μόνη  έκθεση  σε  ένα  παθογόνο  μικροοργανισμό 

μπορεί να είναι αρκετή για την εκδήλωση κάποιας ασθένειας (Πίνακας 1.2).   
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Τα  προαναφερθέντα  χαρακτηριστικά  των  παθογόνων  μικροοργανισμών 

καθιστούν  την  ύπαρξη  τους  στο  νερό,  που  προορίζεται  για  την  ανθρώπινη 

κατανάλωση, απαγορευτική.  Για τη διασφάλιση της μικροβιολογικής ποιότητας του 

νερού εισάγεται η χημική απολύμανση ως ένα σημαντικό στάδιο της επεξεργασίας 

του πόσιμου νερού.  

 
Πίνακας 1.2: Χρόνος επιβίωσης, χρόνος επώασης και κλινικά σύνδρομα των κυριοτέρων παθογόνων 

μικροοργανισμών που απομονώνονται  στο πόσιμο νερό (Παπαπετροπούλου, 1995). 
Παθογόνα 
μικρόβια 

Χρόνος 
επιβίωσης στο 

υδάτινο 
περιβάλλον 

Μολυσματική 
δόση  

(αρ. ζωντανών 
κυττάρων) 

Χρόνος 
επώασης 

Κλινικά συμπτώματα 

Salmonella 
typhimurium 

~16 ώρες  <103 CFU  6‐48 ώρες 
Διάρροια, ναυτία, έμετοι, 

πυρετός, κακουχία 
 

Salmonella typhi  ~16 ώρες  105 CFU 
1‐10 

εβδομάδες 

Πυρετός, κεφαλαλγία, 
ανορεξία, λευκοπενία, 

σπληνομεγαλία 

Shigella 
disenteriae 

~22 ώρες  10‐100 CFU  12‐48 ώρες 
Διάρροια, πυρετός και 
αιματηρά κόπρανα 

 

Yersinia 
enterocolitica 

~540 ημέρες  109 CFU  3‐7 ημέρες 
Πυρετός, διάρροια, 

κοιλιακοί πόνοι, ψευδή 
συμπτώματα 

E.coli  ~13 ώρες  108‐109 CFU  3‐36 ώρες 
Διάρροια, έμετοι, μυαλγίες, 
χαμηλός πυρετός, κοιλιακοί 

πόνοι 

Campylobacter 
jejuni 

~3 ημέρες  >102 CFU  2‐5 ημέρες 
Ναυτία, έμετοι, διάρροια, 

αιματώδη κόπρανα, πυρετός, 
κακουχία 

Vibrio cholerae  ~7 ώρες  106‐1011 CFU  1‐5 ημέρες  Διάρροια, ταχεία αφυδάτωση 
 

Legionella 
pneumophila 

>20 ημέρες  >10 CFU  24‐72 ώρες 
Πνευμονία, συχνά 
θανατηφόρος 

 

Enteroviruses  ~50 ημέρες  >102 CFU 
1‐4 

εβδομάδες 
Γαστρεντερίτιδες, ηπατίτιδα 

 

Giardia lamblia 
‐5ώρες ‐ ~50 
ημέρες* 

1 κύστη 
2‐4 

εβδομάδες 

Διάρροια, καταβολή, 
επιγάστρια άλγη 

 

Entamoeba 
histolytica 

‐  1 κύστη 
2‐4 

εβδομάδες 

Γαστρεντερίτιδα (ήπια έως 
οξεία) 

 

Cryptosporidium 
spp 

‐  >10 ωοκύστες  ‐ 
Διάρροιες, συχνά στους 
ανοσοκαταστελλόμενους 

*αναλόγως των περιβαλλοντικών συνθηκών 
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Ο Chang, το 1971, διαχώρισε τους παθογόνους μικροοργανισμούς που είναι 

σημαντικοί για την ποιότητα του νερού, ανάλογα με τη δομή του κυττάρου τους, σε 

τέσσερις κατηγορίες:  

1. Σπορογόνα βακτήρια (bacterial spores) 

2. Πρωτόζωα (protozoan cysts) 

3. Ιοί (viruses) 

4. Βακτήρια αγενούς αναπαραγωγής (vegetative bacteria) 

Έχει παρατηρηθεί ότι πιο ανθεκτικά στην απολύμανση είναι  τα σπορογόνα 

βακτήρια  ενώ  τα  βακτήρια  αγενούς  αναπαραγωγής  φαίνεται  να  καταστρέφονται 

πιο  εύκολα.    Η  ανίχνευση  όλων  των  παθογόνων  μικροοργανισμών  στο  νερό  είναι 

πρακτικά αδύνατη εξαιτίας της δύσκολης ταυτοποίησης τους σε καθημερινή βάση, 

της αδυναμίας απομόνωσης ορισμένων από αυτα, της ακανόνιστης παρουσίας τους 

στο νερό και του χρόνου ανάλυσης που απαιτείται.  Για το λόγο αυτό η εκτίμηση της 

επιμόλυνσης  των  νερών  πραγματοποιείται  με  έμμεσες  μεθόδους  με  τη  χρήση 

δεικτών ή όπως αναφέρονται, μικροοργανισμοί μάρτυρες επιμόλυνσης.   Οι γενικά 

αποδεκτοί δείκτες σήμερα είναι τα κολοβακτηρίδια και ιδιαίτερα τα κοπρανώδη με 

το  πιο  αντιπροσωπευτικό  είδος  το  Escherichia‐coli  (E.coli)  και  τα  κλωστρίδια.    Η 

απουσία  μικροοργανισμών‐δεικτών  οδηγεί  στο  χαρακτηρισμό  του  νερού  ως 

κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση  (πόση, παρασκευή  τροφίμων και οικιακή 

χρήση).   Παραμένει ωστόσο ο κίνδυνος μόλυνσης από  ιούς και πρωτόζωα.    Έχουν 

γίνει  πολλές  μελέτες  για  τη  συσχέτιση  δεικτών  με  διάφορους  παθογόνους 

μικροοργανισμούς (Davis et al., 1997; Grabow et al., 1989; Araujo et al., 1990; Lund, 

1996; Ferguson et al., 1996) σε μερικές από τις οποίες επισημαίνεται ότι οι δείκτες 

δεν είναι πάντα αξιόπιστοι για την παρουσία κάποιων μικροοργανισμών στο νερό.   

Σύμφωνα όμως με  τον WHO,  το  νερό που δεν περιέχει μικροοργανισμούς‐

δείκτες πρέπει  να θεωρείται  μικροβιολογικά πόσιμο.    Πιο συγκεκριμένα,  με  βάση 

της  οδηγίες  της  WHO  (1993)  πρέπει  τα  ολικά  κολοβακτηρίδια  και  τα 

κολοβακτηρίδια  που  είναι  ανθεκτικά  στη  θερμοκρασία  ή  τα  E.coli  να  μην 

ανιχνεύονται  σε  100  mL  δείγματος.    Σε  πρόταση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

(Commission of European Union, 1998) για τη μικροβιολογική ποιότητα του πόσιμου 

νερού,  αναφέρεται  ότι  θα  πρέπει  τα  βακτηρίδια  E.coli  και  τα  κοπρανώδη 

κολοβακτηριοειδή  (faecal streptococci)  να μην ανιχνεύονται σε 100 mL δείγματος, 



ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ                                     

 

7

ενώ τα θειοαναγωγικά κλωστηρίδια (Sulphite‐reducing clostridia) να είναι μηδέν στα 

200 mL δείγματος.  Για εμφιαλωμένα νερά οι οδηγίες είναι πιο αυστηρές, αφού δεν 

πρέπει  να  ανιχνεύονται  E.coli,  κοπρανώδη  κολοβακτηριοειδή  και  Pseudomonas 

aeruginosa  στα  250 mL  δείγματος  και  τα  θειοαναγωγικά  κλωστρίδια  στα  50 mL 

δείγματος. 
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2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

 
  Μέχρι  και  την  αρχή  του  20ου  αιώνα,  ασθένειες  που  μεταδίδονταν  από  το 

νερό ήταν σύνηθες φαινόμενο.   Ακόμη και σήμερα σε ορισμένες αναπτυσσόμενες 

χώρες οι ασθένειες αυτές είναι η αιτία χιλιάδων θανάτων.  Στο διάστημα 1971‐1972 

αναφέρθηκαν  47  περιπτώσεις  ασθενειών  υδατογενούς  προέλευσης  που  πήραν 

διαστάσεις επιδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τις οποίες οι 22 ήταν 

γαστρεντερίτιδες  (Hoehn,  1976).    Ένα  πρόσφατο  παράδειγμα  είναι  η  επιδημία 

χολέρας στη Ν. Αμερική που ξεκίνησε από το Περού το 1991  και απλώθηκε σε 16 

χώρες,  με  αποτέλεσμα  τον  Ιούνιο  του  1992  να  έχουν  σημειωθεί  590.000 

περιπτώσεις χολέρας και 5.000 θάνατοι.   Άλλες ασθένειες, οι οποίες θεωρείται ότι 

μεταδίδονται από το νερό, είναι ο τυφοειδής πυρετός, η χολέρα κλπ.   Στον Πίνακα 

1.1  αναφέρονται  μερικές  από  τις  κυριότερες  ασθένειες  καθώς  και  οι  αντίστοιχοι 

μικροοργανισμοί που θεωρείται ότι τις προκαλούν (White, 1992). 

Εξ’  ορισμού,  ως απολύμανση  ορίζεται  κάθε φυσική  ή  χημική  διαδικασία  η 

οποία  σκοτώνει  ή  αδρανοποιεί  μικροοργανισμούς  όπως  βακτήρια,  ιούς  και 

πρωτόζωα,  τα  οποία  μπορούν  να  προκαλέσουν  ασθένειες  όπως  τύφο,  χολέρα, 

ηπατίτιδα  (W.S.D.H.,  2004b).    Η  απολύμανση  έχει  σαν  σκοπό  την  προστασία  του 

νερού από  παθογόνους μικροοργανισμούς,  και  όχι  την  αποστείρωση,  δηλαδή  την 

καταστροφή  όλων  των  ζωντανών  μικροοργανισμών  που  υπάρχουν  στο  νερό.    Η 

απολύμανση είναι απαραίτητη για  το πόσιμο νερό και μπορεί  να θεωρηθεί ως  το 

σημαντικότερο  μέτρο  του  τελευταίου  αιώνα  για  την  προστασία  της  δημόσιας 

υγείας.  Τα κυριότερα απολυμαντικά μέσα είναι τα εξής: 

1) Χλώριο 

2) Χλωραμίνες 

3) Διοξείδιο του χλωρίου (ClO2)   

4) Όζον (O3) 

5) Ακτινοβολία UV 
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6) Υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2)  

7) Υπερμαγγανικό κάλιο (KMnO4) 

Η απολύμανση μπορεί να λάβει χώρα με δύο τρόπους.  Το χλώριο πέραν της 

απολυμαντικής  του  δράσης,  προστίθεται  και  εξαιτίας  των  υπολειμματικών  του 

ιδιοτήτων.  Έτσι, όταν το χλώριο παραμένει στα αποθέματα νερού, ή προστίθεται σε 

αυτά τότε εκτελείται πρωτογενής απολύμανση.  Επίσης, είναι  εφικτό να δράσει σε 

ενδεχόμενη  μόλυνση  η  οποία  δημιουργείται  στη  διανομή  ή  στα  συστήματα 

αποθήκευσης νερού λόγω διαρροής ή καταστροφής του συστήματος διανομής του 

νερού.  Η τελευταία ονομάζεται δευτερογενής απολύμανση. 

  Όπως προαναφέρθηκε, η απολύμανση είναι μια διαδικασία που έχει σκοπό 

την  απομάκρυνση  ή  την  απενεργοποίηση  παθογόνων  μικροοργανισμών  που 

βρίσκονται  στα  νερά  και  διαφέρει  από  την  αποστείρωση  η  οποία  εξ’  ορισμού 

σημαίνει  την  καταστροφή  όλων  των  οργανισμών.    Παρότι,  με  ορισμένες 

φυσικοχημικές  διεργασίες,  όπως  η  κροκίδωση,  η  καθίζηση,  η  διήθηση  και  η 

προσρόφηση  (Huck  et  al.,  1993),  επιτυγχάνεται  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  η 

απομάκρυνση  μικροοργανισμών,  ωστόσο  θεωρείται  αναγκαίο  το  στάδιο  της 

χημικής  απολύμανσης,  ειδικά  για  τα  επιφανειακά  ύδατα,  ώστε  να  αποφευχθεί  η 

ανάπτυξη εκείνων που είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία (Weber, 1972).   

Η  χημική  απολύμανση  επιτυγχάνεται  συνήθως  μέσω  οξειδωτικών 

αντιδράσεων.    Τα  πλέον  κοινά  απολυμαντικά  μέσα  είναι  αυτά  που  αναφέρθηκαν 

παραπάνω.    Οι  ενώσεις  αυτές,  όχι  μόνο  προκαλούν  απενεργοποίηση  των 

παθογόνων  μικροοργανισμών  με  διάφορους  τρόπους,  αλλά  καθεμία  από  αυτές 

αντιδρά  διαφορετικά  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  της  απολύμανσης,  όπως  το  pH,  η 

θερμοκρασία, η συγκέντρωση τους και η παρουσία άλλων χημικών ουσιών. 

 

 
Σχήμα 2.1: Αντιστάθμιση κινδύνου μικροβιακής μόλυνσης και σχηματισμού DBPs. 
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Στόχος  της επεξεργασίας  του νερού με κάποιο απολυμαντικό μέσο,  είναι η 

ελαχιστοποίηση  των  κινδύνων  υγείας  που  εγκυμωνεί  η  έκθεση  σε  παθογόνους 

μικροοργανισμούς  με  ταυτόχρονη  ελαχιστοποίηση  του  σχηματισμού  των  DBPs.  

Αυτό  σημαίνει  την  εφαρμογή  μιας  ελάχιστης  δόσης  απολυμαντικού  η  οποία 

προσφέρει  μέγιστη  ασφάλεια  όσον  αφορά  τη  δημόσια  υγεία  και  περιγράφεται 

σχηματικά από το Σχήμα 2.1 (Sadiq and Rodriguez, 2004). 

  Μολονότι  το  αποτέλεσμα  της  απολύμανσης  στα  βακτήρια  και  σε  άλλους 

μικροοργανισμούς  είναι  γνωστά,  ο  ακριβής  μηχανισμός  δεν  έχει  διαλευκανθεί 

πλήρως.    Ακόμη  και  ο  μηχανισμός  της απολύμανσης με  χλώριο  δεν  είναι  πλήρως 

γνωστός, παρότι χρησιμοποιείται ευρέως ως απολυμαντικό μέσο από τις αρχές του 

1900  (Haas,  1990;  Gaudy,  1980).      Σε  αναφορά  της  Ακαδημίας  Επιστημών  των 

Η.Π.Α., αναφέρεται ότι το HOCl επιδρά στα βακτήρια μεταβάλλοντας την κυτταρική 

τους  μεμβράνη  με  τέτοιο  τρόπο ώστε  να  διακόπτεται  η  λειτουργία  του  κυττάρου 

(National  Academy,  1980).    Σε  μεταγενέστερη  μελέτη  όμως  σημειώνεται  ότι  η 

καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης δεν είναι πιθανή παρά μόνο σε εξαιρετικά 

υψηλές  δόσεις,  ενώ  αντίθετα  μπορεί  καταστραφεί  η  εσωτερική  κυτοπλασματική 

μεμβράνη (Jacangelo et al., 1991).  Μελέτες απέδειξαν (Jacangelo et al., 1987) ότι το 

χλώριο μπορεί να δράσει μέσω αντιδράσεων με ορισμένα ένζυμα, όπως αυτά που 

περιέχουν τη σουλφυδρυλομάδα (‐SH).  Επίσης, έχει αναφερθεί ότι το χλώριο είναι 

πολύ δραστικό σε πολλά νουκλεϊκά οξέα, όπως το DNA, και σε αμινοξέα παρόμοια 

με αυτά που βρίσκονται στις πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των 

ενζύμων και τη δομή του κυττάρου (Hazen and Sawer, 1992). 

  Πολύ λιγότερες πληροφορίες υπάρχουν για  την  επίδραση  των  χλωραμινών 

στα  βακτήρια.    Στην  ίδια αναφορά  του Ακαδημίας  Επιστημών  (1980),  προτείνεται 

ότι  η  αδρανοποίηση  των  βακτηρίων  με  χλωραμίνες  μπορεί  να  γίνεται  μέσω 

αντιδράσεων με ένζυμα. Επίσης είναι πιθανή η επίδραση τους σε νουκλεϊκά οξέα, 

όπως  το DNA.    Σε  μελέτες  του  Jacangelo  (Jacangelo  et al.,  1987;  Jacangelo  et al., 

1991) δεν θεωρείται πιθανή η επίδραση στα νουκλεϊκα οξέα αλλά προτείνεται ότι οι 

χλωραμίνες συμμετέχουν σε αντιδράσεις με ομάδες –SH, που βρίσκονται σε ένζυμα, 

μερικές  από  τις  οποίες  μπορεί  να  είναι  και  αναστρέψιμες,  εκτός  αν  προστεθεί 

επαρκής δόση χλωρίου. 
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  Το  διοξείδιο  του  χλωρίου  θεωρείται  επίσης  ικανό  να  επιδράσει  στη 

βακτηριακή ενζυμική λειτουργία, ειδικότερα στα ένζυμα εκείνα που σχετίζονται με 

τη  σύνθεση  των  πρωτεϊνών  (Hazen  and  Sawyer,  1992).    Τέλος,  για  το  όζον, 

προτείνεται ότι  λόγω  της οξειδωτικής  του  ικανότητας,  επιτυγχάνει  τη διακοπή της 

λειτουργίας  των  βακτηριακών  κυτταρικών  μεμβρανών  (National  Academy,  1980), 

ενώ  επίσης  πιθανή  θεωρείται  η  επίδραση  του  σε  ένζυμα  (Bablon  et  al.,  1991).  

Γενικά  έχει  παρατηρηθεί ότι  τόσο  το όζον όσο  και  το διοξείδιο  του  χλωρίου  είναι 

πολύ ισχυρά απολυμαντικά. 

  Συγκεντρωτικά,  έχουν  προταθεί  τρεις  πιθανοί  τρόποι  δράσης  των 

απολυμαντικών  για  την  καταστροφή  ή  αδρανοποίηση  των  μικροοργανισμών 

(Jacangelo et al., 1987; Bablon et al., 1991; Hazen και Sawer, 1992): 

1. Καταστροφή ή εξασθένιση της κυτταρικής δομής που επιτυγχάνεται  με την 

καταστροφή  κύριων  συστατικών  του  κυττάρου  και  της  κυτταρικής 

μεμβράνης,  εξασθένιση  της  λειτουργίας  των  ημιδιαπερατών  μεμβρανών  ή 

επίδραση με νουκλεϊκά οξέα στον πυρήνα ή στο κυτόπλασμα. 

2. Επιδράσεις στο μεταβολισμό, όπου γίνεται αδρανοποίηση των ενζύμων. 

3. Επιδράσεις στην ανάπτυξη και τη βιοσύνθεση, αναστέλλοντας τις πρωτεΐνες, 

τα νουκεϊκά οξέα, τα συνένζυμα ή τη σύνθεση της κυτταρικής μεμβράνης. 

Οι  ενώσεις  που  χρησιμοποιούνται  ως  απολυμαντικά  μέσα  εξυπηρετούν 

διάφορους σκοπούς στην επεξεργασία του νερού.   Πολύ συχνά, προστίθενται πριν 

ξεκινήσει  η  επεξεργασία  του  νερού,  έτσι  ώστε  να  ελεγχθούν  τα  άλγη  και  άλλες 

μορφές  βιολογικής  ανάπτυξης  που  μπορούν  να  αναπτυχθούν  στις  δεξαμενές.  

Επίσης,  οι  χημικές  ενώσεις  προστίθενται  στο  πρώτο στάδιο  της  επεξεργασίας,  όχι 

μόνο σαν απολυμαντικά αλλά και για να ελεγχθεί η γεύση, η οσμή και το χρώμα του 

νερού, για να μειωθεί η επιβάρυνση από οργανικούς ρυπαντές, καθώς και για την 

καθίζηση  των  μετάλλων.    Τέλος,  προστίθενται  στο  στάδιο  της  επεξεργασίας  για 

λόγους απολύμανσης  και  για  να  διασφαλιστεί  η  υπολειμματική  τους  δράση μέσα 

στο δίκτυο.   

Στον Πίνακα 2.1 αναγράφονται τα μέγιστα επίπεδα συγκέντρωσης των DBPs 

τα οποία έχουν θεσπιστεί από τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς 

(WHO,  1994;  USEPA,  2009;  EU,  1998;  DWO,  2001).    Μεταξύ  των  χωρών  της 

Ευρώπης,  υπάρχει  διαφοροποίηση  των  μέγιστων  επιτρεπτών  ορίων  των  TTHMs 
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(Πίνακας 2.2),  (Conio et al., 1998).    Για άλλες  χώρες,  όπως  είναι  ο  Καναδάς  και  η 

Αυστραλία,  τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για  τα ΤTHMs  έχουν οριστεί στα 350 μg/L 

και 250 μg/L αντίστοιχα (Palacios et al., 2000; Elshorbagy et al., 2000)  . 

 

   Πίνακας 2.1: Παραμετρικές τιμές για τα παραπροϊόντα απολύμανσης. 
μg/L 

DBPs 
WHO (1994)  USEPA (2009)  EU (1998)  German DWO, (2001) 

CHCl3  200  ‐  ‐  ‐ 

CHBrCl2  60  ‐  ‐  ‐ 

CHBr2Cl  100  ‐  ‐  ‐ 

CHBr3  100  ‐  ‐  ‐ 

TTHMs  ‐  Stage 1: 80 μg/L
Stage 2: 40 μg/L 

100  50 

CCl3CN  ‐  ‐  ‐  ‐ 

CHCl2CN  20  ‐  ‐  ‐ 

CHBrClCN  ‐  ‐  ‐  ‐ 

CHBr2CN  70  ‐  ‐  ‐ 

CH2ClCOOH  20  ‐  ‐  ‐ 

CHCl2COOH  50  ‐  ‐  ‐ 

CCl3COOH  200  ‐  ‐  ‐ 

CH2BrCOOH  ‐  ‐  ‐  ‐ 

CHBr2COOH  ‐  ‐  ‐  ‐ 

HAAs(5)  ‐  Stage 1: 60 μg/L
Stage 2: 30 μg/L 

‐  ‐ 

BrO3
‐  25  10  10  10 

ClO3
‐  700  ‐  ‐  ‐ 

ClO2
‐  200  1000  ‐  200 

 

Μολονότι τα απολυμαντικά μέσα θα πρέπει να είναι αρκετά δραστικά ώστε 

να επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, η δραστικότητα 

τους  οδηγεί  και  σε  άλλες  χημικές  αντιδράσεις  με  ενώσεις  που  προϋπάρχουν  στο 

νερό, με αποτέλεσμα το σχηματισμό μη επιθυμητών παραπροϊόντων.  Το πρόβλημα 

των επικίνδυνων παραπροϊόντων που μπορεί να σχηματιστούν κατά τη διάρκεια της 

απολύμανσης ανέκυψε στα μέσα της δεκαετίας του ’70.  Από τότε αποτελεί ένα από 

τα πλέον συζητημένα  και  ερευνούμενα  ζητήματα  της βιομηχανίας  πόσιμου  νερού 

στον κόσμο, τοποθετώντας το ζήτημα αυτό αλλά και την επεξεργασία του πόσιμου 

νερού  γενικότερα  σε  νέες  βάσεις.    Σε  ορισμένες  βιομηχανικές  χώρες  υπήρξε  μία 
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τάση πλήρους  εγκατάλειψης  του  χλωρίου σαν  κύριο απολυμαντικό,  ενώ σε άλλες 

επιδιώχθηκε η σημαντική ελάττωση των χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων.   

Τα  τελευταία  χρόνια,  έγινε  κατανοητό  ότι  η  παρουσία  ορισμένων 

παραπροϊόντων απολύμανσης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.  Για 

πρώτη  φορά,  το  1974,  δύο  μελέτες  ταυτοποίησαν  το  χλωροφόρμιο,  μια 

καρκινογόνο  ένωση,  σαν  παραπροϊόν  της  χλωρίωσης  του  πόσιμου  νερού  (Rook, 

1974;  Bellar  et  al.,  1974;  Van  Hoof,  1992).    Σήμερα,  ο  σχηματισμός  των  παρα‐

προϊόντων,  αποτελεί  ένα  από  τα  βασικότερα  προβλήματα  της  επεξεργασίας  του 

νερού.    Στον  Πίνακα  2.1  αναφέρονται  ορισμένα  από  τα  σημαντικότερα  παρα‐

προϊόντα απολύμανσης και τα μέγιστα όρια συγκέντρωσης των ενώσεων αυτών που 

έχουν  καθοριστεί  από  διάφορους  διεθνείς  οργανισμούς  για  την  προστασία  της 

δημόσιας υγείας. 

 
Πίνακας 2.2: Μέγιστα επιτρεπτά όρια TTHMs για Ευρωπαϊκές χώρες. 

  TTHMs (μg/L) CHCl3 (μg/L) CHCl2Br (μg/L) 

Γερμανία  50  ‐  ‐ 

Ελβετία  25  ‐  ‐ 

Αυστρία  30  ‐  ‐ 

Γαλλία  ‐  30  ‐ 

Ιταλία  30  ‐  ‐ 

Λουξεμβούργο  50  ‐  ‐ 

Σουηδία  50  ‐  ‐ 

Βέλγιο  100  ‐  ‐ 

Ηνωμένο Βασίλειο  100  ‐  ‐ 

Ιρλανδία  100  ‐  ‐ 

Νορβηγία  100  ‐  ‐ 

Φιλανδία  ‐  200  60 

 

Θα  πρέπει  δε  να  αναφερθεί  ότι  κάθε  ένα  από  τα  μέσα  απολύμανσης 

προσφέρουν  σε  διαφορετικό  βαθμό  προστασία  στο  νερό,  όσον  αφορά  τους  εξής 

παράγοντες (Σχήμα 2.2):  

1. Βακτήρια 

2. Ιοί 

3. Πρωτόζωα 

4. Υπολειμματική δράση 
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5. Απουσία DBPs 

6. Γεύση και οσμή 

Για  να  θεωρηθεί  ένα  οξειδωτικό  ιδανικό  στην  απολύμανση  του  πόσιμου  νερού 

πρέπει  να  πληροί  ορισμένες  βασικές  προϋποθέσεις.    Στο  Σχήμα  2.2  φαίνονται  οι 

ιδιότητες που πρέπει να παρουσιάζει το ιδανικό απολυμαντικό.  Θα πρέπει να είναι 

δραστικό, ώστε να καταστρέφει πλήρως τα βακτήρια,  τους  ιούς και  τα πρωτόζωα.  

Να  έχει  μέγιστη  απολυμαντική  δράση,  ώστε  να  διασφαλίζει  την  απολύμανση  και 

μέσα  στο  δίκτυο  διανομής.    Να  μην  οδηγεί  στο  σχηματισμό  ανεπιθύμητων 

παραπροϊόντων  και  να  μην  προσδίδει  καμία  γεύση  και  οσμή  στο  νερό.    Είναι 

φανερό  ότι  κανένα  από  τα  ευρέως  χρησιμοποιούμενα  οξειδωτικά  δεν  μπορεί  να 

θεωρηθεί ιδανικό, αφού καμία από τις απολυμαντικές αυτές διεργασίες δεν πληροί 

όλες τις προϋποθέσεις.  

 

 

1. Βακτήρια 
2. Ιοί 

3. Πρωτόζωα 
4. Υπολειμματική δράση 

5. Απουσία DBPs 
6. Γεύση και οσμή 

   

Σχήμα 2.2: Ιδιότητες των κυριοτέρων ενώσεων που χρησιμοποιούνται στην απολύμανση (Καμπιώτη, 
2000). 
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2.2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 
  Η  δράση  ενός  απολυμαντικού  μέσου  έναντι  κάποιου  συγκεκριμένου 

παθογόνου μικροοργανισμού καθορίζεται από τη μείωση του αρχικού πληθυσμού 

του  παθογόνου,  κατά  τη  διάρκεια  συγκεκριμένου  χρόνου  επαφής.    Για  ένα 

συγκεκριμένο  απολυμαντικό  μέσο  υπό  καθορισμένες  συνθήκες,  το  απλούστερο 

μοντέλο  απολύμανσης  (Εξίσωση  2.1)  που  μπορεί  να  εξηγήσει  τη  δράση  του 

ικανοποιητικά  είναι  αυτό  που  προτείνεται  από  την  Chick  (1908)  και  τον Watson 

(1908).  
 

ln(N/N0)=‐kt                                                (Εξ. 2.1) 
 

Όπου N0=αρχικός αριθμός παθογόνων μικροοργανισμών στο σύστημα, Ν=αριθμός 

μικροοργανισμών  μετά  από  χρόνο  (t)  της  απολύμανσης.    Ο  συντελεστής 

αποτελεσματικότητας  (k)  εξαρτάται  από  τη  συγκέντρωση  (C)  του  απολυμαντικού 

(Εξ. 2.2): 
 

k=κ’Cn                                                                            (Εξ. 2.2) 

Τότε ο Νόμος της Chick γίνεται: 
 

ln(N/NO)=‐ κ’C
nt                                           (Εξ. 2.3) 

 

  Με τη βοήθεια της Εξίσωσης 2.3 μπορεί να υπολογιστεί η συγκέντρωση και ο 

χρόνος  που  απαιτείται  για  την  επιθυμητή  μείωση  συγκεκριμένου  ποσοστού  του 

αρχικού πληθυσμού κάποιου παθογόνου μικροοργανισμού στο νερό.   Το γινόμενο 

Cnt είναι η βάση της επιλογής της απολυμαντικής διαδικασίας σε ένα σύστημα. 

  Ο  συντελεστής  (n)  καθορίζει  την  πολυπλοκότητα  της  απολυμαντικής 

διαδικασίας.  Αν n=1, τότε η μείωση του αρχικού πληθυσμού σε σχέση με το χρόνο 

είναι γραμμική και τα C και t στην απολυμαντική διαδικασία είναι ισοβαρή.  Αν n>1, 

τότε μεγαλύτερη σημασία έχει η συγκέντρωση του απολυμαντικού, ενώ αν n<1 τότε 

ο χρόνος επαφής επηρεάζει κυρίως το αποτέλεσμα της απολύμανσης. 

  Ο συντελεστής (κ’) ο οποίος υπεισέρχεται στην Εξίσωση 2.3 είναι ειδικός για 

συγκεκριμένο μικροοργανισμό και  μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία και 

το  pH  του  νερού.    Η  θολερότητα  του  νερού  μπορεί  επίσης  να  επηρεάσει  το 

αποτέλεσμα της απολύμανσης αφού οι αιωρούμενες οργανικές ή ανόργανες ουσίες 
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παίζουν  το  ρόλο  ασπίδας  προστασίας  για  τους  παθογόνους  μικροοργανισμούς.  

Ορισμένοι μικροοργανισμοί, όπως πρωτόζωα, οι οποίοι παρουσιάζουν αντοχή στη 

χλωρίωση,  μπορεί  να  είναι  φορείς  παθογόνων  βακτηρίων  και  ιών  και  να  τους 

αποδίδουν στο υδάτινο περιβάλλον.  Έτσι οι αιωρούμενες ουσίες, προσφέρουν ένα 

άλλο  τρόπο προστασίας  των  παθογόνων  βακτηρίων από  τη  μικροβιοκτόνο  δράση 

του χλωρίου.  

 

   Πίνακας 2.3: Τιμές C.t ώστε να επιτευχθεί 99.9% μείωση του πληθυσμού της Giardia lamblia, 
ελεύθερο χλώριο:2ppm, (Bryan et al., 1992). 

    ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  pH  0.5 (ΟC) 5 (ΟC) 10 (ΟC) 15 (ΟC) 

6  165  116  87  58 

7  236  165  124  83 

8  346  243  182  122 
Ελ. χλώριο 

9  500  353  265  177 

Όζον  6‐9  2,9  1,9  1,43  0,95 

ClO2  6‐9  63  26  23  19 

Χλωραμίνες  6‐9  3800  2200  1850  1500 

 

  Ο  πρωταρχικός  σκοπός  ενός  συστήματος  απολύμανσης  είναι  να  αποτελεί 

φραγμό για οποιονδήποτε παθογόνο μικροοργανισμό προσπαθεί να επιβιώσει στο 

συγκεκριμένο δίκτυο ύδρευσης.  Για το λόγο αυτό, πρέπει οι τιμές του γινομένου C.t 

να έχουν καθοριστεί μετά από πειράματα στο συγκεκριμένο σύστημα ύδρευσης.  Οι 

τιμές  του  γινομένου  C.t  συνήθως  εφαρμόζονται  για  απολύμανση  με  χλώριο, 

διοξείδιο  του  χλωρίου,  χλωραμίνες  και  όζον με στόχο  την  καταστροφή  του 99,9% 

του  αρχικού  πληθυσμού  των  παθογόνων  μικροοργανισμών  (Geldreich  and  Clark, 

1990).    Πρέπει  όμως  να  υπάρχει  πρόβλεψη μετατροπής  αυτών  των  τιμών  διότι  η 

μεταβολή  της  θερμοκρασίας,  του pH  και  της  θολερότητας  του  νερού μπορούν  να 

επηρεάσουν  την  αποτελεσματικότητα  της  απολύμανσης  (Πίνακας  2.3).    Η  σωστή 

διήθηση  του  νερού  πριν  την  εφαρμογή  της  απολύμανσης  απομακρύνει  μεγάλο 

ποσοστό  των  μικροοργανισμών,  κατακρατώντας  τα  αιωρούμενα  στερεά  και  τις 

οργανικές  ουσίες  και  βοηθάει  στην  καλή  λειτουργία  της  απολυμαντικής 

διαδικασίας.    Η  διήθηση  κυρίως  με  φίλτρα  χαμηλής  ροής  και  με  εφαρμογή 

προοζόνωσης  είναι  πολύ  αποτελεσματική  κυρίως  για  την  απομάκρυνση  των 
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Cryptosporidium  και  Giardia  (Fogel  et  al.,  1993; Mailey  et  al.,  1993;  Glicker  and 

Edwards, 1991). 

Το  σύστημα  ύδρευσης  πρέπει  να  διαθέτει  ευελιξία  ως  προς  τα  σημεία 

εφαρμογής  της  απολύμανσης  και  πρόβλεψη  για  έκτακτες  περιπτώσεις,  όπου 

πιθανόν  να  χρειαστεί  μεγαλύτερος  χρόνος  εφαρμογής  της  απολύμανσης  (π.χ. 

δεξαμενές αποθήκευσης νερού).   

 

2.3. ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 
Οι  κύριες  μέθοδοι  οι  οποίες  χρησιμοποιούνται  κατά  την  επεξεργασία 

απολύμανσης  των  υδάτων  είναι  αυτές  που  αναφέρονται  στην  Παράγραφο  2.1.  

Πολύ  σημαντικό  είναι  το  γεγονός  ότι  κατά  την  επεξεργασία  του  νερού  μπορεί  να 

γίνει χρήση περισσοτέρων του ενός απολυμαντικών μέσων.   Κατά την επεξεργασία 

ενός  συγκεκριμένου  δείγματος  νερού,  με  ταυτόχρονη  χρήση  διαφορετικών 

απολυμαντικών  μέσων,  μπορεί  να  επιτευχθεί  μείωση  του  σχηματισμού  κάποιων 

παραπροϊόντων απολύμανσης.    Επίσης,  είναι  δυνατόν  να  εξαλειφθούν παθογόνοι 

παράγοντες οι οποίοι περιέχονται στο νερό, για τους οποίους υπό άλλες συνθήκες 

να μην πραγματοποιούνταν αποτελεσματική απενεργοποίηση.  Με τον τρόπο αυτό 

δίνεται  η  δυνατότητα  ενός  εναλλακτικού  τρόπου  απολύμανσης  ανάλογα  με  τις 

υπάρχουσες συνθήκες. 

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των απολυμαντικών μέσων αλλά και 

κάποια  κύρια  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα,  τα  οποία  διαθέτουν  αυτά, 

αναπτύσσονται ακολούθως (W.S.D.H., 2004a): 

 

2.3.1. Χλωρίωση 

 
Οι  τεχνικές  χλωρίωσης  του  νερού  αναπτύχθηκαν  στα  τέλη  του  19ου  με  τις 

αρχές  του  20ου  αιώνα.    Ακόμα  και  σήμερα  το  χλώριο  αποτελεί  το  κύριο 

απολυμαντικό  μέσο  του  νερού.    Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι    το 1908,  στο 

Jersey City Water Works δημιουργήθηκε το πρώτο σύστημα απολύμανσης μεγάλης 
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κλίμακας σε μόνιμη βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 

2.3,  μετά  την  έναρξη  λειτουργίας  της  βάσης,  όπου  πραγματοποιήθηκε  η 

απολύμανση  του  νερού,  η  τάση  μεταβολής  των  θανάτων  από  τυφοειδή  πυρετό 

φαίνεται να είναι σημαντικά πτωτική.  Στην Ελλάδα η χλωρίωση αναγνωρίστηκε σαν 

επίσημη μέθοδος απολύμανσης το 1958 (Υγ. Διάταξη, ΥΜ5673/4‐12‐1957). 

Το  χλώριο  παράγεται  σε  μεγάλα  ποσοστά  και  χρησιμοποιείται  ευρέως  για 

βιομηχανική  και  οικιακή  χρήση  σαν  απολυμαντικό  και  λευκαντικό.    Το  χλώριο 

χρησιμοποιείται  περιστασιακά  στην  απολύμανση  κολυμβητικών  δεξαμενών  και 

αποτελεί το πιο κοινό απολυμαντικό και οξειδωτικό μέσο για την απολύμανση του 

νερού.   

 

 
Σχήμα 2.3.: Μείωση κρουσμάτων τυφοειδούς πυρετού με εφαρμογή χλωρίωσης (W.S.D.H., 2004a). 

 

Το  χλώριο  υπό  τη  μορφή  αερίου  ή  αλάτων  υποχλωριώδους  οξέος,  όταν 

διαλυθεί στο νερό δίνει ενώσεις με ισχυρή δράση εναντίον των βακτηρίων και των 

ιών.  Προσφέρει επίσης μία παραμένουσα προστασία στο νερό που διακινείται στο 

δίκτυο διανομής εναντίον πιθανής  τοπικής μόλυνσης ή ανάπτυξης βακτηρίων που 

βρίσκονται  σε  λανθάνουσα  κατάσταση.    Κατά  τη  χλωρίωση  το  ενεργό  οξειδωτικό 

μέσο είναι το Cl+, το οποίο μπορεί να προέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, είτε από 

αέριο  χλώριο,  είτε  από  άλατα  του  υποχλωριώδους  οξέος  καθώς  και  από 

χλωραμίνες. 

Η απολυμαντική δράση  του  χλωρίου επηρεάζεται από  την  τιμή  του pH  και 

είναι ισχυρότερη σε όξινο (pH<6) και ασθενέστερη σε αλκαλικό περιβάλλον (pH>8).  
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Η  αμμωνία  και  το  άζωτο  των  οργανικών  ενώσεων  αντιδρούν  με  το  χλώριο  και 

σχηματίζουν οργανικές και ανόργανες χλωραμίνες.   Τα τριαλογονομεθάνια  (THMs) 

που  θεωρούνται  επικίνδυνα  παραπροϊόντα  απολύμανσης  αυξάνονται  στις 

υψηλότερες τιμές pH ενώ άλλες μη πτητικές οργανοχλωριούχες ενώσεις και έντονα 

μεταλλαξιογόνα φαινόμενα παρατηρούνται σε χαμηλές τιμές pH. 

Κύρια  πλεονεκτήματα  της  χρήσης  χλωρίου  είναι  η  υψηλή  βακτηριογόνος 

δράση του, το χαμηλό κόστος του, η αποτελεσματικότητα του στους περισσότερους 

μικροοργανισμούς,  η  σταθερότητα  του  που  διασφαλίζει  την  υπολειμματική  του 

δράση στα συστήματα διανομής νερού.  Επίσης μπορεί να οξειδώσει το σίδηρο και 

το  μαγγάνιο  κάνοντας  έτσι  πιο  εύκολη  την  απομάκρυνση  τους.    Τέλος,  διαθέτει 

γνωστή  τεχνολογία  και  η  εφαρμογή  του  είναι  σχετικά  εύκολη  με  τη  μορφή 

υποχλωριώδους.    Το  κύριο  μειονέκτημα  αυτής  της  μεθόδου  εντοπίζεται  στον 

σχηματισμό  παραπροϊόντων  απολύμανσης  η  οποία  οφείλεται  στην  υψηλή  και  μη 

εκλεκτική  δραστικότητα  όλων  των  μορφών  του  ελεύθερου  χλωρίου.    Επίσης  η 

χλωρίωση  φαίνεται  να  μην  είναι  αποτελεσματική  όσον  αφορά  την  επίδραση  του 

στα Cryptosporidium protozoa.  Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι το χλώριο προσδίδει 

ιδιαίτερη οσμή και γεύση στο νερό. 

 

2.3.1.1. Αέριο χλώριο 

   
Η  παραγωγή  του  αερίου  χλωρίου  μπορεί  να  γίνει  με  οξείδωση  του 

χλωριούχου νατρίου (αντίδραση 2.1) σε υδατικό διάλυμα (Weber, 1972): 
 

2H2O + NaCl + ηλεκτρική ενέργεια   H2(g) + 2NaOH + Cl2(g)             (2.1) 
 

To μοριακό χλώριο υδρολύεται γρήγορα στο νερό, σχεδόν σε 100 ms (Morris, 1946; 

Aieta  and  Roberts,  1985),  σχηματίζοντας  υποχλωριώδες  οξύ  και  ανιόν  χλωρίου, 

σύμφωνα με την αντίδραση 2.2 (White, 1972): 
 

Cl2(g) + H2O   HOCl + H+ + Cl‐                                         (2.2) 
 

Σε pH πάνω από 4.4, στο διάλυμα δεν περιέχεται σχεδόν καθόλου μοριακό χλώριο 

(Snoeyink  and  Jenkins,  1980),  έτσι  στην  παραπάνω  αντίδραση  τα  κύρια  προϊόντα 
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είναι  το  HOCl  και  το  Cl‐.    Το  Cl‐  είναι  σχετικά  αδρανές  και  δεν  συμμετέχει  στην 

απολύμανση ή σε άλλη χημική αντίδραση, αντίθετα με το HOCl, όπου η οξειδωτική 

βαθμίδα  του  χλωρίου  είναι  +1.    Το HOCl  μετατρέπεται  μέσω άλλων αντιδράσεων 

και  σε  άλλες  ενώσεις  του  χλωρίου,  οπότε  η  συνολική  αποτελεσματικότητα  της 

απολύμανσης και η δραστικότητα του χλωρίου είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών 

αυτών ενώσεων.   Το HOCl είναι ένα ασθενές οξύ με pKa=7,5  (Morris, 1966) οπότε 

διασπάται μερικώς σχηματίζοντας το υποχλωριώδες ανιόν (αντίδραση 2.3): 
 

HOCl   H+ + OCl‐                                                      (2.3)                                  
 

Η αναλογία του HOCl  και  του ΟCl‐  καθορίζεται από τη θερμοκρασία,  το pH 

και  την ολική συγκέντρωση  του  χλωρίου.   Αυξάνοντας  το pH  η  ισορροπία κινείται 

προς τα δεξιά, οπότε για τιμές του pH πάνω από 8, το OCl‐ αποτελεί κύρια ένωση.  

Για τιμές του pH μικρότερες από 7, βρίσκεται σε αφθονία το HOCl, ενώ στην περιοχή 

μεταξύ  7  και  8,  έχουμε  και  τις  δύο  μορφές.    Πιο  συγκεκριμένα,  το  ποσοστό  του 

υποχλωριώδους οξέος (ΗΟCl) και του υποχλωριώδους ιόντος (OCl‐) στους 15 oC για 

διάφορες  τιμές pH  δίνεται  στον Πίνακα 2.4.   Μοριακό  χλώριο  μπορεί  να  υπάρχει 

μόνο σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις και χαμηλές τιμές pH. 

 
Πίνακας 2.4:  Αναλογία υποχλωριώδους οξέος (ΗΟCl) και υποχλωριώδους ιόντος (OCl‐) στους 15 oC 

για διάφορες τιμές pH. 
pH  HOCl% ΟCl‐%

5  99,7  0,3 

6  97,5  2,5 

7  79,7  20,3 

8  28,0  72,0 

9  3,8  96,2 

 

 

Το  φαινόμενο  αυτό  επιδρά  τόσο  στην  απολύμανση,  όσο  και  στη  χημική 

δραστικότητα  γενικότερα,  αφού  το  υποχλωριώδες  οξύ  έχει  μεγαλύτερη 

βακτηριογόνο  δράση  (δυναμικό  οξειδοαναγωγής,  Ε0=  +1,49  V)  και  είναι  πολύ 

δραστικότερο  σε  σχέση  με  το  συζυγές  υποχλωριώδες  ανιόν  

(Ε0=  +0,90  V)  (Hazen  και  Sawer,  1992,  White,  1992).    Πιο  συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε ότι το HOCl είναι 80 φορές πιο ισχυρό από το OCl‐ στην καταστροφή 
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Ε. coli και 300 έως 500 φορές ισχυρότερο στην καταστροφή των κυστών Entamoeba 

hystolytica και Giardia (White, 1992).   

Είναι φανερό, ότι ο έλεγχος του pH είναι πολύ σημαντικός για την επίτευξη 

αποδοτικής απολύμανσης του νερού με χλώριο, αφού η απολυμαντική δράση του 

χλωρίου μειώνεται σημαντικά όταν το pH του νερού είναι πάνω από 8.  Σε τιμές pH 

μεγαλύτερες του 8, το χλώριο θεωρείται μη αποτελεσματικό απολυμαντικό.  Το Cl2, 

το HOCl και το OCl‐ αναφέρονται ως «ελεύθερο ή υπολειμματικό χλώριο».  Συνεπώς, 

για  να  διαπιστωθούν  τα  αποθέματα  του  απολυμαντικού,  πρέπει,  εκτός  από  τη 

μέτρηση του ελεύθερου χλωρίου, να ελεγχθεί και το επίπεδο του pH.   

Ο μηχανισμός καταστροφής των βακτηρίων πιστεύεται ότι πραγματοποιείται 

λόγω  καταστροφής  της  κυτοπλασματικής  μεμβράνης  και  της  αδρανοποίησης  της 

ενζυματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με αυτήν.  Υπάρχει διχογνωμία ως προς 

το  μηχανισμό  καταστροφής  των  ιών  αλλά  πιστεύεται  ότι  είναι  πιθανότερο  να 

συμβαίνει αντίδραση του HOCl με τα νουκλεοτίδια του RNA παρά καταστροφή της 

πρωτεϊνικής κάψουλας του ιού.  Το χλώριο εξαιτίας της υπολειμματικής δράσης της 

οποίας  παρέχει,  μπορεί  να  δράσει  σαν  προστατευτικός  παράγοντας  για  κάποιο 

διάστημα στο δίκτυο ύδρευσης.   Όμως, αν κάποιοι μικροοργανισμοί κατορθώσουν 

να προσκολληθούν στις σωληνώσεις του δικτύου, τότε η αντοχή τους στη χλωρίωση 

αυξάνει σημαντικά, διότι αναπτύσσουν μηχανισμούς προστασίας.      

Το  βιομηχανικά  παραγόμενο  αέριο  χλώριο  και  το  υποχλωριώδες  νάτριο 

μπορεί να περιέχουν προσμείξεις, όπως μέταλλα, που μπορεί να έχουν επιπτώσεις 

στην υγεία.  Οι συνήθεις συγκεντρώσεις του χλωρίου που προστίθενται στο πόσιμο 

νερό, αν και είναι ικανές να καταστρέψουν βακτήρια και ιούς, όταν ληφθούν από το 

στόμα  αντιδρούν  με  το  σάλιο  και  τα  γαστρικά  υγρά  και  αδρανοποιούνται.    Δεν 

έχουν παρατηρηθεί οποιαδήποτε αρνητικά αποτελέσματα σε ανθρώπους ή ζώα που 

πίνουν χλωριωμένο νερό.   Πειράματα που έχουν γίνει σε  τρωκτικά σε διάστημα 2 

ετών  έδειξαν  ότι  δόσεις  μέχρι  15 mg  ανά  κιλό  βάρους  σώματος  ανά  ημέρα  δεν 

προκάλεσαν οποιοδήποτε τοξικό αποτέλεσμα.  Σε ροφήματα που παρασκευάζονται 

από χλωριωμένο νερό όπως καφές, τσάι κλπ, το χλώριο αδρανοποιείται εντελώς.   

Οι πιο συνηθισμένες διαμαρτυρίες που σχετίζονται με το χλωριωμένο νερό 

είναι για δυσάρεστη οσμή και γεύση.  Σε νερό απαλλαγμένο από οργανικές ενώσεις, 

συγκεντρώσεις  έως και 2 mg/L,    δεν προκαλούνται αρνητικά  χαρακτηριστικά στην  
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οσμή  και  στη  γεύση.    Όταν  όμως  ορισμένες  οργανικές  ενώσεις  όπως  οι φαινόλες 

ευρίσκονται  στο  νερό,  ακόμα  και  σε  ελάχιστες  συγκεντρώσεις,  αντιδρούν  με  το 

χλώριο  και  προσδίδουν  στο  νερό  δυσάρεστη  οσμή.  Ο  WHO  ορίζει  ότι  για 

αισθητικούς λόγους οι φαινόλες και οι χλωροφαινόλες δεν πρέπει να ξεπερνούν τη 

συγκέντρωση του 0,1 μg/L. 

 

2.3.1.2. Άλατα του υποχλωριώδους οξέος 

   
Εξαιτίας  της  τοξικότητας  του  αερίου  χλωρίου  αποφεύγεται  σε  πολλές 

περιπτώσεις  η  χρήση  του.    Εναλλακτικά  χρησιμοποιείται  συνήθως  υποχλωριώδες 

νάτριο  ή  υποχλωριώδες  ασβέστιο,  τα  οποία  υδρολύονται  σύμφωνα  με  τις 

αντιδράσεις 2.4 και 2.5. 
 

NaOCl + H2O   HOCl + Na+ + OH‐                                       (2.4) 
 

Ca(OCl)2 + 2H2O   2HOCl + Ca+2 +2OH‐                                  (2.5) 
 

Και στις δύο περιπτώσεις τα κύρια προϊόντα είναι τελικά το ΗOCl και το OCl‐, έτσι 

τόσο  τα  χαρακτηριστικά  της  απολύμανσης,  όσο  και  των  άλλων  χημικών 

αντιδράσεων  είναι  παρόμοια  με  του  αερίου  χλωρίου.    Η  κατανομή  των  ΗOCl  και 

OCl‐ εξαρτάται και σε αυτές τις περιπτώσεις από το pH. 

 

2.3.2. Χλωραμίνες 

 
  Οι  χλωραμίνες  και  ιδίως  η  μονοχλωραμίνη  είναι  από  τα  πρώτα 

απολυμαντικά  που  χρησιμοποιήθηκαν  αρχικά,  κυρίως  στις  ΗΠΑ,  το  1917  (Wolfe, 

1984).  Πολύ σύντομα έγινε φανερή η ικανότητα τους να μειώνουν τη γεύση και την 

οσμή  που  εμφανίζονταν  παρουσία  του  χλωρίου,  ενώ  επισημάνθηκε  ότι  παρείχαν 

πιο σταθερή υπολειμματική δράση μέσα στο δίκτυο.  Έτσι, μέχρι το τέλος του 1930 

η χρήση των χλωραμινών αυξήθηκε κατακόρυφα.   Κατά τη διάρκεια του δευτέρου 

παγκοσμίου  πολέμου,  λόγω  της  έλλειψης  σε  αμμωνία,  η  χρήση  τους  μειώθηκε, 

αλλά και αργότερα η μελέτη της αντίδρασης χλωραμίνωσης είχε σαν αποτέλεσμα, 
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στις αρχές του 1960, να περιοριστεί η μέθοδος απολύμανσης σε λιγότερο από το 3% 

των μονάδων επεξεργασίας νερού.  Ένας σημαντικός λόγος που οδήγησε σε αυτή τη 

μείωση είναι η μειωμένη ικανότητα απολύμανσης που παρουσιάζουν σε σχέση με 

το ελεύθερο χλώριο. 

Οι  χλωραμίνες  στον  αέρα  ερεθίζουν  το  αναπνευστικό  σύστημα.    Ωστόσο 

πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η μονοχλωραμίνη είναι πιο δραστική εναντίον των 

βακτηριδίων  από  ότι  αρχικά  είχε  εκτιμηθεί.    Η  αυξημένη  σταθερότητα  τους  τις 

καθιστά  ιδανικές  στην  παρεμπόδιση  της  ανάπτυξης  βακτηρίων  (μεταμόλυνση), 

κυρίως  σε  μεγάλα  δίκτυα  ύδρευσης.    Από  μόνες  τους  όμως  δεν  μπορούν  να 

επιτύχουν ικανοποιητική αρχική απολύμανση του νερού.   Για το λόγο αυτό πρέπει 

να  χρησιμοποιούνται  σε  συνδυασμό  με  κάποιο  άλλο  ισχυρό  οξειδωτικό  όπως  το 

όζον  ή  το  διοξείδιο  του  χλωρίου  προκειμένου  να  επιτευχθεί  ένα  ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα.  Το γεγονός ότι η μονοχλωραμίνη δεν είναι τόσο ισχυρό αντιδραστήριο 

όσο  το  χλώριο,  συμβάλλει  στο  να  σχηματίζει  περίπου  τη  μισή  ποσότητα 

οργανοχλωριωμένων παραπροϊόντων σε σχέση με το χλώριο. 

Η  απολύμανση  με  χλωραμίνες  απαιτεί  εγκαταστάσεις  που  να  επιτρέπουν 

μεγάλο  χρόνο  επίδρασης.    Έχουν  απολυμαντική  ικανότητα  έναντι  πολλών 

παθογόνων βακτηρίων αλλά δεν είναι αποτελεσματικές  έναντι  της  Legionella,  των 

πρωτοζώων  (Giardia)  και  των  ιών.    Η  μικροβιοκτόνος  δράση  της  μεθόδου  αυτής, 

οφείλεται  σε  αναστολή  πρωτεϊνικών  αντιδράσεων  στον  κυτταρικό  μεταβολισμό 

(Jacangelo et al., 1991).    Έτσι συνίσταται η  χρήση  τους στο στάδιο δευτερογενούς 

απολύμανσης,  για  τη  βελτίωση  των  οργανοληπτικών  ιδιοτήτων  του  χλωριωμένου 

νερού  και  για  την  παρουσία  σταθερού  υπολειμματικού  απολυμαντικού  στο  νερό.  

Επίσης παρουσιάζουν μεγαλύτερη  ικανότητα διείσδυσης από  το  ελεύθερο  χλώριο 

μέσα στο βιολογικό υμένιο των σωλήνων.  

Οι  χλωραμίνες  παρασκευάζονται  από  την  αντίδραση  του  υποχλωριώδους 

οξέος  με  την  αμμωνία.    Με  τη  μέθοδο  αυτή  μπορούν  να  παρασκευαστούν 

μονοχλωραμίνες, διχλωραμίνες και τριχλωραμίνες.  Ο σχηματισμός των χλωραμινών 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αντιδράσεις 2.6, 2.7 και 2.8. 
 

NH3 + HOCl   NH2Cl + H2O                                           (2.6) 
 

NH2Cl + HOCl   NHCl2 + H2O                                         (2.7) 
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                           NHCl2 + HOCl   NCl3 + H2O                                           (2.8) 
 

Σε  συνθήκες  επεξεργασίας  νερού,  οι  αντιδράσεις  2.6  και  2.7  λαμβάνουν  χώρα 

σχεδόν  ταυτόχρονα  και  η  κατανομή  τους  εξαρτάται  κυρίως  από  το  λόγο  του 

χλωρίου  προς  την  αμμωνία  και  το  pH.    Όταν  η  αναλογία  του  χλωρίου  προς  την 

αμμωνία (κ.β.) είναι 3:1 και το pH είναι 7, το κύριο ομόλογο που σχηματίζεται είναι 

η  μονοχλωραμίνη  σε  ποσοστό  92%,  ενώ  η  διχλωραμίνη  σχηματίζεται  σε  ποσοστό 

8%, σχετικές αναλογίες που μπορεί να αλλάξουν με το χρόνο της αντίδρασης (Glaze, 

1990).    Σε  υψηλές  τιμές  του  λόγου  χλωρίου/αμμωνία  γίνεται  σημαντική  η 

αντίδραση  σχηματισμού  της  τριχλωραμίνης  και  αν  καταναλωθεί  η  αμμωνία  το 

χλώριο  μπορεί  να  οξειδώσει  περαιτέρω  τις  χλωραμίνες  και  να  σχηματίσει  αέριο 

άζωτο.   Συνήθως η αναλογία χλωρίου/αμμωνίας, που χρησιμοποιείται, κυμαίνεται 

από 2:1 έως 5:1  (κ.β.).   Επειδή η διχλωραμίνη και η τριχλωραμίνη έχουν  ιδιαίτερη 

οσμή, ενδείκνυται ο λόγος χλωρίου/αμμωνία/άζωτο να είναι περίπου 4:1, ώστε να 

αποφεύγεται ο σχηματισμός τους (ASCE/AWWA 1990).  

  Μολονότι το χλώριο βρίσκεται στις χλωραμίνες σε οξειδωτική κατάσταση +1 

όπως και στο HOCl και στο OCl‐, παρουσιάζονται διαφορές τόσο στην απολυμαντική 

ικανότητα όσο και στη χημική δραστικότητα λόγο της διαφορετικής κατανομής του 

φορτίου  στο  μόριο.    Το  HOCl  συμπεριφέρεται  ως  οξύ  κατά  Lewis,  εξαιτίας  της 

διαφοράς ηλεκτραρνητικότητας μεταξύ O και Cl, αντίθετα το Ν και το Cl έχουν ίδια 

ηλεκτραρνητικότητα  με  αποτέλεσμα  ο  δεσμός  μεταξύ  τους  να  μην  έχει  πολικό 

χαρακτήρα.    Έτσι,  στις  χλωραμίνες  το  Cl+  είναι  ισχυρότερα  δεσμευμένο  και  κατά 

συνέπεια λιγότερο διαθέσιμο σε σχέση με το HOCl.   

  Κύριο  πλεονέκτημα  της  χρήσης  χλωραμινών  είναι  ότι  διασφαλίζεται 

σταθερότερη υπολειμματική δράση στα συστήματα διανομής νερού σε σχέση με το 

χλώριο.   Επίσης,   κατά τη χρήση τους σχηματίζονται λιγότερα DBPs σε σχέση με το 

χλώριο.   Τέλος, διαθέτει γνωστή τεχνολογία και σχηματίζει λιγότερα προϊόντα που 

προκαλούν προβλήματα οσμής και γεύσης στο νερό.   Το κύριο μειονέκτημα αυτής 

της  μεθόδου  εντοπίζεται  στο  ότι  είναι  λιγότερο  αποτελεσματική  σε  σχέση  με  το 

χλώριο  εναντίον  μικροοργανισμών  και  ιδιαίτερα  όσον  αφορά  ιούς  και  πρωτόζωα.  

Επίσης η χλωραμίνωση παρέχει χαμηλή οξείδωση σιδήρου και μαγγανίου.  Συνήθως 

απαιτείται  ένα  πιο  ισχυρό  απολυμαντικό  στο  αρχικό  στάδιο  απολύμανσης.    Οι 
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χλωραμίνες δεν διατίθενται στο εμπόριο σαν έτοιμο προϊόν, παράγονται επιτόπου 

στο  σημείο  χρήσης  από  χλώριο  και  αμμωνία  (αντιδράσεις  1.6,  1.7,  1.8).    Τέλος, 

μειονέκτημα  της  χρήσης  χλωραμινών  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  ευνοούν  τον 

πολλαπλασιασμό νιτροβακτηρίων στις δεξαμενές νερού, τα οποία με τη σειρά τους 

μπαίνουν  στην  τροφική  αλυσίδα  άλλων  μικροοργανισμών  κι  έτσι  αυξάνει  ο 

συνολικός αριθμός μικροοργανισμών του νερού.  

 

2.3.3. Διοξείδιο του Χλωρίου (ClO2) 

 
Το  διοξείδιο  του  χλωρίου  ανακαλύφθηκε  το  1814  από  τον  Sir  Humphrey 

Davy.    Η  πρώτη  χρήση  του  πραγματοποιήθηκε  μετά  το  1940  σαν  λευκαντικό  του 

χαρτιού.    Το  διοξείδιο  χλωρίου  δεν  αποτελεί  φυσικό  συστατικό  του  νερού,  αλλά 

παρασκευάζεται με χημική διεργασία.   Το διοξείδιο του χλωρίου χρησιμοποιήθηκε 

στην επεξεργασία του πόσιμου νερού για να μειωθούν τα προβλήματα γεύσης και 

οσμής  που  παρουσιάζονταν  κατά  τη  χλωρίωση  όταν  σε  αυτό  περιέχονταν 

φαινολικές  ενώσεις.    Το  χλώριο  αντιδρά  με  αυτές  τις  ενώσεις,  σχηματίζοντας 

χλωριωμένες  φαινόλες,  που  δίνουν  δυσάρεστη  γεύση  στο  νερό,  ενώ  το  διοξείδιο 

του χλωρίου τις καταστρέφει. 

Η  χρήση  του  διοξειδίου  του  χλωρίου  έχει  εξαπλωθεί  τα  τελευταία  χρόνια 

διότι  συνδυάζει  καλό  απολυμαντικό  αποτέλεσμα  και  πολύ  περιορισμένη 

δημιουργία παραπροϊόντων,  κυρίως THMs.    Ένα βασικό πρόβλημα στη  χρήση  του 

σαν βασικό απολυμαντικό είναι η χημική μορφή του.  Πρόκειται για ασταθές αέριο 

το  οποίο  δε  μπορεί  να  παραχθεί  σε  εμπορεύσιμη  μορφή  χωρίς  να  υπάρχουν 

κίνδυνοι κατά τη μεταφορά και τη χρήση του.  Έτσι πρέπει να παράγεται στο σημείο 

χρήσης του και υπό υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας.   

Το διοξείδιο του χλωρίου παρασκευάζεται με την προσθήκη αέριου χλωρίου 

ή  υποχλωριώδους  οξέος  σε  υδατικό  διάλυμα  χλωριώδους  νατρίου  (Aieta  and 

Roberts,  1984; Masschellein,  1984; Aieta  and Berg,  1986).    Η  αντιδράσεις  2.9  και 

2.10 είναι αυτές που λαμβάνουν χώρα κατά το σχηματισμό του ClO2. 
 

 Cl2 + 2NaClO2   2ClO2 + 2NaCl                                       (2.9) 
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 ΗΟCl + 2NaClO2   2ClO2 + NaCl + NaOH                               (2.10) 
 

 Το  διοξείδιο  του  χλωρίου  μπορεί  επίσης  να  παρασκευαστεί  με  οξίνιση  του 

χλωριώδους  νατρίου  με  υδροχλωρικό  η  θειϊκό  οξύ,  σύμφωνα  με  τις  αντιδράσεις 

2.11 και 2.12. 
 

2NaClO2 + 4HCl   4ClO2 + 5NaCl + 2H2O                             (2.11) 
 

5NaClO2 + 2H2SO4   2Na2SO4 + ClO2 + NaCl + 2H2O                   (2.12)                                  
 

Η  δραστικότητα  του  χλωρίου  στο  ClO2  είναι  διαφορετική  σε  σχέση  με  τις  άλλες 

μορφές  χλωρίου  που  αναφέρθηκαν  προηγουμένως,  εξαιτίας  της  διαφορετικής 

οξειδωτικής  κατάστασης  του  χλωρίου  (οξειδωτική  βαθμίδα:  +4).    Εξαιτίας  της 

υψηλής  του  δραστικότητας,  όταν  το  διοξείδιο  χλωρίου  απελευθερωθεί  στο 

περιβάλλον δεν παραμένει στην αρχική του μορφή για σημαντικό χρόνο. 

Το διοξείδιο του χλωρίου (ClO2) είναι ένας ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας 

(Ε0=  +1,15V).    Το  απολυμαντικό  αυτό  αποσυντίθεται  γρήγορα  προς  χλωριώδη, 

χλωριούχα και χλωρικά και δεν σχηματίζει τριαλογονομεθάνια  (THMs).   Σχηματίζει 

όμως μη πτητικές οργανοχλωριούχες  ενώσεις σε πολύ μικρότερο ποσοστό από  το 

χλώριο.   Η απολυμαντική του δράση δεν επηρεάζεται από την τιμή του pH και την 

παρουσία  αμμωνίας.    Το  διοξείδιο  του  χλωρίου  αντιδρά  με  την  αμμωνία,  ενώ 

συμμετέχει  σε  αντιδράσεις  μεταφοράς  ηλεκτρονίων,  λόγω  του  ενός  ελεύθερου 

ηλεκτρονίου  του  χλωρίου.    Το  διοξείδιο  του  χλωρίου  επίσης  αλλάζει  οξειδωτική 

βαθμίδα,  με  αποτέλεσμα  να  σχηματίζονται  χλωριώδη  (ClO2
‐)  και  χλωρικά  ανιόντα 

(ClO3
‐),  ως  ενδιάμεσα  ανόργανα  προϊόντα,  πριν  την  τελική  αποικοδόμηση  στα 

αδρανή χλωριούχα ανιόντα.   Αντίθετα με το Cl‐, τα ενδιάμεσα αυτά προϊόντα είναι 

δραστικές  μορφές  του  χλωρίου  και  η  παρουσία  τους  θεωρείται  ύποπτη  για  τη 

δημόσια υγεία.  

Το ClO2 θεωρείται ισχυρό απολυμαντικό, αποτελεσματικό έναντι βακτηρίων, 

πρωτοζώων και ιών.   Οι τιμές του γινομένου C.t που απαιτούνται για απολύμανση 

με ClO2 είναι κατά μέσο όρο οι μισές από τις αντίστοιχες του ελεύθερου χλωρίου και 

ανεξάρτητες από  το pH  του νερού.    Το ClO2  έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

από  το  ελεύθερο  χλώριο  έναντι  των  παθογόνων  βακτηρίων  αλλά  το  ελεύθερο 

χλώριο είναι περισσότερο αποτελεσματικό έναντι των ιών.   Η αποτελεσματικότητα 
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του  έναντι  της Giardia  δεν  επηρεάζεται  από  το  pH  σε  αντίθεση  με  το  χλώριο.    Η 

ποσότητα  διοξειδίου  του  χλωρίου  στο  νερό  δεν  επηρεάζεται  από  την  αμμωνία, 

όπως  γίνεται  με  την  ποσότητα  του  υπολειμματικού  χλωρίου,  όμως  μπορεί  να 

επηρεαστεί από ανόργανες ουσίες όπως ο σίδηρος, μαγγάνιο και θειικά ιόντα.   Αν 

το  νερό  είναι  πλούσιο  σε  κάποια  από  αυτά  τα  συστατικά  τότε  μπορεί  να  είναι 

δύσκολο να επιτευχθεί σταθερή ποσότητα ClO2 στο νερό.  Αντίθετα αυτή η ιδιότητα 

του  μπορεί  να  το  κάνει  χρήσιμο,  σαν  συμπληρωματικό  απολυμαντικό,  για  τη 

βελτίωση  των  οργανοληπτικών  ιδιοτήτων  νερού  που  περιέχει  τέτοιου  είδους 

ανόργανες ουσίες. 

    Κύριο  πλεονέκτημα  της  χρήσης  διοξειδίου  του  χλωρίου  είναι  ότι  παρέχει 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απ’ ότι το υποχλωριώδες ή οι χλωραμίνες ενάντια 

στους  μικροοργανισμούς.    Παρέχει  σημαντική  αποτελεσματικότητα  στην 

καταστροφή  βακτηρίων  και  ιών  σε  ευρεία  κλίμακα  pH.    Χαρακτηρίζεται  από 

ελεγχόμενη  οσμή  και  γεύση  σε  σχέση  με  τη  χλωρίωση.  Τέλος,  κατά  τη  χρήση  του 

σχηματίζονται λιγότερα ΤΗΜs και ΗΑΑs σε σχέση με τη χλωρίωση.  Ένα από τα κύρια 

μειονεκτήματα  της  μεθόδου  είναι  ότι  κατά  τη  χρήση  αυτής  της  μεθόδου 

σχηματίζονται  επιπλέον  DBPs,  όπως  χλωριώδη  και  χλωρικά.    Τα  χλωρικά  ιόντα 

μπορούν να σχηματιστούν σαν προϊόντα της ανταγωνιστικής αντίδρασης 2.13. 
 

Cl2 + 2NaClO2 + H2O   NaClO3 + 2HCl                             (2.13) 
 

  Έτσι  απαιτείται  καθημερινή  παρακολούθηση  του  διοξειδίου  του  χλωρίου  και  των 

χλωρικών.  Ένα επίσης βασικό μειονέκτημα της χρήσης ClO2 είναι ότι αυτό θα πρέπει 

να παρασκευαστεί λίγο πριν τη χρήση του.  Ο εξοπλισμός και τα αντιδραστήρια που 

απαιτούνται κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με αυτά της χλωρίωσης ενώ απαιτείται 

τεχνική εμπειρία για τη χρήση του.   

 

2.3.4. Όζον 

 
Το όζον είναι μία έντονα οξειδωτική  (Ε0= +2,07V) και πολύ δραστική ένωση 

ενάντια  των  βακτηρίων  και  των  ιών.    Ανακαλύφθηκε  το  1840,  από  το  Schonbein, 

ενώ τα πρώτα πειράματα με όζον για την επεξεργασία νερού έγιναν στη Γαλλία το 
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1886  (Dyachov, 1976).    Εκτός από  τη βακτηριοκτόνο δράση  του,  έχει  την  τάση  να 

οξειδώνει την οργανική ύλη γενικότερα καθώς και μέταλλα όπως ο σίδηρος και το 

μαγγάνιο.  Επειδή πρόκειται για ασταθή ένωση δεν έχει καμία παραμένουσα δράση 

στο δίκτυο διανομής.    Αντίθετα,  επειδή οξειδώνει  σύνθετες  οργανικές  ενώσεις  σε 

απλούστερες  βιοαφομοιώσιμες  μορφές,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  μπορεί  να  

αυξήσουν  την  πιθανότητα  ανάπτυξης  βακτηρίων  στο  δίκτυο.    Για  το  λόγο  αυτό  η 

οζόνωση  χρησιμοποιείται  σαν  βασική  απολύμανση,  ακολουθούμενη  από 

φιλτράρισμα  άμμου  ή  ενεργού  άνθρακα  και  εφαρμογή  τελικής  χλωρίωσης  με 

κάποια  ουσία  η  οποία  να  διαθέτει  υπολειμματική  δράση  στο  δίκτυο  διανομής 

νερού.  

Το  όζον  αποτελεί  το  πιο  ισχυρό  απολυμαντικό  μέσο  που  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί    για  την  απολύμανση  του  πόσιμου  νερού,  η  δράση  του  όμως 

περιορίζεται  από  το  pH,  τη  συγκέντρωση  του  μονοξειδίου  και  διοξειδίου  του 

άνθρακα και άλλων οργανικών και ανόργανων ενώσεων στο νερό.  Έτσι έχει μεγάλη 

σημασία η καλή γνώση των χαρακτηριστικών του νερού πριν εφαρμοστεί οζόνωση 

για  την  απολύμανση  του.    Η  απολυμαντική  του  δράση  οφείλεται  σε  οξειδωτικές 

αντιδράσεις  που  καταστρέφουν  βασικές  δομές  του  μικροβιακού  κυττάρου.    Έχει 

επίδραση  σε  ευρεία  κατηγορία  μικροοργανισμών  και  προτείνεται  για  βασικό 

απολυμαντικό,  αρκεί  το  νερό  να μην  έχει αυξημένη θολερότητα.    Τα αιωρούμενα 

σωματίδια  του  νερού  προφυλάσσουν  το  κύτταρο  των  μικροοργανισμών  από  την 

οξειδωτική επίδραση του όζοντος.  

Το  όζον  οξειδώνει  πολλές  επιβλαβείς  ενώσεις  σε  απλούστερες  αβλαβείς 

μορφές.  Πολύ λίγα επιβλαβή DBPs είναι γνωστό ότι σχηματίζονται με τον οζονισμό.  

Η φορμαδεϋδη που μπορεί να σχηματιστεί είναι συνήθως σε συγκεντρώσεις κάτω 

από το επικίνδυνο όριο για την ανθρώπινη υγεία.   Ορισμένα ζιζανιοκτόνα όπως το 

μαλαθείο  και  το  παραθείο  αποσυντίθενται  σε  ενώσεις  που  είναι  πιο  επικίνδυνες 

από τις αρχικές ενώσεις.  Τα πιο επικίνδυνα παραπροϊόντα που παράγονται κατά τη 

διαδικασία της οζόνωσης είναι ορισμένες ενώσεις του βρωμίου αλλά και BrO3
‐, που 

μπορεί  να  σχηματιστούν  όταν  το  προς  επεξεργασία  νερό  περιέχει  σημαντικές 

ποσότητες βρωμιούχων ενώσεων.    Γενικότερα,  μελέτες  έχουν δείξει  ότι  ουσίες με 

γενετικές  επιπτώσεις  μετατρέπονται  σε  άλλες  χωρίς  την  ιδιότητα  αυτή  κατά  τη 

χρήση όζοντος για την απολύμανση του νερού. 
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Μετά την τροφοδοσία του όζοντος στο νερό, αυτό παραμένει για ένα μικρό 

χρονικό  διάστημα,  αρκετό  για  την  απολυμαντική  δράση  του,  και  μετά 

αποσυντίθεται.    Η  απολυμαντική  του  δράση  είναι  ισχυρή  και  ταχεία.    Ο  ιός  της 

πολιομυελίτιδας  αδρανοποιείται  σε  ποσοστό  99,99%  σε  4‐6  λεπτά  υπό  την 

επίδραση 0,4 ppm  όζοντος  (Coin et al., 1964).    Επίσης,  έχει μεγάλη απολυμαντική 

δράση  έναντι  των  πρωτοζώων  (Wickramanayake  et  al.,  1985)  και  είναι  πολύ 

σταθερό έναντι των βιοεπικαθίσεων (Sugam et al., 1981).      

Κύριο  πλεονέκτημα  της  απολύμανσης  με  όζον  είναι  ότι  δεν  σχηματίζονται 

πολυαλογονωμένες  ενώσεις,  όπως  τριαλογονομεθάνια.    Ενώ  κατά  τη  χρήση  του 

αποφεύγονται  προβλήματα  γεύσης  και  οσμής  στο  νερό.    Διαθέτει  υψηλή 

αποτελεσματικότητα ενάντια των Giardia και Cryptosporidium πρωτόζωων.  Το όζον 

σε  θερμοκρασία  και  πίεση  περιβάλλοντος  είναι  ένα  ασταθές  αέριο  και 

μετατρέπεται  σε  οξυγόνο  σε  θερμοκρασίες  >35  οC.  Το  τελευταίο  αποτελεί 

μειονέκτημα της χρήσης O3 διότι αυτό θα πρέπει να παρασκευαστεί στο σημείο που 

πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  και  λίγο  πριν  τη  χρήση  του.    Βασικά  μειονεκτήματα 

της  μεθόδου  είναι  ο  σχηματισμός  επιπλέον DBPs,  όπως  βρωμικά,  των  οποίων  οι 

συγκεντρώσεις  πρέπει  να  παρακολουθούνται  επιτακτικά.    Τέλος  η  χρήση  όζοντος 

δεν διασφαλίζει υπολειμματική δράση στο σύστημα διανομής νερού. 

Η  πιο  διαδεδομένη  τεχνική  παραγωγής  όζοντος  είναι  η  διάσπαση  του 

ατομικού οξυγόνου (Glaze, 1987), σύμφωνα με τις αντιδράσεις 2.14 και 2.15. 
  

Ο2 + ενέργεια   Ο• + Ο•                                                (2.14) 
   

Ο• + Ο2   Ο3                                                                                         (2.15) 
 

Το 1982, προτάθηκε  (Forni et al., 1982) ότι η αποσύνθεση του όζοντος οδηγεί στο 

σχηματισμό  μοριακού  οξυγόνου  και  του  ανιόντος  υπεροξειδίου,  σύμφωνα  με  την 

αντίδραση 2.16: 
 

Ο3 + ΗΟ
‐   ΗΟΟ‐ + Ο2                                                  (2.16) 

  

Αργότερα,  ο  Buhler  et  al.  (1984)  πρότεινε  ως  πιθανά  προϊόντα  της  παραπάνω 

αντίδρασης τις ρίζες ΗΟΟ•  και Ο2
•‐.   Περαιτέρω αντίδραση τόσο της ΗΟΟ•  όσο και 
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του ιόντος ΗΟΟ‐, οδηγεί στο σχηματισμό της ρίζας υδροξυλίου ΗΟ•, όπως φαίνεται 

στις αντιδράσεις 2.18, 2.19, 2.20 και 2.21. 
 

Ο3 + ΗΟΟ
‐   ΗΟΟ• + Ο3

•‐                                             (2.18) 
 

ΗΟΟ•   Η+ + Ο2
•‐   (pKa=4.8)                                         (2.19) 

 

Ο2
•‐ + Ο3   Ο3

•‐ + Ο2                                                 (2.20) 
 

Ο3
•‐ + Η2Ο   ΗΟ• + ΗΟ‐ + Ο2                                         (2.21) 

 

Η ρίζα του υδροξυλίου συμμετέχει στη συνέχεια σε άλλες αντιδράσεις αποσύνθεσης 

του όζοντος σύμφωνα με την αντίδραση 2.22. 
 

HΟ• + O3   HOΟ• + O2                                             (2.22) 
 

Οι  ελεύθερες  ρίζες  ΗΟ•  και  ΗΟΟ•  που  σχηματίζονται,  έχουν  υψηλή  οξειδωτική 

ικανότητα  και  μπορούν  να  αντιδράσουν  με  διάφορα  συστατικά  του  νερού,  όπως 

άλατα  μετάλλων,  οργανική  ύλη,  Η+,  ΟΗ‐,  κλπ.    Οι  ρίζες  αυτές  είναι  και  οι  κύριες 

ενεργές ομάδες. 

 

2.3.5. Ακτινοβολία UV 

 
      Η ακτινοβολία UV δεν αποτελεί χημικό απολυμαντικό μέσο.   Η γενική τάση 

για αποφυγή προσθήκης χημικών στο νερό έχει δημιουργήσει νέο ενδιαφέρον για τη 

χρήση της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας σαν μέσο αδρανοποίησης ή καταστροφής 

των βακτηρίων  και  των  ιών,  στα οποία  εμφανίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

έναντι  των πρωτοζώων.    Κατά  τη  χρήση  της μεθόδου δεν σχηματίζονται DBPs,  ενώ 

παρέχεται αποτελεσματικότητα ενάντια στα βακτήρια, Giardia και Cryptosporidium.  

Η  μέθοδος  αυτή  μπορεί  να  είναι  πολύ  αποτελεσματική  σε  νερό  που  δεν  περιέχει 

αιωρούμενα  στερεά  που  αποτελούν  ασπίδα  για  τους  προσκολλημένους  σε  αυτά 

οργανισμούς.   Γι’ αυτόν το λόγο η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα αυτού 

του  είδους  απολύμανσης  επηρεάζονται  από  τη  θολερότητα  και  τις  διαλυμένες 

ουσίες.  Το αποτελεσματικότερο μήκος κύματος είναι 240‐380 nm. 
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      Για  πρακτικούς  λόγους  χρησιμοποιείται  κυρίως  σε  μικρά  συστήματα.    Η 

υπεριώδης  ακτινοβολία  δε  σκοτώνει  τους  μικροοργανισμούς,  όπως  τα  οξειδωτικά 

απολυμαντικά,  αλλά  επιδρά  στο  DNA  με  αποτέλεσμα  να  μην  λειτουργεί  ο 

αναπαραγωγικός μηχανισμός.  Κατά τη χρήση αυτής της μεθόδου, πρέπει να δίνεται 

προσοχή  στο  φαινόμενο  της  φωτοενεργοποίησης  (photoreactivation).    Ορισμένοι 

μικροοργανισμοί,  υπό  την  επίδραση  φωτός  ορισμένου  μήκους  κύματος, 

επανενεργοποιούνται,  πολλαπλασιάζονται  και  καθίστανται  λοιμογόνοι  ξανά.    Αυτό 

το  φαινόμενο  παρατηρείται  και  σε  βακτήρια  που  έχουν  σημασία  για  τη  δημόσια 

υγεία,  όπως  τα  κολοβακτηριοειδή  και  οι  σιγκέλλες,  δεν  παρατηρείται  όμως  στους 

ιούς. 

Είναι  προφανές  ότι  η  μέθοδος  αυτή  δεν  έχει  παραμένουσα  απολυμαντική 

δράση στο δίκτυο και συνεπώς η  χρήση  της απαιτεί δευτεροβάθμια απολύμανση.  

Όταν  χρησιμοποιείται  σαν  δευτεροβάθμιο  απολυμαντικό  δεν  μειώνει  το 

σχηματισμό  DBPs.    Αποτελεί  μια  τεχνικώς  πολύπλοκη  μέθοδο  και  απαιτεί 

εκπαίδευση για το χειρισμό του εξοπλισμού. 

 

2.3.6. Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

 
Το υπεροξείδιο του υδρογόνου όπως και το όζον είναι ισχυρό οξειδωτικό με 

καλή αντιβακτηριακή δράση.  Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό παρουσιάζουν 

εξαιρετική  οξειδωτική  δράση.    Όμως,  ένα  μέρος  του Η2Ο2  μπορεί  να  περάσει  στο 

νερό που πηγαίνει προς κατανάλωση.   Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι μπορεί να 

έχει  μεταλλακτική  δράση  τόσο  σε  βακτηριακά  κύτταρα  όσο  και  σε  κύτταρα 

θηλαστικών.   Από τον WHO δεν προβλέπεται κανένα όριο για το παραμένον Η2Ο2, 

ενώ από την USEPA, με χρήση μαθηματικών μοντέλων προτείνονται τα 0.02 mg/L.  

Ωστόσο θεωρείται αμφισβητίσιμο κατά πόσον το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  στην  περίπτωση  του  Η2Ο2.    Το  σχετικά  υψηλό  κόστος  του  έχει 

κρατήσει  την  εφαρμογή  του  σε  περιορισμένη  κλίμακα,  ενώ  δεν  υπάρχουν 

διαθέσιμα  στοιχεία  σχετικά  με  τα  παραπροϊόντα  που  σχηματίζονται  με  τη  χρήση 

του. 
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2.3.7. Υπερμαγγανικό κάλιο  

 
  Το  KMnO4  δε  χρησιμοποιείται  σαν  κύριο  απολυμαντικό,  αλλά  για  τη 

βελτίωση  των  οργανοληπτικών  ιδιοτήτων  του  νερού  μετά  τη  χλωρίωση  (οσμή, 

χρώμα),  για  την  απομάκρυνση  σιδήρου  και  μαγγανίου  και  για  τον  έλεγχο  των 

παραπροϊόντων της χλωρίωσης.   Έχει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση έναντι πολλών 

βακτηρίων,  μυκήτων  και  ιών.    Σε  όξινο pH  θεωρείται  καλό  απολυμαντικό  για  την 

απολύμανση  συστημάτων  ύδρευσης  που  έχουν  επισκευαστεί  ή  μετά  την  αρχική 

τους  εγκατάσταση  αλλά  και  συστημάτων  που  έχουν  αποικιστεί  με  Legionella.  

Θεωρείται  ιδιαίτερα  αποτελεσματικό  έναντι  του  ιού  της  πολιομυελίτιδας.  

Επηρεάζεται  δε,  από  τη  συγκέντρωση,  το  χρόνο  επαφής,  τη  θερμοκρασία  και  την 

παρουσία  άλλων  οξειδωτικών  ουσιών.    Μειονέκτημα  της  μεθόδου  αποτελεί  ο 

σχηματισμός αδιάλυτου διοξειδίου του μαγγανίου (Singer, 1994). 

 

2.3.8. Χρήση συνδυασμού απολυμαντικών μέσων 

 
Προχωρημένες  τεχνικές  οξείδωσης  περιλαμβάνουν  τη  συνδυασμένη  χρήση 

Η2Ο2‐Ο3, UV‐Ο3 ή UV‐ Η2Ο2, με σκοπό τη δημιουργία ελευθέρων ριζών υδροξυλίου.  

Πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί με τη μέθοδο του καταλυτικού 

οζονισμού,  παρουσία  στερεού  καταλύτη  που  αποτελείται  από  διοξείδιο  του 

τιτανίου (Volk et al., 1997).  Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι με αυτού του είδους 

τις  τεχνικές  οξείδωσης  δεν  επιτυγχάνεται  παρουσία  υπολειμματικής  ποσότητας 

απολυμαντικού  μέσου  στο  σύστημα  υδροδότησης.    Επιπλέον  σχηματίζονται 

ορισμένα παραπροϊόντα οζονισμού,  συμπεριλαμβανομένων  των βρωμικών  ιόντων 

(Singer, 1994). 

 

2.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ  

 
  Στον  Πίνακα  2.5  δίνονται  τα  εύρη  των  τιμών  του  γινομένου  C.t  (γινόμενο 

συγκέντρωσης  και  χρόνου  επαφής  του  απολυμαντικού)  για  την  απενεργοποίηση 

μικροοργανισμών με χρήση διαφόρων απολυμαντικών μέσων.   
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Πίνακας 2.5: Τιμές γινομένου C.t για την απενεργοποίηση διαφόρων μικροοργανισμών από τα 
απολυμαντικά (Clark et al., 1994). 

  Απολυμαντικό μέσο

Μικροοργανισμός  Ελεύθερο 
χλώριο  
(pH=6‐7) 

Προσχηματισμένη 
χλωραμίνη 
(pH=8‐9) 

Διοξείδιο 
χλωρίου 
(pH=6‐7) 

Όζον 
 

(pH=6‐7) 

E.Coli  0,034‐0,05  95‐180  0,4‐0,75  0.02 

Polio 1  1,1‐2,5  768‐3740  0,2‐6,7  0,1‐0,2 

Rotavirus  0,01‐0,05  3806‐6476  0,2‐2,1  0,006‐0,06 

Phage f2  0,08‐0,18  ‐στ  ‐στ  ‐στ 

G.lamblia cysts  47‐150  2200α  26α  0,5‐0,6 

G.muris cysts  30‐630  1400  7,2‐18,5  1,8‐2,0 

Cryptosporidium 
parvum 

7200β  7200γ  78δ  5‐10ε 

α: τιμές για 99.9% απενεργοποίηση σε pH 6‐9, β: 99% απενεργοποίηση σε pH 7 και στους 25 οC,   γ: 
90% απενεργοποίηση σε pH 7 και στους 25 οC, δ: 90% απενεργοποίηση σε pH 7 και στους 25 οC,  ε: 
99% απενεργοποίηση σε pH 7 και στους 25 οC, στ: δεν υπάρχουν στοιχεία.  Όλες οι υπόλοιπες τιμές 
του γινομένου C.t είναι για 99% απενεργοποίηση στους 5 οC 
 

Το  όζον  είναι  το  πιο  αποτελεσματικό  απολυμαντικό  και  απενεργοποιεί  το 

99% των περισσότερων κατηγοριών μικροοργανισμών σε πολύ χαμηλές τιμές C.t.  Η 

χλωραμίνη  είναι  το  λιγότερο  αποτελεσματικό  απολυμαντικό  μέσο.    Το  ελεύθερο 

χλώριο  και  το  διοξείδιο  του  χλωρίου  σε  pH  6‐7  είναι  περίπου  ισοδύναμα  όσον 

αφορά  την  απενεργοποίηση  του  poliovirus‐1.    Ωστόσο,  το  ελεύθερο  χλώριο  είναι 

πιο  αποτελεσματικό  από  το  διοξείδιο  του  χλωρίου  για  την  απενεργοποίηση  του 

rotavirus και E.Coli.  Το αντίθετο ισχύει για τα G. muris και τα G. lamblia (Clark et al., 

1994). 

 

2.5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
Παρά  τις  έντονες  ανησυχίες  μεταξύ  των  επιστημόνων  σχετικά  με  τις 

επιπτώσεις  που  μπορεί  να  έχουν  τα  παραπροϊόντα  της  χρήσης  του  χλωρίου  στο 

πόσιμο νερό, αυτό παραμένει σαν το πλέον συνηθισμένο μέσο απολύμανσης.   Για 

υπόγειο ή επεξεργασμένο επιφανειακό νερό προστίθεται συνήθως μία δόση γύρω 

στα 0,5 mg/L, εξασφαλίζοντας ένα χρόνο επαφής 30 λεπτών και pH μικρότερο του 8.  

Το  διοξείδιο  του  χλωρίου  χρησιμοποιείται  κυρίως  στην  Ελβετία,  Γερμανία,  Ιταλία, 

Γαλλία, Βέλγιο,  Σουηδία και ΗΠΑ.   Προστίθεται σε συγκεντρώσεις 0,2‐0,3 mg/L  με 
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χρόνο  επαφής  5  λεπτών  για  υπόγειο  και  επεξεργασμένο  νερό.    Στη  Δ.  Ευρώπη 

υπάρχει μία σημαντική στροφή προς τη χρήση του όζοντος που όμως η έκταση της 

είναι  σχετικά  περιορισμένη  λόγω  του  αρχικού  υψηλού  κόστους  επένδυσης.    Η 

συνήθης  δόση  είναι  γύρω  στα  0,4  mg/L  και  χρόνος  επαφής  τα  4  λεπτά.
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3. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛYΜΑΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 

 

3.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 
Τα πρώτα στάδια για  τον προσδιορισμό των DBPs  έγιναν στη δεκαετία του 

’70, όπου προσδιορίστηκαν το χλωροφόρμιο και άλλα βρωμοχλωροπαράγωγα του 

μεθανίου  ως  παραπροϊόντα  απολύμανσης  σε  χλωριωμένο  νερό.    Από  τότε 

ακολούθησε  μελέτη  και  προσδιορισμός  και  άλλων  ενώσεων  οι  οποίες 

συγκαταλέγονται  στην  κατηγορία  των  DBPs  όπως  είναι  οι  χλωριωμένες  και  μη 

χλωριωμένες  αλδεύδες,  τα  κετοξέα,  τα  χλωρικά  ανιόντα,  τα  βρωμικά  ανιόντα  και 

άλλες οργανικές και ανόργανες ενώσεις.   

Ορισμένες  χημικές  ενώσεις  οι  οποίες  βρίσκονται  διαλυμένες  στο  νερό 

(χουμικά  και  φουλβικά  οξέα,  υδρόφιλα  οξέα,  αμινοξέα,  υδατάνθρακες  κλπ) 

αντιδρούν με το χλώριο και δημιουργούν DBPs.   Παράλληλα, οι «προπομποί»  των 

παραπροϊόντων  απολύμανσης  μπορεί  να  παρέχονται  από  ζωντανούς  υδρόβιους 

οργανισμούς όπως φύκη (Anabena, Pediastrum) ενώ ανόργανες ενώσεις (αιθανόλη, 

ακεταλδεΰδη κλπ.) και από απόβλητα βιομηχανικών μονάδων.  Η συγκέντρωση των 

ενώσεων αυτών στις πηγές υδροληψίας μεταβάλλεται σημαντικά υπό την επίδραση 

διαφόρων  παραγόντων  και  γι’  αυτό  η  μελέτη  τους  κρίνεται  αναγκαίο  να 

πραγματοποιηθεί  σε  διαφορετικές  χρονικές  περιόδους,  ώστε  να  υπάρχει  σαφής 

εικόνα των επιπέδων συγκέντρωσης τους.   Η συγκέντρωση τους είναι μεγαλύτερη 

στα επιφανειακά απ’ ότι στα υπόγεια ύδατα και ο σχηματισμός τους ευνοείται με 

αύξηση  της  θερμοκρασίας.    Το  τελευταίο  εξηγεί  το  γεγονός  ότι  παρατηρείται 

αύξηση της συγκέντρωσης τους το καλοκαίρι.    

Λόγω  της  παρουσίας  των  ενώσεων  αυτών  στο  νερό  και  των  πιθανών 

κινδύνων  που  μπορεί  να  κρύβουν  για  τη  δημόσια  υγεία,  ο  οργανισμός  USEPA 

εξέδωσε την απόφαση Stage I (D‐DBP) το 1998, όπου εμπεριέχεται ένας κατάλογος 

εγκεκριμένων αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο των ενώσεων αυτών.  Το 1996, η 

USEPA  εξέδωσε  επίσης  μία  απόφαση  συλλογής  πληροφοριών  (Information 

Collection Request,  ICR)  προκειμένου  να  συλλεχθούν  πληροφορίες  σχετικές  με  τα 
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DBPs και την παθογόνο δράση τους.  Έτσι προέκυψε ο δεύτερος κατά σειρά κανόνας 

Stage IΙ (D‐DBP).  

Ο  κανόνας  Stage  2  D/DBP  αποτελεί  προέκταση  του  Stage  1,  ο  οποίος 

εφαρμόστηκε  από  την  1η  Ιανουαρίου  2002  για  μεγάλα  συστήματα  επεξεργασίας 

επιφανειακών  υδάτων.    Το  Stage  2  μεταβάλει  τα  μέγιστα  επίπεδα  ρυπαντών 

(Maximum Contaminants Levels, MCL) τόσο για τα ΤΗΜs στα 40 μg/L  όσο και για τα 

ΗΑΑs(5)  στα 30  μg/L.    Επίσης, απαιτεί  τα MCLs  να ελέγχονται ως προς  τον  ετήσιο 

μέσο όρο κάθε τοποθεσίας (δηλ. κάθε θέση στο σύστημα διανομής θα χρειαστεί να 

συμμορφωθεί στην τρέχουσα ετήσια μέση βάση).   Ο  λόγος  για  την  αλλαγή  αυτή 

είναι ότι κατά το Stage 1,  οι τρέχοντες μέσοι όροι σε ορισμένα σημεία του δικτύου 

διανομής,  επιτρέπεται  να  ξεπερνούν  το MCL.    Κατά  συνέπεια  οι  καταναλωτές  οι 

οποίοι  εξυπηρετούνταν  από  τα  συγκεκριμένα  τμήματα  ύδρευσης  να  λαμβάνουν 

συχνά  νερό  συγκέντρωσης  μεγαλύτερης  από  το  MCL.    Το  Stage  2  D/DBP  Rule 

στοχεύει  στη  μείωση  των  υψηλών  MCLs  των  DBPs  και  στη  μείωση  της 

μεταβλητότητας  της  έκθεσης  των  ανθρώπων  οι  οποίοι  εξυπηρετούνται  από 

διαφορετικά σημεία διανομής.     

Περισσότερα  από  600  DBPs  έχουν  προσδιοριστεί  στο  πόσιμο  νερό,  και 

πολλά από αυτά είναι μεταλλαξιογόνα ή καρκινογόνα (Richardson, 1998; Richardson 

et al., 2007). Αυτό το πολύπλοκο μίγμα των DBPs περιλαμβάνει πτητικές ενώσεις και 

ενώσεις  που  μπορούν  να  διαπεράσουν  το  δέρμα,  όπως  τα  THMs  και  οι 

αλογονωμένες  κετόνες  (Erdinger et al., 2004; Xu and Weisel, 2004; Xu and Weisel 

2005).    Στην  πραγματικότητα  από  τα  600  DBPs,  μόνο  κάποια  από  αυτά  έχουν 

μελετηθεί  και  προσδιοριστεί  τόσο  ποσοτικά  όσο  και ως  προς  τις  επιδράσεις  τους 

στην ανθρώπινη υγεία.  Γι αυτόν το λόγο, ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός 

των ενώσεων αυτών έχουν γίνει εξαιρετικά σημαντικοί για τις επιχειρήσεις πόσιμου 

νερού  προκειμένου  να  επιτευχθεί  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερη  μείωση  της 

συγκέντρωσης τους.  

 Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω  η  USEPA  εξέδωσε  κατάλογο  στον  οποίο 

αναφέρονταν  κάποιες  από  τις  αναλυτικές  τεχνικές  με  χρήση  των  οποίων 

πραγματοποιείται προσδιορισμός των ενώσεων αυτών.  Όμως με τη συνεχή πρόοδο 

και ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης αναπτύχθηκαν κι άλλες αναλυτικές 

μέθοδοι διαφορετικές από εκείνες που έχουν προταθεί από την USEPA και οι οποίες 
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έχουν βελτιστοποιηθεί ως προς την ευαισθησία και την εκλεκτικότητα τους.  

προς την κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλλει και η παρούσα εργασία.  Οι αναλυτικές 

αυτές τεχνικές παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω. 

Τα τριαλογονωμένα μεθάνια, τα οποία ανιχνεύτηκαν  σχεδόν 40 χρόνια πριν 

(Bellar  et  al.,  1974),  αποτελούν  την  κύρια  κατηγορία  των  DBPs.    Αργότερα 

πραγματοποιήθηκε  ανίχνευση  κι  άλλων  παραπροϊόντων  απολύμανσης  όπως 

αλογονωμένες  κετόνες,  αλογονωμένες  αλδεύδες  ,  χλωροφαινόλες,  χλωροπικρίνη 

αλογονωμένα  οξικά  οξέα    και  άλλα  (Peters  et al.,  1991).    Τα  αλογονωμένα  οξικά 

οξέα  αποτελούν  τη  δεύτερη  μεγαλύτερη  κατηγορία  παραπροϊόντων  τα  οποία 

παράγονται κατά την απολύμανση του νερού.   Υπάρχουν 9 ενώσεις: μονο‐, δι‐ και 

(χλώρο‐  ή  βρώμο‐)  και  καθώς  και  μείγματα  αυτών  όπως  είναι  (χλωροβρώμο‐, 

δίχλωροβρωμο‐  και  χλωροδίβρωμο‐  οξικά  οξέα).    Μέγιστο  επίπεδο  συγκέντωσης 

των HAAs  δεν  έχει  θεσπιστεί από  την Ευρωπαϊκή Ένωση,  εν αντιθέσει με  τις ΗΠΑ 

όπου για τη συνολική συγκέντρωση πέντε παραγώγων  (χλώρο‐, βρώμο‐, δίχλωρο‐, 

δίβρωμο και τρίχλωρο‐ οξικό οξύ) το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο έχει οριστεί στα 60 

μg/L (USEPA, 1998b) το οποίο κατά το Stage 2 μειώθηκε στα 30 μg/L (USEPA, 2003).   

 

3.2. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ (Cl2) 

 
Όπως έχει αναφερθεί κύριο μειονέκτημα της χλωρίωσης είναι η δημιουργία 

διαφόρων παραπροϊόντων.  Ο σχηματισμός τους οφείλεται στην αντίδραση μεταξύ 

του μέσου απολύμανσης και  της οργανικής ύλης.   Πιο συγκεκριμένα,  στο νερό με 

διαθέσιμη οργανική ύλη και παρουσία υπολειμμάτων των απολυμαντικών ουσιών 

είναι πιθανόν να σχηματίζονται DBPs κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νερού 

(Perich et al., 2004).  Κατά τη χλωρίωση, ο σχηματισμός τους οφείλεται στην υψηλή 

και μη εκλεκτική δραστικότητα όλων των μορφών του χλωρίου (Πίνακας 2.4).  Στην 

κατηγορία  των  παραπροϊόντων  απολύμανσης  εντάσσονται  ενώσεις  όπως  είναι  οι 

εξής:    τριαλογονομεθάνια  (THMs), αλογονωμένα οξικά οξέα  (HAAs), αλογονωμένα 

ακετονιτρίλια  (HANs),  αλογονωμένες  κετόνες  (HKs),  αλογονωμένες  αλδεΰδες, 

χλωράλη,  χλωροπικρίνη  και  άλλες  αλογονωμένες  αλειφατικές  και  αρωματικές 

ενώσεις (Πίνακας 3.1). 
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Πίνακας 3.1: Παραπροϊόντα απολύμανσης με χλώριο (Hazen and Sawer, 1992). 
Παραπροϊόντα χλωρίωσης 

Χλωροκυανίδιο 

Χλωροπικρίνη 

Χλωροφαινόλες 

Οργανικές Ν‐Χλωραμίνες 

Αλογονωμένα ακετονιτρίλια 

Χλωριωμένα βενζόλια 

Χλωριωμένα τολουόλια 

Χλωριωμένα ξυλένια 

Χλωριωμένες και μη χλωριωμένες αλδεΰδες 

Χλωριωμένες κετόνες 

Χλωριωμένα αλκάνια 

Χλωριωμένα και μη χλωριωμένα δικαρβοξυλικά οξέα 

Χλωριωμένα και μη χλωριωμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα 

Αλογονωμένα αρωματικά καρβοξυλικά οξέα 

Χλωροϋδρίνες 

Τρι (2‐χλωροαίθυλο) φωσφορικό 

Αλογονωμένα προπενονιτρίλια 

Χλωροφουρανόνες 

Μη αλογονωμένα πολυκαρβοξυλικά οξέα 

Εποξείδια 

Χλωριωμένες κυανο‐ ενώσεις 

Χλωριωμένα αλκένια 

Αλογονωμένα θειοφένια 

 

Οι  κυριότεροι  παράγοντες  οι  οποίοι  επιδρούν  στο  σχηματισμό  των 

παραπροϊόντων απολύμανσης είναι οι ακόλουθοι: 

1. Τύπος απολυμαντικού 

2. Συγκέντρωση απολυμαντικού 

3. Προέλευση ύδατος (υπόγειο, επιφανειακό) 

4. pH 

5. Θερμοκρασία 

6. Χρόνος αντίδρασης 

7. Συγκέντρωση προπομπών (οργανικών, ανόργανων) 
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8. Άλλες  διεργασίες  επεξεργασίας  (φίλτρα  ενεργού  άνθρακα,  πήξη,  κλπ.)  για 

την  αποφυγή  ή  τη  μείωση  της  παραγωγής  των  παραπροϊόντων 

απολύμανσης. 
 

Η  αύξηση  του  pH  προκαλεί  αύξηση  στο  σχηματισμό  των  ΤΗΜs 

(Pourmoghaddas  and  Stevens,  1995),  γεγονός  αναμενόμενο  αφού  η  αντίδραση 

σύνθεσης  τους  γίνεται  σε βασικό περιβάλλον.    Αντίθετα,  επειδή η παραγωγή  των 

HAAs πραγματοποιείται σε χαμηλές τιμές pH, σε βασικό περιβάλλον παρατηρείται 

μείωση  του  σχηματισμού  τους.    Στη  βιβλιογραφία  γίνεται  αναφορά  και  στην 

επίδραση  που  έχει  το  pH  στην  κατανομή  των  αλογονωμένων  οξικών  οξέων 

(Pourmoghaddas et al., 1993).   

Αύξηση  του σχηματισμού οργανοχλωριωμένων  ενώσεων  έχει  παρατηρηθεί 

με  την  πάροδο  του  χρόνου,  καθώς  ο  χρόνος  επαφής  του  χλωρίου  με  τους 

προπομπούς επηρεάζει  το σχηματισμό  των παραπροϊόντων.   Περίπου  το 70%  των 

THMs    σχηματίζονται στις  έξι ώρες,  ενώ δεν παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές στη 

συγκέντρωση  τους  μεταξύ  48  και 168  ωρών  (Pourmoghaddas  and  Stevens, 1995).  

Αύξηση της συγκέντρωσης έχει παρατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου και για τα 

αλογονωμένα οξικά οξέα (Pourmoghaddas et al., 1993).  Τέλος, παρόμοια είναι και 

η  συμπεριφορά  των HANs,  των  οποίων  η  κύρια  παραγωγή  επιτυγχάνεται  στις  48 

ώρες  ενώ  σε  μεγαλύτερους  χρόνους  παρατηρείται  μείωση  του  κάθε  ομολόγου 

ξεχωριστά  (Via  and Dietrich,  1995).    Επίσης  έχει  παρατηρηθεί  επίσης  αύξηση  της 

συγκέντρωσης των ομολόγων των αλογονωμένων οξικών οξέων με την πάροδο του 

χρόνου (Pourmoghaddas et al., 1993).  

Τρεις  κατηγορίες  αντιδράσεων  μπορούν  να  λάβουν  χώρα  μεταξύ  των 

οργανικών ενώσεων και του χλωρίου: 

1. Οξείδωσης χαρακτηριστικών ομάδων 

2. Προσθήκης σε διπλούς δεσμούς 

3. Ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης 

Στην  πρώτη  κατηγορία,  τα  είδη  του  ελεύθερου  χλωρίου  ανάγονται  σε  χλωριούχα 

ιόντα και δε σχηματίζονται χλωριωμένες οργανικές ενώσεις.   Οι ενώσεις που είναι 

υπεύθυνες  για  την  αναγωγή  του  χλωρίου  δεν  έχουν  καθοριστεί  πλήρως,  αλλά 

πιθανόν  να  είναι  ιόντα  μετάλλων,  αλδεΰδες,  κετόνες,  αλκοόλες,  αμινοξέα  και 
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ενώσεις του θείου (Larson and Weber, 1994).  Η ταχύτητα αυτών των αντιδράσεων 

εξαρτάται  από  την  οργανική  ένωση.    Οι  αντιδράσεις  με  οργανικές  ενώσεις  του 

θείου, με ορισμένες αρωματικές ενώσεις καθώς και με αζωτούχους ετεροκυκλικούς 

δακτυλίους  είναι  πολύ  γρήγορες  (t1/2< 1sec).    Η  οξείδωση  των αμινών  κυμαίνεται 

από  μερικά  λεπτά  μέχρι  ώρες,  ενώ  η  μη  εκλεκτική  οξείδωση  οργανικής  ύλης 

ποικίλει από λεπτά μέχρι μέρες  (Dotson and Helz, 1985).   Οι αντιδράσεις όπου το 

χλώριο δρα σαν οξειδωτικό δεν έχουν προκαλέσει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αντίθετα 

με  τις  αντιδράσεις  προσθήκης  και  ηλεκτρονιόφιλης  υποκατάστασης  και  αυτό 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι οργανοαλογονωμένες ενώσεις έχουν θεωρηθεί 

πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο απ’ ότι τα περισσότερα παράγωγα. 

  Το  υποχλωριώδες  οξύ  μπορεί  να  προκαλέσει  ανόρθωση  στους  διπλούς 

δεσμούς σχηματίζοντας χλωρυδρίνες, σύμφωνα με την αντίδραση 3.1.    
                                                                                                                                                    

 
 
 
                   + HOCl                                                                        (3.1) 

 
 

Οι  αντιδράσεις  προσθήκης  μπορεί  να  γίνουν  σημαντικές  όταν  τα  νερά  περιέχουν 

υψηλής ακορεστότητας χρωστικές, όπως τα καροτενοειδή, αλλά είναι γενικά αργές, 

εκτός  εάν  ο  διπλός  δεσμός  είναι  ενεργοποιημένος  από  συγκεκριμένες  ομάδες 

(Brezonik,  1994).    Η  σπουδαιότητα  αυτών  των  αντιδράσεων  στην  επεξεργασία 

νερού δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως. 

  Οι αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης στις οποίες συμμετέχει  το 

χλώριο  είναι  από  τις  πλέον  σημαντικές  στην  επεξεργασία  του  πόσιμου  νερού, 

εξαιτίας της παραγωγής αλογονωμένων οργανικών ενώσεων.  Στην κατηγορία αυτή 

λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις υποκατάστασης σε αρωματικές ενώσεις, όπως είναι 

οι φαινόλες, αντιδράσεις με αζωτούχες ενώσεις, κυρίως αμίνες, για το σχηματισμό 

Ν‐  χλωρο‐οργανικών  ενώσεων  και  αντιδράσεις  με  τη φυσική  διαλυμένη  οργανική 

ύλη,  όπως  οι  χουμικές  ενώσεις,  που  οδηγούν  στην παραγωγή  του  χλωροφορμίου 

και  άλλων  τριαλογονομεθανίων  και  για  τις  οποίες  θα  γίνει  εκτενέστερη  αναφορά 

στη συνέχεια.    Σε όλες  τις αντιδράσεις  το HOCl,  σε σχεδόν ουδέτερο pH,  δρα σαν 

ηλεκτρονιόφιλη ομάδα. 

C C C C

Cl OH
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  Οι  φαινολικές  ενώσεις  βρίσκονται  σε  νερά  που  έχουν  επιβαρυνθεί  από 

βιομηχανικά απόβλητα, από την αποσύνθεση χλωρίδας και από τα άλγη (Aieta and 

Berg, 1986).   Μολονότι οι φαινόλες και οι φαινολικές ενώσεις είναι ανεπιθύμητες 

γιατί  προσδίδουν  άσχημη  γεύση  και  οσμή  στο  νερό  και  ορισμένες  παρουσιάζουν 

προβλήματα τοξικότητας, η χλωρίωση τους οδηγεί στην παραγωγή χλωροφαινολών 

που θεωρούνται πολύ επιβλαβείς.  Το άτομο του χλωρίου στο HOCl δρα ως ισχυρά 

ηλεκτρονιόφιλο, που υποκαθιστά άτομα υδρογόνου σε ορθο‐ και παρα‐ θέσεις, με 

αποτέλεσμα  τον  σχηματισμό  μονοχλωρο‐  και  διχλωρο‐  φαινολών  από  τις  οποίες 

παράγεται  στη  συνέχεια  η  2,4,6‐τριχλωροφαινόλη,  που  παρουσιάζει  προβλήματα 

δυσοσμίας.    Η  χλωρίωση  του  βενζολίου,  του  τολουολίου  και  άλλων  παρόμοιων 

αρωματικών  ενώσεων  απαιτεί  ένα  ισχυρότερο  ηλεκτρονιόφιλο  από  το 

υποχλωριώδες  οξύ  και  για  το  λόγο  αυτό  δεν  παρατηρείται  σε  μεγάλο  βαθμό  σε 

συνήθεις συνθήκες επεξεργασίας του πόσιμου νερού. 

  Το χλώριο αντιδρά με τις αμίνες με παρόμοιο τρόπο όπως με την αμμωνία 

και  σχηματίζει  Ν‐χλωροαμίνες.   Μελέτη  της  κινητικής  και  των  μηχανισμών αυτών 

των αντιδράσεων  (Morris and  Isaac, 1983)  έχουν δώσει  κινητικά δεδομένα  για  τις 

πιο συνήθεις οργανικές αμίνες, όπως είναι η μέθυλ‐ και διμεθυλ‐ αμίνη, αμινοξέα 

όπως  η  αλανίνη,  η  σερίνη,  κλπ.    Οι  αντιδράσεις  του  χλωρίου  με  τα  αμινοξέα 

οδηγούν  συνήθως  στην  παραγωγή  μονο‐  και  διχλωραμινών,  ενώ  με  ορισμένα 

σχηματίζονται  αλδεΰδες  και  νιτρίλια,  όπως  για  παράδειγμα  η  αντίδραση  του 

χλωρίου  με  την  αλανίνη  που  οδηγεί  στο  σχηματισμό  της  ακεταλδεΰδης  και  του 

ακετονιτριλίου (Le Croirec and Martin, 1985).     

Όταν το χλώριο διαλύεται στο νερό υδρολύεται σύμφωνα με τις αντιδράσεις 

3.2 και 3.3. 
  

Cl2 + H2O   (H+) + (Cl‐) + HOCl                                     (3.2) 
 

HOCl   (H+) + (OCl‐)                                               (3.3) 
 

Οι  σταθερές  αυτών  των  αντιδτάσεων  εξαρτώνται  από  παράγοντες  όπως  είναι  η 

θερμοκρασία και το pH.  Μοριακό χλώριο μπορεί να υπάρχει μόνο σε πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις και χαμηλές τιμές pH.  Το ποσοστό του υποχλωριώδους οξέος (ΗΟCl) 
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και  του  υποχλωριώδους  ιόντος  (OCl‐)  στους  15  oC  για  διάφορες  τιμές  pH  δίνεται 

στον Πίνακα 2.4. 

Παράλληλα  με  τη  διαδικασία  της  απολύμανσης  το  χλώριο  αντιδρά  και  με 

πολλές  οργανικές  ενώσεις  σχηματίζοντας  χλωριωμένες  οργανικές  ενώσεις.  Ο 

σχηματισμός  οργανοαλογονωμένων  ενώσεων  αποτελεί  ακόμα  και  σήμερα  το 

σημαντικότερο πρόβλημα κατά την απολύμανση του πόσιμου νερού με χλώριο.  Το 

1974  ο  Rook  μελέτησε  των  σχηματισμό  των  ενώσεων  αυτών  κατά  τη  χλωρίωση 

φυσικών  υδάτων.    Οι  πιο  σημαντικές  κατηγορίες  των  ενώσεων  αυτών  είναι  τα 

τριαλογονομεθάνια  (THMs),  τα  αλογονωμένα  οξικά  οξέα  (HAAs)  και  τα 

αλογονωμένα ακετονιτρίλια (HANs).  

 

 
Σχήμα 3.1: Επί τοις % παραγωγή παραπροϊόντων κατά την απολύμανση ύδατος (Paull et al., 2004). 
 

Έχει  προσδιοριστεί  ότι  τα  τριαλογονομεθάνια  αποτελούν  το  20%  των 

οργανοαλογονωμένων παραπροϊόντων ένω τα αλογονωμένα οξικά οξέα βρίσκονται 

σε ποσοστό περίπου 13%.    Εκτός  όμως από αυτές  τις  ενώσεις,  κατά  τη  χλωρίωση 

σχηματίζονται  και  άλλα  παραπροϊόντα,  σε  μικρότερες  όμως  ποσότητες,  όπως 

χλωριωμένες  κετόνες,  χλωριωμένες  αλδεΰδες,  χλωράλη,  χλωροπικρίνη 

(τριχλωρονιτρομεθάνιο)  και  άλλες  αλογονωμένες  αλειφατικές  και  αρωματικές 

ενώσεις.    Η  αναλογία  του  επί  τοις  %  ποσοστού  παραγωγής  των  διαφόρων 

παραπροϊόντων  απολύμανσης  ύδατος  απεικονίζεται  στο  Σχήμα  3.1  (Paull  et  al., 

2004).   Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 3.1 υπάρχει  και  ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

παραπροϊόντων απολύμανσης τα οποία δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. 

Haloacetic acid (combined), 13%

Chloral Hydrate, 1.5%

Haloacetonitriles, 2%

Cyanogen Chloride, 1 %

Unknown Halogenated Organics, 62.4%

Trihalomethanes, 20.1%
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Οι οργανικές  ενώσεις που μπορούν  να βρεθούν φυσιολογικά στο  νερό  και 

έχουν  σχετιστεί  με  το  σχηματισμό  των  οργανοαλογονωμένων  ενώσεων  είναι  οι 

χουμικές και φουλβικές ενώσεις (Rook, 1976; Fleischacker and Randike, 1983; Oliver 

1983; Reckhow et al., 1990), η προερχόμενη από τα φύκη οργανική ύλη  (Hoehn et 

al., 1984), τα αμινοξέα (Fielding and Horth, 1986; Owusu‐Yaw et al., 1990; Horth et 

al.,  1990),  οι  αρωματικές  ενώσεις  και  ο  ολικός  οργανικός  άνθρακας  (TOC)  (Reed, 

1983).    Η  κλασσική  αντίδραση  σύνθεσης  THMs    είναι  η  αλοφορμική  αντίδραση.  

Έχουν  προταθεί  επίσης  αντιδράσεις  αλογόνωσης  του  ασπαρτικού  οξέος  και  της 

τυροσίνης  που  οδηγούν  στο  σχηματισμό  αλογονωμένων  αλδεϋδών  και 

διαλογονωμένων ακετονιτριλίων.   Η χλωροπικρίνη σχηματίζεται με αντικατάσταση 

του  υδρογόνου  του  χλωροφορμίου  από  μια  νιτροομάδα  (Merlet  et  al.,  1985).  

Μολονότι  η  χλωροπικρίνη  σε  συγκεντρώσεις  μικρότερες από  1  μg/L  δε  θεωρείται 

τοξική,  η  παρουσία  της  μπορεί  να  αποτελέσει  ένδειξη  για  άλλες  πιο  τοξικές 

χλωρονιτρο‐ενώσεις.  Σε έρευνες που έχουν γίνει, φαίνεται πως η συγκέντρωση της 

αυξάνει  αν  πριν  τη  χλωρίωση  το  νερό  επεξεργάζεται  με  όζον  (Hoigné  and Bader, 

1988). 

Τα βρωμιωμένα παράγωγα σχηματίζονται  κατά  τη  χλωρίωση όταν  τα  νερά 

περιέχουν  ιόντα  βρωμίου.    Τα  βρωμιούχα  ιόντα  προέρχονται  τόσο  από  τις 

ανθρωπογενείς  δραστηριότητες,  όσο  και  από  τις  φυσικές  διεργασίες,  με 

σημαντικότερη  τη  διείσδυση  του  θαλασσινού  νερού  στον  υδροφόρο  ορίζοντα 

(Kampioti  and  Stephanou,  2002).    Βρωμιούχα  ιόντα    έχουν  επίσης  ανιχνευτεί  στο 

χλώριο  το οποίο  χρησιμοποιείται  κατά  την απολύμανση  (Cooper et al., 1985).    Τα 

ιόντα βρωμίου οξειδώνονται  γρήγορα από  το  υποχλωριώδες οξύ  και  σχηματίζουν 

υποβρωμιώδες οξύ (Helz and Hsu, 1978), σύμφωνα με την αντίδραση 3.4. 
 

Br‐ + HOCl   Cl‐ + HOBr                                             (3.4) 
 

HOBr   H+ + OBr‐                                                 (3.5) 
 

Τόσο το HOBr όσο και το OBr‐ συμμετέχουν σε αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης 

υποκατάστασης και είναι ανταγωνιστικά ως προς το HOCl και το OCl‐.  Έχει προταθεί 

ότι η συμμετοχή του χλωρίου ευνοείται σε αντιδράσεις οξείδωσης ενώ του βρωμίου 

σε  αντιδράσεις  αλογόνωσης  για  τη  παραγωγή  χαμηλού  μοριακού  βάρους 
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παραπροϊόντων  (Rook  et al.,  1978;  Luong  et al.,  1982).    Υπό  ορισμένες  συνθήκες 

σχηματίζονται  επίσης  H2OBr
+  και  το  BrCl,  που  είναι  ισχυρότερα  αντιδραστήρια 

αλογόνωσης σε σχέση με το HOBr (Voudrias and Reinhard, 1988 a,b). 

Η  παρουσία  των  ιόντων  βρωμίου  παίζει  πολύ  σημαντικό  ρόλο  τόσο  στο 

σχηματισμό όσο και στην κατανομή των παραπροϊόντων της χλωρίωσης (Symons et 

al., 1987).   Αύξηση της συγκέντρωσης των Br‐, σε δεδομένη δόση χλωρίου, οδηγεί 

στην  αύξηση  του  σχηματισμού  των  βρωμιωμένων  παραγώγων  και  μικρή  μείωση 

των  χλωριώμενων,  που  οδηγεί  σε  αύξηση  της  συγκέντρωσης  των  ολικών 

τριαλογονομεθανίων (Symons et al., 1987; Rook and Gras, 1978).   

Σε  μελέτη  του Heller‐Grossman  et  al.  (1993)  προτείνεται  ένας  μηχανισμός 

σχηματισμού των ΤΗΜs και των HAAs, ο οποίος φαίνεται στο Σχήμα 3.2.  Στη μελέτη 

αυτή  παρατηρήθηκε  ότι  η  ταχύτητα  αντίδρασης  του  HOCl  με  τους  αρωματικούς 

προπομπούς είναι υψηλότερη από την αντίδραση του με τους αλειφατικούς (Κ1<Κ2), 

ενώ αντίθετα το HOBr αντιδρά ταχύτερα με τους αλειφατικούς προπομπούς (Κ4<Κ3), 

υποδηλώνοντας  ότι  οι  αρωματικοί  προπομποί  υφίσταται  χλωρίωση  ενώ  οι 

αλειφατικοί οδηγούνται σε βρωμίωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2: Πιθανοί μηχανισμοί αλογόνωσης (Heller‐Grossman et al., 1993). 
    

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ

ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ

ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ

HOCl

+

Br‐

HOBr

HAA

THM

HAA

HAA

HAA

THM

THM

THM

K1

K2

K3

K4

KK11<K<K22 καικαι ΚΚ44<<ΚΚ33

[CBr3COOH]

[CBr3]

+

+

+

+
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Γενικότερα,  τα  βρωμιωμένα  DBPs  φαίνεται  να  είναι  περισσότερο  τοξικά 

(κυτταροτοξικά  και  γονιδιοτοξική)  απ’  ότι  τα  χλωριωμένα  παράγωγα.    Ενώ  τα  δι‐

υποκατεστημένα  παράγωγα  είναι  περισσότερο  τοξικά  απ’  ότι  τα  τρι‐

υποκατεστημένα  (Richardson  et al.,  2007; Plewa  et al.,  2008).    Για  παράδειγμα  η 

τρίχλωρο‐ακεταλδεΰδη δεν είναι γονιδιοτοξική, ενώ η δίβρωμο‐ακεταλδεΰδη είναι 

περισσότερο γονιδιοτοξική για αυτήν την κατηγορία παραπροϊόντων απολύμανσης 

(Plewa et al., 2008).   Από την άλλη υπάρχουν και περιπτώσεις που τα μονο‐ ή τρι‐

υποκατεστημένα  παράγωγα  είναι  περισσότερο  τοξικά  σε  σχέση  με  τα  δι‐

υποκατεστημένα (Richardson et al., 2007; Plewa et al., 2008).   

 

3.2.1. Τριαλογονομεθάνια (ΤΗΜs) 

 
Τα  τριαλογονομεθάνια  (ΤΗΜ)  αποτελούν  την  πιο  πολυσυζητημένη 

κατηγορία παραπροϊόντων χλωρίωσης.   Τα ΤΗΜ σχετίζονται στενά με ενώσεις που 

συνήθως  απαντώνται  σαν  μίγμα  (TCM,  TBM,  DBCM,  BDCM)  αντιμετωπίζονται 

(TTHMs).      Ένα  βασικό  ερώτημα  είναι  αν  θα  πρέπει  να  ελέγχονται  στη  βάση  της 

δυνατότητας  τους  να  προκαλέσουν  καρκίνο,  με  τη  χρήση  μαθηματικών  μοντέλων 

για τον υπολογισμό του κινδύνου σε χαμηλές δόσεις ή να υπολογιστεί μία ανεκτή 

ημερήσια  δόση  (ΑΗΔ)  με  τη  χρήση  παραγόντων  αβεβαιότητας.    Για  τις  ενώσεις 

αυτές  έχουν  γίνει  αρκετές  έρευνες  κυρίως  σε  τρωκτικά  και  τα  συμπεράσματα 

συνοψίζονται παρακάτω. 

Η υποκατάσταση του βρωμίου κατά το σχηματισμό των ΤΗΜs περιγράφεται 

από  την  παράμετρο  BIF  (Bromine  Incorporation  Factor),  που  ονομάζεται 

παράμετρος σχηματισμού βρωμιωμένων ομολόγων και δίνεται από την Εξίσωση 3.1 

(Gould et al., 1983; Symons et al., 1993): 
 

BIF=
TTHMs

BrTTHM )(
                                                 (Εξ. 3.1) 

 
Η οποία με αντικατάσταση, διαμορφώνεται ως εξής (Εξίσωση 3.2): 
 

 

BIF=
3223

3223 )3()2()1()0(
CHBrCHClBrBrCHClCHCl

xCHBrxCHClBrBrxCHClxCHCl
+++

+++
         (Εξ. 3.2) 
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Όταν το BIF   παίρνει την τιμή 0, τότε υπερισχύει το χλωροφόρμιο ενώ όταν 

πάρει την τιμή 3, τότε παράγεται μόνο το βρωμοφόρμιο (Symons et al., 1993; Gould 

et  al.,  1983).    Η  παρουσία  του  Br‐  φαίνεται  να  έχει  μεγαλύτερη  επίδραση  στο 

σχηματισμό των αλογονωμένων ακετονιτριλίων, που αυξάνεται με την αύξηση των 

ιόντων βρωμίου (Via and Dietrich, 1995).  Έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνοντας τη δόση 

του χλωρίου μειώνεται η παραγωγή των βρωμιωμένων ομολόγων, ενώ αυξάνεται η 

συγκέντρωση των χλωριωμένων, αλλά η συγκέντρωση των TTHMs αυξάνεται πολύ 

λίγο (Symons et al., 1993).  Η παρατήρηση αυτή έχει προκύψει από πειράματα στα 

οποία  χρησιμοποιήθηκαν  πολύ  υψηλές  συγκεντρώσεις  χλωρίου,  συμπεραίνοντας 

ότι  το HOCl ανταγωνίζεται  το HOBr  λόγω ποσότητας.    Σε ανάλογα πειράματα, στα 

οποία  δεν  χρησιμοποιήθηκαν  πολύ  υψηλές  δόσεις  χλωρίου  παρατηρήθηκε  μικρή 

αύξηση  των  βρωμιωμένων  ομολόγων  των  TTHMs,  που  δικαιολογείται  από  τη 

γρήγορη αντίδραση του HOBr με την οργανική ύλη.  Τέλος, φαίνεται πως η μείωση 

του  διαλυμένου  οργανικού  άνθρακα  (DOC)  επιδρά  αρνητικά  στην  αντίδραση 

σχηματισμού τόσο των TTHMs, όσο και των HAAs (Symons et al., 1995). 

Για  τις  περισσότερες  από  τις  οργανοαλογονωμένες  αυτές  ενώσεις  έχουν 

θεσπιστεί μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις από διάφορους οργανισμούς όπως ο  

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  (WHO), η Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 

Πολιτειών  (USEPA),  καθώς  και  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (EU)  (Πίνακας  2.1).    Για  τα 

τριαλογονομεθάνια οι τιμές αυτές βασίζονται κυρίως σε μελέτες που αφορούν την 

επίδραση του χλωροφορμίου στην υγεία.  Στις τιμές αυτές έχουν συμπεριληφθεί και 

τα  υπόλοιπα  τριαλογονομεθάνια  λόγω  της  χημικής  τους  ομοιότητας  με  το 

χλωροφόρμιο.    Ο WHO  όρισε  ένα  συνολικό  παραμετρικό  δείκτη  ΙWHO,  η  τιμή  του 

οποίου  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  ή  το  πολύ  ίση  με  τη  μονάδα  (WHO, 1993).    Ο 

δείκτης ΙWHO υπολογίζεται με τη βοήθεια της Εξίσωσης 3.3. 

 

ΙWHO = CTBM/ GVTBM + CDBCM/ GVDBCM + CBDCM/ GVBDCM + CTCM/ GVTCM     (Εξ. 3.3) 

 

όπου C: η συγκέντρωση των ΤΗΜs και GV: η παραμετρική τιμή του WHO, η οποία 

παίρνει τις ακόλουθες τιμές: GVTBM: 100 μg/L, GVDBCM: 100 μg/L, GVBDCM: 60 μg/L και 

GVTCM: 200 μg/L. 

 



ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ                                    

 

49

3.2.2. Χλωριωμένα οξικά οξέα (HAAs) 

 
Τα ΗΑΑs αποτελούν σημαντική κατηγορία παραπροϊόντων απολύμανσης τα 

οποία σχηματίζονται κατά την επεξεργασία υδάτων με χλώριο ή με χλωραμίνες.  Τα 

αλογονωμένα  οξικά  οξέα  παράγονται  από  το  οξικό  οξύ  με  αντικατάσταση  ενός  ή 

περισσοτέρων  ατόμων  υδρογόνου,  τα  οποία  είναι  συνδεδεμένα  με  τα  άτομα  του 

άνθρακα,  από  αλογόνο  (χλώριο,  βρώμιο,  φθόριο,  ιώδιο).    Μερικές  από  τις 

βασικότερες  ιδιότητες  των  ΗΑΑs  είναι  ότι  πρόκειται  για  άχρωμες  ενώσεις,  με 

χαμηλή  πτητικότητα,  διαλύονται  εύκολα  στο  νερό  και  είναι  αρκετά  σταθερές.    Οι 

ενώσεις  αυτές  κατατάσσονται  στην  κατηγορία  των  πιθανώς  καρκινογόνων  και  γι΄ 

αυτό έχουν τεθεί ανώτατα όρια έκθεσης στις ενώσεις αυτές.   Από την ΕΡΑ αρχικά 

τέθηκε ως ανώτατο όριο τα 60 μg/L (EPA, 2002), το οποίο αργότερα μειώθηκε στα  

30  μg/L    με  το Stage 2  (USEPA, 2003),  ενώ από  τον WHO  δεν  έχουν  υπαγορευτεί 

επιτρεπτά όρια για τα HAAs (WHO, 2004). 

Ενίοτε  οι  ενώσεις  αυτές  μπορεί  να  ανιχνευτούν  σε  υδατικά  δείγματα  σε 

συγκεντρώσεις  μεγαλύτερες  από  αυτές  των  ΤΗΜs,  κι  αυτό  γιατί  υπάρχει  άμεση 

εξάρτηση από διάφορους παράγοντες.  Έτσι σε χαμηλό pH φαίνεται να ευνοείται ο 

σχηματισμός  των  ενώσεων  αυτών  ενώ  σε  υψηλότερερες  τιμές  pH  σχηματίζεται 

υψηλότερο  ποσοστό  των  ΤΗΜs.    Επίσης  η  σύσταση  της  φυσικής  οργανικής  ύλης 

(Natural Organic Matter, ΝΟΜ) η οποία περιέχεται στο νερό, παίζει σημαντικό ρόλο 

στην αναλογία σχηματισμού  των δύο αυτών  κατηγοριών.    Ακόμα οι  συγκέντρωση 

των ενώσεων αυτών στα επιφανειακά νερά είναι μεγαλύτερη το καλοκαίρι σε σχέση 

με  το  χειμώνα  και  ανιχνεύονται  σε  μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις  στα  επιφανειακά 

απ’ ότι στα υπόγεια ύδατα (Dojlido et al., 1999).   Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ΗΑΑs 

συμβάλλουν  στο  σχηματισμό  των  ΤΗΜs  καθώς  κατά  τη  βιολογική  τους 

αποικοδόμηση οδηγούν σε σχηματισμό των τελευταίων.   

Τα ΗΑΑs  όπως  και  όλα  τα DBPs  σχηματίζονται  όταν  κατά  την απολύμανση 

του νερού, τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται αντιδρούν με την οργανική ύλη 

ή τα  ιόντα βρωμίου,  ιωδίου  (Plewa, 2004b) που πιθανόν να περιέχονται στο νερό.  

Πιθανοί μηχανισμοί αλογόνωσης περιγράφονται στο Σχήμα 3.2 (Heller‐Grossman et 

al.,  1993).    Επίσης,  τα  ΗΑΑs  μπορούν  να  σχηματιστούν  κατά  των  αντίδραση 

προπανόνης με υποχλωριώδες οξύ.    Για  χαμηλές  τιμές pH  η  τρίχλωρο‐προπανόνη 
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οξειδώνεται προς τέτρα‐, πέντα‐, και εξάχλωρο‐ προπανόνη.  Όταν οι ενώσεις αυτές 

υδρολυθούν οδηγούν στο σχηματισμό μόνο‐, δι‐, και τρίχλωρο οξικού οξέος, όπως 

φαίνεται στις αντιδράσεις 3.6 και 3.7: 
 

CH3COCl3 + HOCl   CHCl2COCCl3 + H2O                                                      (3.6) 
 

CHCl2COCCl3 + H2O   CHCl2COOH + CHCl3                                 (3.7) 
 

Τα βασικότερα μέλη αυτής της κατηγορίας των αλογονωμένων οξέων  είναι 

τα εξής:  

1. Xλωροξικό οξύ (MCAA) 

2. Διχλωροξικό οξύ (DCAA) 

3. Τριχλωροξικό οξύ (TCAA) 

4. Βρωμοξικό οξύ (MBAA) 

5. Διβρωμοξικό οξύ (DBAA) 

6. Τριβρωμοξικό οξύ (TBAA) 

7. Βρωμοχλωροξικό οξύ (BCAA) 

8. Βρωμο‐διχλωροξικό οξύ (BDCAA) 

9. Δίβρωμο‐χλωροξικό οξύ (DBCAA) 

10. Ιωδοξικό οξύ (MIAA)  

11.  Βρωμο‐ιωδοξικό οξύ (BIAA) 

12.  (Ζ)‐3‐βρώμο‐3‐ιοδοπροπενοικό οξύ (Z3B3IPA) και (Ε)‐3‐βρωμο‐3‐

ιοδοπροπενοικό οξύ (E3B3IPrA)  

13.  (Ε)‐2‐ιοδο‐3‐βουτενοδιικό οξύ (E2I3BuA) 

Τα αλογονωμένα οξέα και κυρίως τα υποκατεστημένα με  ιώδιο παράγωγα,  

αντιπροσωπεύουν μία σχετικά νέα  κατηγορία παραπροϊόντων απολύμανσης,    ενώ 

αποτελούν  πιθανό  κίνδυνο  για  τη  δημόσια  υγεία  καθώς  επηρεάζουν  την 

αναπαραγωγικότητα  και  μπορούν  να  προκαλέσουν  καρκινογενέσεις  και 

μεταλλάξεις.    Τα  προϊόντα  αυτά  αντιπροσωπεύουν  την  πιο  τοξική  κατηγορία  των 

HAAs καθώς είναι πιο τοξικά ακόμα κι από τα βρωμιωμένα παράγωγα (Plewa et al., 

2004b), τα οποία στο παρελθόν είχαν χαρακτηριστεί ως πιο καρκινογόνα σε σχέση 

με τα αντίστοιχα χλωριωμένα, αυτό εκφράζεται πολύ παραστατικά στο Σχήμα 3.3. 
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Πρόσφατα μάλιστα αποδείχθηκε ότι τα HAAs προκαλούν γενοτοξικές βλάβες 

μέσω  ενός  μηχανισμού  οξειδωτικού  stress.    Σημαντική  παρατήρηση  αποτελεί  το 

γεγονός ότι  τα βρωμιωμένα και  ιωδιωμένα DBPs  είναι περισσότερο δραστικά από 

αυτά  του  χλωρίου,  γεγονός  που  πιθανόν  να  οφείλεται  στο  ότι  οι  ομάδες  του 

βρωμίου  και  του  ιωδίου  αποτελούν  καλύτερες  αποχωρούσες  ομάδες  απ’  ότι  το 

χλώριο  (Krasner  et  al.,  2006).    Τα  βρωμιωμένα  και  ιωδιωμένα  παράγωγα 

σχηματίζονται  κατά  την  αντίδραση  μεταξύ  του  απολυμαντικού  (χλωρίου  ή 

χλωραμίνης)  με  το  βρώμιο  ή  το  ιώδιο  που  πιθανόν  να  περιέχεται  στο  νερό 

διαφόρων πηγών.   

 

             (α)           (β) 
 

Σχήμα 3.3: (α) Καμπύλη συσχέτισης της συγκέντρωσης των αλογονωμένων οξέων (ΜIAΑ, ΜBAA, 
ΜCAA) με τη μεταλλαξιογόνο δράση που αυτά προκαλούν στο S. Typhimurium strain TA100, (β) 
Καμπύλη συσχέτισης της συγκέντρωσης των αλογονωμένων οξέων (ΜIAΑ, ΜBAA, ΜCAA) με τη 

τοξικότητα που αυτά προκαλούν σε κύτταρα ωοθηκών τρωκτικών μετά από έκθεση 72 h σε αυτά, 
(Plewa et al., 2004b). 

 

Παραλιακές πόλεις των οποίων τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα μπορούν 

να  δέχονται  επιδράσεις  από  τη  διείσδυση  θαλασσινού  νερού  στον  υδροφόρο 

ορίζοντα,  όπως  και στο  εσωτερικό  κάποιον  περιοχών  των οποίων  τα  επιφανειακά 

νερά  επηρεάζονται  από  αποξηραμένες  περιοχές  όπου  κάποτε  υπήρχε  θαλασσινό 

νερό  αποτελούν  παράδειγμα  περιοχών  όπου  μπορεί  να  ανιχνευτεί  η  παρουσία 

βρωμιούχων  ή  ιωδιούχων  ιόντων  (Richardson, 2005).    Σημαντικές  διαστάσεις  έχει 

πάρει αυτό το θέμα για τον πληθυσμό των Η.Π.Α., ο οποίος επηρεάζεται σημαντικά 
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από  την παρουσία βρωμίου ή  ιωδίου εξαιτίας  των βρωμιωμένων και  ιωδιωμένων 

παραπροϊόντων  που  παράγονται  κατά  την  απολύμανση  του  νερού.      Αξίζει  δε  να 

αναφερθεί  ότι  τα  ποσοστά  σχηματισμού  των  ιωδιωμένων  παραγώγων  είναι 

υψηλότερα κατά τη χρήση χλωραμινών σε σχέση με αυτά κατά τη χρήση χλωρίου 

(Richardson et al., 2006).   Ο μηχανισμός που  λαμβάνει  χώρα κατά  το σχηματισμό 

τους περιγράφεται στο Σχήμα 3.4 (Richardson et al., 2006). 

 

 
Σχήμα 3.4: Μηχανισμοί σχηματισμού ιωδιωμένων παραγώγων (Richardson et al., 2006). 

 

Κατ’  αντιστοιχία  με  τον  παράγοντα  BIF  των  ΤΗΜs,  ορίζεται  και  ο  BIF  των 

HAAs, ο οποίος διαμορφώνεται, ανάλογα με το βαθμό υποκατάστασης τους από τα 

αλογόνα, ως εξής (Krasner et al., 2009) 
 

1) Για τα μονο‐υποκατεστημένα οξικά οξέα (MXAA) ο BIF ορίζεται από την Εξίσωση 

3.3. 
 

BIFMXAA = MBAAMCAA
xMBAAxMCAA

+
+ )1()0(

                                     (Εξ. 3.3) 

                      
Για  τα  μονο‐υποκατεστημένα  οξικά  οξέα  ο  παράγοντας  BIF  παίρνει  τιμές  από  0 

(όταν  ανιχνεύεται  μόνο  χλωρο‐οξικό  οξύ)  έως  1  (όταν  ανιχνεύεται  μόνο  βρωμο‐

οξικό οξύ).   

 

I + HOCl HOI  IO2 IO3

ΓρήγορηΓρήγορη Γρήγορη

HOCl HOCl

NOM NOM

Cl‐DBPs iodo‐DBPs

Χλώριο:

Χλωραμίνες:

I + NH2Cl  HOI  IO2 IO3

ΑργήΓρήγορη

Γρήγορη
HOCl

NOM NOM

Cl‐DBPs iodo‐DBPs
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2) Για τα δι‐υποκατεστημένα οξικά οξέα (DXAA) ο BIF ορίζεται από την Εξίσωση 3.4. 
 

BIFDXAA = DBAABCAADCAA
xDBAAxBCAAxDCAA

++
++ )2()1()0(

                       (Εξ. 3.4) 

                      
Για τα δι‐υποκατεστημένα οξικά οξέα ο παράγοντας BIF παίρνει τιμές από 0  (όταν 

ανιχνεύεται μόνο δίχλωρο‐οξικό οξύ) έως 2 (όταν ανιχνεύεται μόνο διβρωμο‐οξικό 

οξύ).   Όταν ο παράγοντας BIF  πάρει  την  τιμή 1,  πρόκειται  για δείγμα νερού όπου 

επικρατεί το BCAA.   
 

3) Για τα τρι‐υποκατεστημένα οξικά οξέα (TXAA) ο BIF ορίζεται από την Εξίσωση 3.5: 
 

BIFTXAA = TBAADBCAABDCAA
xTBAAxDBCAAxBDCAAxTCAA

++
+++ )3()2()1()0(

             (Εξ. 3.5) 

 

Για τα τρι‐υποκατεστημένα οξικά οξέα ο παράγοντας BIF παίρνει τιμές από 0 (όταν 

ανιχνεύεται μόνο τριχλωρο‐οξικό οξύ) έως 3 (όταν ανιχνεύεται μόνο τριβρωμο‐οξικό 

οξύ).   Όταν ο παράγοντας BIF  πάρει  την  τιμή 1,  πρόκειται  για δείγμα νερού όπου 

επικρατεί το BDCAA, ενώ όταν ανιχνευτεί μόνο DBCAA ο παράγοντας BIF παίρνει την 

τιμή 2. 
 

  O σχηματισμός των DXAAs και των TXAAs φαίνεται να σχετίζεται με τη φύση 

της οργανικής ύλης ή/και το απολυμαντικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται σε κάθε 

περίπτωση.    Δείγματα  νερού  με  υψηλή  τιμή  του  SUVA  τείνουν  να  σχηματίζουν 

περισσότερο  TXAAs  (Cowman  et al., 1996),  όμως  στις  περιπτώσεις  όπου  το  SUVA 

των νερών είναι χαμηλό φαίνεται να σχηματίζονται περισσότερα DXAAs (Hwang et 

al.,  2000).    Η  χρήση  χλωραμινών  ή  διοξειδίου  του  χλωρίου  φαίνεται  να 

ελαχιστοποιεί το σχηματισμό TXAAs (και THMs), ενώ σημαντικές ποσότητες  DXAAs 

σχηματίζονται  κατά  τη  χρήση  χλωραμινών  (Karanfil  et al., 2007)  ή  διοξειδίου  του 

χλωρίου (Zhang et al., 2000). 

  

3.2.3. Αλογονωμένα ακετονιτρίλια (HANs) 

 
Το  διχλωροακετονιτρίλιο,  το  διβρωμοακετονιτρίλιο  και  το  βρωμοχλωριο‐

ακετονιτρίλιο αποτελούν μία τρίτη κατηγορία παραπροϊόντων που έχουν ανιχνευθεί 

σε  χλωριωμένο  νερό,  σε  συγκεντρώσεις  της  τάξης  των  μg/L.    Τα  διαθέσιμα 
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τοξικολογικά  στοιχεία  για  τις  ενώσεις  αυτές  είναι  πολύ  περιορισμένα.    Με  βάση 

στοιχεία που προέκυψαν από πειράματα σε ζώα, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας των 

ΗΠΑ όρισε τα όρια 0,056 mg/L  για το διχλωροακετονιτρίλιο και 0,023 mg/L  για το 

διβρωμοακετονιτρίλιο, ενώ τα αντίστοιχα όρια του WHO είναι 0,090 και 0,100 mg/L.  

Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ενώσεις αυτές μπορεί να έχουν καρκινογόνο δράση 

τα  διαθέσιμα  δεδομένα  κρίνονται  ανεπαρκή  προκειμένου  να  προσδιοριστεί  με 

αξιοπιστία ο βαθμός επικινδυνότητας τους. 

 

3.2.4. Λοιπές ενώσεις 

 
Εκτός  των  προαναφερθέντων  κατηγοριών,  μια  σειρά  από  άλλες  ενώσεις 

όπως  οι  χλωροφαινόλες,  οι  χλωριομένες  κετόνες,  οι  χλωριωμένες αλδεϋδες  και  η 

χλωριομένη φουρανόνη  (ΜΧ)  έχουν ανιχνευθεί  στο  χλωριωμένο  νερό.   Ορισμένες 

από  τις  ενώσεις  αυτές  έχουν  παρουσιάσει  μεταλλαξιογόνες  ιδιότητες  σε  επίπεδο 

βακτηρίων,  αλλά  όλοι  οι  εθνικοί  ή  διεθνείς  οργανισμοί  συγκλίνουν  στο  ότι  δεν 

υπάρχουν  επαρκή  δεδομένα  για  να  εκτιμηθεί  η  επικινδυνότητα  τους  για  τον 

άνθρωπο και να τεθούν μέγιστα όρια. 

 

3.3. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ClO2 

 
Οι μέχρι τώρα έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις του διοξειδίου του χλωρίου 

έχουν  επικεντρωθεί  στο  ίδιο  το  διοξείδιο  του  χλωρίου  και  στα  δύο  γνωστά 

ανόργανα  ιόντα  που  σχηματίζονται  κατά  τη  διάλυση  του  στο  νερό,  το  χλωριώδες 

(ClO2
‐)  και  το  χλωρικό  (ClO3

‐).  Έχει  διαπιστωθεί  ότι  κατά  τη  χρήση  ClO2  δεν 

παράγονται  THMs  (Stevens,  1982).    Αυτό  οφείλεται  στο  ότι  το  χλώριο  στην 

περίπτωση αυτή βρίσκεται στην οξειδωτική κατάσταση (+4), έτσι δεν συμμετέχει σε 

αντιδράσεις  υποκατάστασης  της  οργανικής  ύλης.    Αυτό  αποτελεί  και  βασικό 

πλεονέκτημα έναντι του χλωρίου.  Όμως, έχει παρατηρηθεί στη μελέτη των Aieta et 

al.,  (1986)  παρατηρήθηκε παραγωγή  τριαλογονωμένων  παραγώγων  του μεθανίου 

εξαιτίας  του  χλωρίου που σχηματίζεται  κατά  την παραγωγή  του ClO2  (Aieta et al., 
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1986).  Έχει παρατηρηθεί επίσης ο σχηματισμός κι άλλων οργανικών αλογονωμένων 

ενώσεων,  σε  χαμηλότερα  όμως  επίπεδα  από  αυτά  που  παρατηρούνται  κατά  τη 

χρήση  του  χλωρίου.    Η  αντίδραση  των  χουμικών  οξέων  με  το  ClO2,  σε  συνήθεις 

δόσεις οδηγεί στο σχηματισμό καρβοξυλικών οξέων,  γλυκόζης  και αλδεϋδών,  ενώ 

σε  υψηλές  δόσεις  είναι  δυνατή  η  παραγωγή  του  μονοχλωροξικού  οξέος 

(Masschelein and Varas, 1992).  Κατά την απολύμανση με ClO2, δημιουργούνται μη 

αλογονωμένα  οργανικά  παραπροϊόντα  σαν  αποτέλεσμα  κυρίως  των  οξειδωτικών 

αντιδράσεων (Πίνακας 3.2).  

Επίσης,  έχει  παρατηρηθεί  ότι  το  ClO2  αντιδρά  με  τεταρτοταγείς  οργανικές 

αμίνες και σχεδόν καθόλου με πρωτοταγείς.  Η αντίδραση του ClO2 με τις αμίνες σε 

ουδέτερο  pH,  οδηγεί  στο  σχηματισμό  αλδεϋδών  και  όχι  χλωραμινών  (Rice  and 

Gomez‐Taylor, 1987).  Το ClO2 αντιδρά επίσης με τις ολεφίνες ενώ είναι αδρανές με 

κορεσμένους  αλειφατικούς  υδρογονάνθρακες,  κορεσμένα  καρβοξυλικά  οξέα  και 

αμινοξέα  (Stevens  et al., 1978).    Έχουν  ταυτοποιηθεί  διάφορα  παραπροϊόντα  του 

ClO2 όπως αλδεύδες, ακόρεστες κετόνες (Rav‐Acha and Choshen, 1987) και χαμηλού 

μοριακού βάρους καρβοξυλικά οξέα (Richardson et al., 1994).   

 

Πίνακας 3.2: Παραπροϊόντα απολύμανσης με διοξείδιο του χλωρίου 
(Hazen and Sawer, 1992). 

Παραπροϊόντα του διοξειδίου του χλωρίου 

Διοξείδιο του χλωρίου 

Χλωριώδη ανιόντα 

Χλωρικά ανιόντα 

Χλώριο 

Χλωριούχα ανιόντα 

Χλωριωμένες και μη χλωριωμένες κετόνες 

Χλωριωμένες και μη χλωριωμένες κινόνες 

Χλωριωμένες αρωματικές ενώσεις 

Καρβοξυλικά οξέα 

Εποξυ‐ ενώσεις 

Χλωροφαινόλες 

Κετόνες 

Κινόνες 

Αλδεΰδες 
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Ενδιαφέρον  έχουν  παρουσιάσει  οι  αντιδράσεις  του  ClO2  με  αρωματικές 

ενώσεις, όπως οι φαινόλες και οι φαινολικές ενώσεις  (π.χ. η υδροκινόνη) (Stevens, 

1978;  Rav‐Acha  et  al.,  1990)  για  δύο  λόγους.    Ο  πρώτος  λόγος  σχετίζεται  με  τον 

έλεγχο της γεύσης και της οσμής των χλωροφαινολών που παράγονται όταν τα νερά 

που  περιέχουν  φαινόλες  επεξεργάζονται  με  χλώριο.    Οι  φαινολικές  ενώσεις 

προέρχονται  συνήθως  από  βιομηχανικά  απόβλητα,  από  την  αποσύνθεση  της 

χλωρίδας και από τα άλγη (Aieta and Berg, 1986).  Η επεξεργασία τέτοιων νερών με 

ClO2  όχι  μόνο  δεν  παράγει  χλωροφαινόλες,  αλλά  αντίθετα  τις  καταστρέφει  αν 

υπάρχουν  (White,  1972;  Walker  et  al.,  1986).    Ο  δεύτερος  λόγος  που  είναι 

ενδιαφέρουσες αυτές οι αντιδράσεις έγκειται στο γεγονός ότι οι φαινολικές ενώσεις 

χρησιμοποιούνται  συνήθως ως  μοντέλα  σε  μελέτες  αλοφορμικής  αντίδρασης  του 

χλωρίου με πολύπλοκες χουμικές ενώσεις  (USEPA, 1981).   Από την αντίδραση του 

διοξειδίου  του  χλωρίου  με  τις  φαινόλες  έχουν  ταυτοποιηθεί  οργανικά  προϊόντα 

όπως  η  π‐βενζοκινόνη,  μαλεϊκά  και  οξαλικά  οξέα,  ενώ  δεν  σχηματίζονται 

τριχλωροφαινόλες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του χλωρίου.  

Ένα  άλλο  σημαντικό  χαρακτηριστικό  της  χημείας  του  ClO2  είναι  ότι  το  ιόν  του 

βρωμίου  δεν  οξειδώνεται  σε  υποβρωμιώδες  οξύ,  όπως  συμβαίνει  κατά  τη  χρήση 

όζοντος.    Αυτό  έχει σαν αποτέλεσμα να μην σχηματίζονται βρωμιωμένα οργανικά 

παράγωγα.    Ωστόσο,  έχει  παρατηρηθεί  ότι  οι  ελεύθερες  ρίζες  που υπάρχουν  στις 

αντιδράσεις  της  φωτόλυσης  του  ClO2  και  των  χλωριώδών  ιόντων  είναι  ικανές  να 

οξειδώσουν  τα  βρωμιούχα  σε  υποβρωμιώδες  οξύ  και  κατά  συνέπεια  να 

σχηματιστούν  βρωμιωμένα  παράγωγα  τριαλογονωμεθανίων  (Zika  et  al.,  1985).  

Συνεπώς, η παραγωγή των ενώσεων αυτών εξαρτάται από την έκθεση στο φως. 

Οι μελέτες για  τις  επιπτώσεις που μπορεί  να έχει  το ClO2  στο πόσιμο νερό 

έχουν γίνει κυρίως σε ποντίκια.  O WHO δεν έχει ορίσει κάποιο ανώτατο όριο με το 

σκεπτικό ότι το ClO2 μετά τη διάλυση του στο νερό διασπάται γρήγορα και το όριο 

που έχει τεθεί για το χλωριώδες  ιόν αποτελεί ασφαλή περιορισμό και για το ClO2.  

Στην  επεξεργασία  του  πόσιμου  νερού  χρησιμοποιούνται  συνήθως  συγκεντρώσεις 

διοξειδίου  του  χλωρίου  που  κυμαίνονται  μεταξύ  0,1  έως  2 mg/L.    Μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις  διοξειδίου  του  χλωρίου  δεν  χρησιμοποιούνται  εξαιτίας  της 

παραγωγής  των  ClO2
‐  και  ClO3

‐,  εκτός  εάν  υπάρχει  δυνατότητα  ελάττωσης  ή 

απομάκρυνσης αυτών των ανιόντων. 



ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ                                    

 

57

  

3.3.1. Χλωρικά και χλωριώδη ιόντα 

 
  Βασικό  μειονέκτημα  της  χρήσης  του  ClO2  στην  επεξεργασία  του  πόσιμου 

νερού είναι ο σχηματισμός των παραπροϊόντων χλωρικών και χλωριωδών ανιόντων.  

Όπως  προαναφέρθηκε  (αντίδραση  2.13),  κατά  την  παραγωγή  του  ClO2 

σχηματίζονται και χλωρικά ανιόντα.   Η συγκέντρωση τους εξαρτάται από τους εξής 

παράγοντες: 

1. pH 

2. Παρουσία υποχλωριώδους οξέος 

3. Συγκέντρωση υποχλωριώδους οξέος 

Η παραγωγή των χλωρικών ανιόντων μπορεί να περιγραφεί από την αντίδραση 3.8. 
 

HClO2 + HOCl   ClO3
‐ + Cl‐ + 2H+                              (3.8) 

 

Σε  υψηλές  τιμές  pH  και  σε  μικρές  συγκεντρώσεις  υποχλωριώδους  οξέος,  η 

παραγωγή των χλωρικών ιόντων είναι μειωμένη.  Μελέτες που έγιναν σε pH μεταξύ 

6  έως 10,  έδειξαν ότι οι ενώσεις που βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία είναι  το 

HOCl/ OCl‐  και  ClO2
‐  (Werderhoff  and  Singer,  1987;  Singer  and O’Neil,  1987).    Σε 

μελέτη των Gordon και Tachiyashiki (1991) προτάθηκε ότι στη συνολική παραγωγή 

χλωρικών ιόντων συνεισφέρει και η αντίδραση 3.9. 
 

3OCl‐   ClO3
‐ + 2Cl‐                                                (3.9) 

 

Χλωρικά ιόντα σχηματίζονται και κατά την αντίδραση του υποχλωριώδους οξέος με 

υποχλωριώδες ανιόν, σύμφωνα με την αντίδραση 3.10. 
 

2HΟCl + OCl‐   ClO3
‐ + 2H+ + 2Cl‐                                   (3.10) 

 

Οι βέλτιστες τιμές του pH για την αντίδραση 3.10, κυμαίνονται από 5,8 έως 6,5, ενώ 

εάν η θερμοκρασία είναι 25  οC ή χαμηλότερη,  τότε η αντίδραση είναι αργή  (Aieta 

and Berg, 1986).  Επισημαίνεται επίσης, ότι η αντίδραση 3.10 καταλύεται με το φως 

(Buxton  and  Subhani,  1972),  γεγονός  που  δικαιολογεί  την  παρουσία  χλωρικών 

ανιόντων στις πισίνες μετά από αρκετούς μήνες χρήσης υποχλωριώδους οξέος ως 

απολυμαντικό. 
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Το  ClO2  σε  αντίθεση  με  το  χλώριο  δεν  υδρολύεται  και  βρίσκεται  σαν 

διαλυμένο  αέριο  σε  pH  μεταξύ  2  έως 10.    Το  διοξείδιο  του  χλωρίου  είναι  γενικά 

σταθερό  σε  ελαφρά  όξινα  και  ουδέτερα  pH,  ενώ  σε  αλκαλικές  συνθήκες 

αποικοδομείται  σχηματίζοντας  χλωρικά  και  χλωριώδη  ιόντα,  σύμφωνα  με  την 

αντίδραση 3.11 (Emerich, 1981). 
 

2ClO2 + 2OH
‐   ClO3

‐ + ClO2
‐ + H2O                                 (3.11) 

 

Η αντίδραση 3.11 παρουσιάζει μεγάλη ταχύτητα, σε υψηλές συγκεντρώσεις ClO2. 

  Οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις του ClO2 είναι αποτέλεσμα της ικανότητας 

του να προσλαμβάνει ηλεκτρόνια.  Το ClO2 στο νερό, προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο 

και σχηματίζει το χλωριώδες ιόν (αντίδραση 3.12) 
 

ClO2(aq) + e
‐   ClO2

‐                                               (3.12) 
 

Το  χλωριώδες  ιόν  είναι  ένα  δραστικό  οξειδωτικό,  που  συμμετέχει  σε 

οξειδοαναγωγικές  αντιδράσεις  αλλά  με  μικρότερη  ταχύτητα,  στις  συνθήκες 

επεξεργασίας πόσιμου νερού.  Η αντίδραση αναγωγής 3.13, η οποία λαμβάνει χώρα 

είναι η εξής: 
 

ClO2
‐ + 2H2O + 4e

‐   Cl‐ + 4OH‐                                      (3.13) 
 

Κατά την επεξεργασία του νερού, σχεδόν το 50 έως 70% του διοξειδίου του χλωρίου 

που  αντιδρά  μετατρέπεται  σε  χλωριώδη  και  χλωριούχα  ιόντα.    Η  υπολειμματική 

συγκέντρωση  του  ClO2
‐  μειώνεται  κατά  την  παραμονή  του  στο  σύστημα 

υδροδότησης, σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση, πιθανόν λόγω αντιδράσεων 

του  με  οξειδώσιμα  συστατικά  του  νερού.    Έχει  δε  αναφερθεί  ότι  σε  ουδέτερα 

διαλύματα  η  αποικοδόμηση  του  ClO2
‐  οδηγεί  στο  σχηματισμό  χλωρικών  και 

χλωριούχων ιόντων σύμφωνα με την αντίδραση 3.14 (Tang and Gordon, 1984): 
 

3ClO2
‐(aq)   2ClO3

‐ + Cl‐                                      (3.14) 
 

Ο σχηματισμός των χλωριωδών και χλωρικών ανιόντων εξαρτάται από το σύστημα 

παραγωγής  του  διοξειδίου  του  χλωρίου  και  από  τη  συγκέντρωση  του  νερού  σε 

ολικό οργανικό άνθρακα.   
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  Τα  ιόντα ClO2
‐  και ClO3

‐ φαίνεται  να παρουσιάζουν μεγάλη  επικινδυνότητα 

για  τον  άνθρωπο.    Το  χλωριώδες  και  το  χλωρικό  ιόν  είναι  γνωστό  ότι  προκαλούν 

μεθαιμογλοβιναιμία  και  πιο  πρόσφατες  έρευνες  έδειξαν  ότι  το  χλωριώδες  ιόν 

προκαλεί  αιμολυτική  αναιμία  (Couri  et  al.,  1982)  σε  δόσεις  κάτω  από  αυτές  που 

προκαλούν  σχηματισμό  μεθαιμογλοβίνης  (Bull,  1982;  Gates,  1992).    Ο  κίνδυνος 

μεταλλακτικής  ή  καρκινογόνου  δράσης  τους  είναι  λιγότερο  σαφής  από  ότι  για  το 

χλώριο,  και  τα  συμπεράσματα  σχετικών  εργαστηριακών  ερευνών  είναι 

αντικρουόμενα.  Στον Πίνακα 2.1 αναφέρονται τα μέγιστα όρια που έχουν προταθεί 

από τους διάφορους οργανισμούς για τις ενώσεις αυτές.  

 

3.4. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ 

 
Όταν  το  όζον  χρησιμοποιείται  στην  επεξεργασία  του  πόσιµου  νερού  ο 

σχηματισμός παραπροϊόντων είναι αναπόφευκτος  (Rice, 1985).   Το όζον, που είναι 

ισχυρό  οξειδωτικό  αντιδρά  με  την  οργανική  ύλη  που  περιέχουν  τα  νερά  δίνοντας 

διάφορα παραπροϊόντα.   Το όζον παρουσιάζει δυναµικό οξειδοαναγωγής, σε όξινο 

περιβάλλον, 2,07 V  (Huck  et al., 1993).    Για  το  λόγο  αυτό,  το  όζον  θεωρείται  πιο 

ισχυρό  από  το  χλώριο  ή  το  διοξείδιο  του  χλωρίου  που  χρησιμοποιούνται  στην 

επεξεργασία του νερού.  Έτσι αν προστεθεί στο νερό σε μεγάλες δόσεις, το όζον θα 

οξειδώσει όλες τις ανθρακούχες ενώσεις σε διοξείδιο του άνθρακα και τα ανόργανα 

συστατικά του νερού στις υψηλότερες οξειδωτικές τους καταστάσεις.  Παρά ταύτα, 

τo  όζον  είναι  πολύ  επιλεκτικό στις  χηµικές  του αντιδράσεις  (Bailey, 1982)  και  δεν 

αντιδρά µε  την  ίδια  ταχύτητα µε  όλα  τα  συστατικά  του  νερού.    Στα φυσικά  νερά 

είναι πολύ δραστικό µε ουσίες που καταστρέφονται περισσότερο από το όζον. 

Ως  παραπροϊόντα  της  οζόνωσης  έχουν  ταυτοποιηθεί  εποξείδια,  οργανικά 

υπεροξείδια,  φορµαλδεΰδη,  ακεταλδεΰδη,  επτανάλη,  κετόνες  καρβοξυλικά  οξέα, 

διαλδεΰδες, αλδο‐οξέα και βρωµιωµένες οργανικές ενώσεις, όπως το βρωµοφόρµιο 

(Πίνακας  3.3).    Η  αντίδραση  του  όζοντος  με  ολεφίνες,  μέσω  ενός  ενδιάμεσου  το 

οποίο  ονομάζεται  οζονίδιο,  έχει  σαν  αποτέλεσμα  το  σχηματισμό  καρβόνυλο 

ενώσεων.  Η αντίδραση του όζοντος με αρωματικές ενώσεις οδηγεί στο σχηματισμό 

διααλδεϋδών  και  αλδο‐οξέων  (Bailey,  1982).    Αν  το  νερό  περιέχει  σημαντική 
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συγκέντρωση  ιόντων  βρωμίου,  τότε  αυτό  οξειδώνεται  σε  υποβρωμιώδες  οξύ,  το 

οποίο αντιδρά με την οργανική ύλη και οδηγεί σε βρωμιωμένες οργανικές ενώσεις, 

όπως το βρωμοφόρμιο (Haag and Hoigné, 1983; Cooper et al., 1985).  Σήµερα, έχουν 

ταυτοποιηθεί  και  άλλα  βρωµιωµένα  παραπροϊόντα,  όπως  βρωµο‐οξικά  οξέα, 

βρωµοπικρίνη, βρωµοκυανίδιο, βρωµοακετόνη, βρωµοϋδρίνες και βρωµικά άλατα. 

 

Πίνακας 3.3: Παραπροϊόντα απολύμανσης με όζον (Hazen and Sawer, 1992). 
Παραπροϊόντα του διοξειδίου του χλωρίου 

Εποξείδια 

Κινόνες  

Φαινόλες 

Οργανικά υπεροξείδια  

Καρβόνυλο ενώσεις  

Φορµαλδεΰδη  

Ακεταλδεΰδη  

Επτανάλη  

Κετόνες  

Καρβοξυλικά οξέα,  

Διαλδεΰδες,  

Αλδο‐οξέα   

βρωµιωµένες οργανικές ενώσεις (π.χ. βρωµοφόρµιο) 

Ιωδικά ανιόντα 

Βρωμικά ανιόντα 

 

Η  παραγωγή  των  τριαλογονοµεθανίων  είναι  πολύ  µικρή,  γιατί  το  όζον 

καταστρέφει  τους  προποµπούς  τους.    Για  το  λόγο  αυτό  στις  περισσότερες 

εφαρμογές,  γίνεται οζόνωση και στη συνέχεια χλωρίωση, ώστε να εξασφαλιστεί η 

απολύμανση και μέσα στο δίκτυο ύδρευσης. 

Στην  Παράγραφο  3.4.1  περιγράφεται  ο  μηχανισμός  σχηματισμού  των 

βρωμικών ιόντων.  Η ανησυχία για την παρουσία των βρωµικών ιόντων στο πόσιµο 

νερό  ξεκίνησε  στις  αρχές  της  δεκαετίας  ’90,  όταν  το  βρωµικό  ιόν  ταξινοµήθηκε 

µεταξύ  των  πιθανών  καρκινογόνων  ενώσεων  για  τον  άνθρωπο  (Kurokawa  et  al., 

1990).    O  WHO  πρότεινε  το  1993,  σαν  ανώτερη  επιτρεπτή  συγκέντρωση  του 

βρωµικού  ιόντος  στα  πόσιμα  ύδατα  τα  25  µg/L,  ενώ  η  USEPA  το  1994  πρότεινε  

αντιστοίχως τα 10 µg/L (Πίνακας 2.1). 
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3.4.1. Βρωμικά ιόντα στο νερό 

 
Πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  η  παρουσία  των  βρωμικών  ιόντων  στο  νερό  δεν 

είναι φυσική, αλλά σχηματίζονται κατά την οζόνωση όταν υπάρχει παρουσία ιόντων 

βρωμίου στο νερό (Haag et al., 1983).  Μελέτες έχουν δείξει ότι το διαλυμένο όζον 

οξειδώνει  το  ιόν  βρωμίου  σχηματίζοντας  υποβρωμιώδες  ανιόν  (OBr‐),  το  οποίο 

οξειδώνεται  περαιτέρω  σε  βρωμικό  ιόν  (BrO3
‐)  (Haruta  et  al.,  1981;  Haag  et  al., 

1983).  Το OBr‐ που αυξάνεται πολύ γρήγορα κατά την οζόνωση με αποτέλεσμα να 

αποτελεί  την  κύρια  πηγή  παραγωγής  βρωμικών,  αντιδρά  με  το  όζον  και  παράγει 

ιόντα  βρωμίου  (77%)  και  βρωμικά  ιόντα  (23%)  σε  καθαρά  υδατικά  διαλύματα 

(Σχήμα  3.5).  Στην  Ευρώπη  περισσότερες  από  χίλιες  µονάδες  επεξεργασίας  νερού 

χρησιμοποιούν  το  όζον  στη  χηµική  επεξεργασία  του  πόσιµου  νερού,  οι 

περισσότερες  από  τις  οποίες  βρίσκονται  στη  Γαλλία  και  στην  Ελβετία.    Ενώ  η 

παλαιότερη σε λειτουργία μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού με όζον βρίσκεται 

στη Νίκαια της Γαλλίας, και χρησιμοποιεί την οζόνωση από το 1909. 

Επίσης  τα  βρωμικά  ιόντα,  υπό  ορισμένες  συνθήκες,  θα  μπορούσαν  να 

σχηματιστούν σε νερό που περιέχει υποχλωριώδη τα οποία χρησιμοποιούνται κατά 

την  απόλυμανση  του  νερού  (IPCS,  2000).    Αυτή  η  αντίδραση  οφείλεται  στην 

παρουσία ιόντων βρωμίου στις πρώτες ύλες (χλώριο και υδροξείδιο του χλωρίου) οι 

οποίες  χρησιμοποιούνται  για  την  παρασκευή  του  υποχλωριώδους  νατρίου  καθώς 

και στο υψηλό pH του διαλύματος.  Τα ιόντα βρωμίου μπορεί να προέρχονται τόσο 

από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όσο και από φυσικές διεργασίες όπως είναι η 

διείσδυση  του  θαλασσινού  νερού  στον  υδροφόρο  ορίζοντα  (Kampioti  and 

Stephanou, 2002).   

Όπως  προαναφέρθηκε  (Παράγραφος  3.2),  τα  ιόντα  βρωµίου  οξειδώνονται 

γρήγορα  από  το  υποχλωριώδες  οξύ  και  σχηµατίζουν  υποβρωµιώδες  οξύ.    Το 

υποβρωµιώδες οξύ είναι ασθενές οξύ και διίσταται µερικώς στο νερό, προς H+/OBr‐.  

Τα υποβρωμιώδη ιόντα θα μπορούσαν λόγω της παρουσίας του οξειδωτικού (ClOH) 

να  οξειδωθούν  περαιτέρω  προς  βρωμικά  ιόντα,  όμως  αυτό  που  συμβαίνει  στην 

πραγματικότητα  είναι  ότι  τα  ΗΟΒr  και  ΒrO‐  συµµετέχουν  σε  αντιδράσεις 

ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης  και  είναι ανταγωνιστικά ως προς  το HOCl  και  το 
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BrO3
‐

OCl‐.    Επίσης  το  βρώµιο  είναι  πιο  δραστικό  σε  αντιδράσεις  αλογόνωσης  για  τη 

παραγωγή χαµηλού µοριακού βάρους παραπροϊόντων. 

Η  μετατροπή  των  βρωμιούχων  σε  βρωμικά  κατά  την  οζόνωση  μπορεί  να 

επηρεαστεί  από  φυσικούς  παράγοντες  όπως  είναι  το  pH  και  η  θερμοκρασία.    Το 

ποσοστό  σχηματισμού    των  βρωμικών  μπορεί  να  αυξηθεί  με  τη  θερμοκρασία 

(AWWARF,  1991).    Επιπλέον,  πολλές  μελέτες  που  αφορούν  στην  επίδραση  της 

αλκαλικότητας  στο  σχηματισμό  των  βρωμικών  κατά  τη  διάρκεια  της  οζόνωσης 

έχουν  αποδείξει  ότι  η  αυξανόμενη  αλκαλικότητα  ευνοεί  των  σχηματισμό  των 

βρωμικών  ιόντων  (Siddiqui et al., 1995).    Αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  το  όζον 

γίνεται λιγότερο σταθερό με την αύξηση της θερμοκρασίας ή/και της αλκαλικότητας 

(IPCS, 2000).  Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης 

του  όζοντος  οδηγεί  στην  πλήρη  μετατροπή  του Br‐  σε BrO3
‐  (Siddiqui  et al., 1993, 

Crecelious et al., 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.5: Μηχανισµός παραγωγής βρωµικών ιόντων (von Gunten and Hoigné, 1994). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, στο σχηματισμό των βρωμικών ανιόντων μπορεί να 

οδηγήσει  και  η  αντίδραση μεταξύ  του  όζοντος  και  των HOBr, OBr‐  όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 3.5 (von Gunten and Hoigné, 1994).  Παράλληλα, οι ελεύθερες ρίζες HO• 

και HOO• (Παράγραφος 2.3.4), έχουν υψηλή οξειδωτική ικανότητα κι έτσι µπορούν 
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να  αντιδράσουν  µε  κάποια  από  τα  συστατικά  του  νερού,  όπως  άλατα  µετάλλων, 

οργανική ύλη, H+, OH‐, κλπ.  Οι ρίζες που παράγονται κατά την αντίδραση 2.21  είναι 

δυνατόν  να  αντιδράσουν  με  HOBr/OBr‐  και  να  οδηγήσουν  στο  σχηματισμό 

βρωμικών ανιόντων (Σχήμα 3.5).   

Ο μηχανισμός παραγωγής βρωμικών  ιόντων αποτελείται από τα παρακάτω 

στάδια:  

1. Το διαλυµένο όζον οξειδώνει το ιόν βρωµίου σχηµατίζοντας το υποβρωµιώδες 

ανιόν  (OBr‐),  το  οποίο  οξειδώνεται  περαιτέρω  σε  βρωµικό  ιόν  

(BrO3
‐)  (Haag et al., 1983).   Η αντίδραση αυτή  εξαρτάται από  το pH  γιατί υπάρχει 

ισορροπία µεταξύ του OBr‐ και του HOBr. 

2. Το OBr‐,  που αυξάνεται πολύ  γρήγορα κατά  την οζόνωση µε αποτέλεσµα να 

αποτελεί  την  κύρια  πηγή  των  βρωµικών,  αντιδρά  µε  το  όζον  και  παράγει  ιόντα 

βρωµίου (77%) και βρωµικά ιόντα (23%) σε καθαρά υδατικά διαλύµατα (Σχήµα 3.5).  

Ο  παραπάνω  µηχανισµός  δεν  περιλαµβάνει  την  παρουσία  ριζών  ΗO˙,  που 

παράγονται  κατά  την  αποσύνθεση  του  όζοντος  στο  νερό.    Μελέτες  που  έγιναν 

υπέδειξαν ότι ο µηχανισµός των ριζών εξαρτάται όχι µόνο από το pH αλλά και από 

την αλκαλικότητα (Richardson et al., 1981; Yates and Strenstrom, 1993).  Οξειδωτικά 

όπως  η  ρίζα  ΗO•  και  η  ρίζα  CO3
•‐  µπορούν  να  αλληλεπιδράσουν  µε  ενδιάµεσες 

ενώσεις  βρωµίου  σχηµατίζοντας  υποβρωµιώδη  ιόντα  και BrO2
‐.    Έτσι  τα  βρωµικά 

ιόντα παράγονται µέσω της οξείδωσης του BrO2
‐
 µε όζον και ρίζες ΗO

• (Buxton et al., 

1988).  

Από  έρευνα  που  έχει  γίνει  όσον  αφορά  το  μηχανισμό  παραγωγής  των 

βρωμικών ιόντων κατά την οζόνωση προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

1. Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  βρωμικών  σχηματίζεται  σχεδόν  στα  2 min,  παρότι 

συνεχίζεται  για  περίπου  30  min,  γεγονός  που  υποδηλώνει  ότι  το  βρωμικό  ιόν 

σχηματίζεται κυρίως μέσω του μηχανισμού των ριζών (Yamada, 1993; Amy, 1993). 

2. Ακόμη  και  σχετικά  μικρές  συγκεντρώσεις  ιόντος  βρωμίου  οδηγούν  κατά  την 

οζόνωση σε σημαντικές ποσότητες βρωμικών ιόντων  (Hautman and Bolyard, 1993, 

Siddiqui et al., 1995).  Αν και σε άλλες μελέτες αναφέρεται ότι υπάρχει µία κρίσιμη 

τιμή συγκέντρωσης (Siddiqui et al., 1993) ιόντων βρωµίου κάτω από την οποία δεν 

ανιχνεύεται (<2 µg/L) ο σχηµατισµός των βρωµικών (Yamada, 1993; Amy, 1993).  Η 

συγκέντρωση αυτή εξαρτάται από το pH, τη δόση του όζοντος, τη συγκέντρωση του 
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διαλυμένου  οργανικού  άνθρακα  (Dissolved  Organic  Carbon,  DOC)  και  την 

αλκαλικότητα  του  νερού  µε  αποτέλεσµα  να  ποικίλλει  ανάλογα  µε  την  πηγή.      Η 

αύξηση  της  δόσης  του  όζοντος  οδηγεί  σε  πλήρη  µετατροπή  του  Br‐  σε  BrO3
‐,  µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης βρωµικών ιόντων. 

3. Έχει  αναφερθεί  επίσης  ότι  από  µία  συγκέντρωση  όζοντος  και  κάτω  δεν 

παρατηρείται σχηµατισµός βρωµικών ιόντων (Kruitof and Meijers, 1993). 

4. Ο  σχηµατισµός  των  βρωµικών  εξαρτάται  από  διάφορους  παράγοντες,  που 

έχουν σχέση τόσο µε την ποιότητα του νερού όσο και µε διάφορες παραµέτρους της 

οζόνωσης (Krasner et al., 1993; Siddiqui and Amy, 1993). 

5. Ένας σηµαντικός παράγοντας που ελέγχει το χρόνο ηµίσειας ζωής του όζοντος 

στο  νερό  είναι  η  αλκαλικότητα,  αύξηση  της  οποίας  φαίνεται  να  έχει  σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης των βρωµικών (von Gunten and Hoigné, 

1993). 

6. Αύξηση  της  θερμοκρασίας,  φαίνεται  να  επιδρά  θετικά  στο  σχηματισμό 

βρωμικών ιόντων (Siddiqui and Amy, 1993) 

7. Επίσης,  δεν  είναι  επίσης  ξεκάθαρη  η  επίδραση  της  φυσικής  οργανικής  ύλης 

(Natural Organic Matter, NOM) στο σχηματισμό του βρωμικού ιόντος  (Siddiqui and 

Amy, 1993) 

Τα βρωµικά έχουν ταξινομηθεί μεταξύ των πιθανών καρκινογόνων ενώσεων 

για  τον  άνθρωπο  (Kurokawa  et  al.,  1990).    Από  μελέτες  που  έχουν  γίνει  σε 

αρουραίους  έχουν προκύψει  ότι  σε  υψηλές  δόσεις,  τα  βρωμικά  ιόντα προκαλούν 

όγκο  στους  νεφρούς,  στο  περιτόναιο  και  στο  θυρεοειδή  αδένα,  σε  δόσεις  των  6 

mg/kg  του  βάρους  του  σώματος  των  αρουραίων.    Τέλος,  in  vivo,  παρατηρούνται 

γονιδιοτοξικές ανωμαλίες όταν καταναλώνονται υψηλές δόσεις βρωμικών.   Αν και 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι τα βρωμικά ιόντα αποτελούν 

αιτία καρκινογένεσης στα πειραματόζωα,  δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για  τους 

ανθρώπους.    Έχει  προταθεί  ότι  καρκινογένεση  εμφανίζεται  ως  αποτέλεσμα 

οξειδωτικού stress στο κύτταρο (WHO, 2000),  αν και τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για 

να  καθιερώσουν  την  υπεροξείδωση  λιπιδίων  και  την  παραγωγή  ελεύθερων  ριζών 

σαν κύρια αιτία της εμφάνισης των μορφών όγκου που προαναφέρθηκαν.  
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3.5. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΛΩΡΑΜΙΝΩΝ 

 
Οι χλωραμίνες μπορεί να αποτελούν και οι ίδιες κίνδυνο για την υγεία, όμως 

η έρευνα η οποία έχει  γίνει για  την αξιόπιστη εκτίμηση του κινδύνου αυτού είανι 

περιορισμένης έκτασης.  Με βάση πειράματα που έχουν γίνει σε ποντίκια και χρήση 

μαθηματικών  μοντέλων  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Έρευνας  των  ΗΠΑ  προτείνει  ως 

ανώτατο  όριο  τα  0,83 mg/L,  αν  υποτεθεί  ότι  το  πόσιμο  νερό  είναι  η  μόνη  πηγή 

έκθεσης  του  ανθρώπου  σε  χλωραμίνες.    Η  συγκέντρωση  όμως  αυτή  δεν  είναι 

επαρκής  για  να  δράσει  αποκλειστικά  σαν  απολυμαντικό,  αν  και  μπορεί  να  κριθεί 

ικανοποιητική για συντήρηση της υγιεινής κατάστασης του δικτύου.   Το αντίστοιχο 

όριο το οποίο έχει προταθεί από τον  WHO είναι τα 3 mg/L.      

Οι χλωραμίνες γενικώς παράγουν τα ίδια παραπροϊόντα με το χλώριο αλλά 

σε μικρότερες συγκεντρώσεις (Πίνακας 3.4).  Επιπλέον παράγουν χλωριούχο κυάνιο, 

φορμαλδεϋδη και ακεταλδεϋδη  (Πίνακας 3.4).   Το χλωριούχο κυάνιο είναι γενικώς 

τοξικό, αλλά ανώτατο όριο έχει οριστεί μόνο για τον αέρα και αντιστοιχεί στα 300 

ppb.  Για το πόσιμο νερό δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες ώστε να προσδιοριστεί το 

σχετικό όριο. 

 

Πίνακας 3.4: Παραπροϊόντα απολύμανσης με χλωραμίνες. 
Παραπροϊόντα του διοξειδίου του χλωρίου 

Ίδια  παραπροϊόντα με το χλώριο 

Χλωριούχο κυάνια 

Φορμαλδεΰδη 

Ακεταλδεΰδη 

 

Έχει  αποδειχτεί  ότι  η  χρήση  χλωραμινών ή διοξειδίου  του  χλωρίου,  γενικά 

ελαττώνει  το  σχηματισμό  τρι‐υποκατεστημένων  οξικών  οξέων  και  THMs,  ενώ 

φαίνεται  να  σχηματίζονται  δι‐υποκατεστημένα  οξικά  οξέα  κατά  τη  χρήση 

χλωραμινών  (Karanfil  et  al.,  2007)  ή  με  επεξεργασία  με  διοξείδιο  του  χλωρίου 

(Zhang et al., 2000). 
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3.6. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η2Ο2 

 
Ισχυρή οξειδωτική δράση εμφανίζεται όταν  το υπεροξείδιο  του υδρογόνου 

(Η2Ο2)  χρησιμοποιείται  σε  συνδυασμό  με  το  όζον.    Μέρος  του  Η2Ο2  μπορεί  να 

περάσει  στο  νερό  το  οποίο  προορίζεται  για  κατανάλωση.   Μελέτες  σε  ζώα  έχουν 

δείξει  ότι  μπορεί  να  έχει  μεταλλαξιογόνο  δράση  τόσο σε  κύτταρα  βακτηρίων  όσο 

και σε κύτταρα θηλαστικών.  Ο WHO δεν προβλέπει κανένα όριο για το παραμένον 

Η2Ο2  ενώ  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Έρευνας  των  ΗΠΑ  με  τη  χρήση  μαθηματικών 

μοντέλων  προτείνει  τα  0,02  mg/L.    Ωστόσο  θεωρείται  αμφισβητήσιμο  αν  το 

συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση του Η2Ο2. 

 

3.7. ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ (EMERGING) ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 
Τα αναδυόμενα DBPs, εκτός από τα ήδη γνωστά και ελεγχόμενα (regulated) 

βάσει  νομοθεσίας DBPs,  είναι  εξίσου σημαντικά.    Στις  μέρες μας,  τα βρωμιωμένα 

DBPs αναγνωρίζονται αποκτούν ιδιαίτερο τοξικολογικό ενδιαφέρον.  Το ενδιαφέρον 

αυτό έγκειται στο γεγονός ότι μελέτες δείχνουν ότι τα βρωμιωμένα DBPs μπορεί να 

είναι  περισσότερο  καρκινογόνα  από  τα  χλωριωμένα  ανάλογά  τους  (WHO,  2000).  

Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα βρωμιωμένα DBPs μπορούν 

να συνδεθούν με ευρήματα που αφορούν την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή και τον 

καρκίνο (Waller  et al., 2001).  Παράλληλα, προκαταρκτικές μελέτες έχουν δείξει ότι 

οι  ιωδιωμένες  ενώσεις  μπορεί  να  είναι  τοξικότερες από  τα  βρωμιωμένα ανάλογά 

τους  (Plewa    et  al.,  2004b).    Τα  βρωμιωμένα  και  ιωδιωμένα  DBPs  σχηματίζονται 

κατά  την  απολύμανση  λόγω  της  φυσικής  παρουσίας  βρωμιούχων  ή  ιωδιούχων 

ιόντων στο  νερό.   Οι παράκτιες πόλεις,  στων οποίων  τα υπόγεια και  επιφανειακά 

ύδατα  μπορεί  να  παρεισφρήσει  θαλασσινό  νερό,  αποτελούν  παραδείγματα 

περιοχών  όπου  μπορούν  να  ανιχνευτούν  υψηλά  επίπεδα  ιόντων  βρωμίου  και 

ιωδίου.    Τα  ιωδιωμένα  παράγωγα  δημιουργούν  προβλήματα  στη  γεύση  και  στην 

οσμή  του  νερού,  αλλά  το  ενδιαφέρον  εστιάζεται  στις  ενώσεις  αυτές  λόγω    της 

αυξημένης τοξικότητας τους (Plewa et al., 2004b).   
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Τα  ιωδιωμένα οξέα αποτελούν μια σχετικά νέα αλλά σημαντική κατηγορία 

DBPs  (Plewa  et  al.,  2004b;  Weinberg  et  al.,  2002).    Το  ιωδιωμένο  οξικό  οξύ 

ανιχνεύτηκε για πρώτη σε πόσιμο νερό το οποίο είχε υποστεί χλωραμίνωση.  Το οξύ 

αυτό  έχει  αποδειχθεί  ότι  είναι  περισσότερο  γονιδιοτοξικό  και  κυτταροτοξικό  στα 

θηλαστικά από όλα τα DBPs που έχουν μελετηθεί ως τώρα, συμπεριλαμβανομένων 

των HAAs (regulated) και του βρωμικού ιόντος (Plewa et al., 2004b).  Μάλιστα, έχει 

αποδειχτεί  2  φορές  πιο  γονιδιοτοξικό  από  το  βρωμοοξικό  οξύ,  το  οποίο  είναι 

περισσότερο  γενιδιοτοξικό  από  όλα  τα  HAAs  (regulated).    Χαμηλά  επίπεδα 

ιωδιωμένου  οξέος  προκαλούν    προβλήματα  ανάπτυξης  σε  έμβρυα  ποντικιών 

(Hunter and Tugman, 1995; Hunter et al., 1996).   Τα ιωδιωμένα οξικά οξέα χρίζουν 

ενδιαφέροντος, όχι μόνο λόγω ανησυχίας για τους πιθανούς κινδύνους υγείας, αλλά 

κι  επειδή  σχηματίζονται  σε  αυξημένα  επίπεδα  (μαζί  με  τα  ιωδιωμένα  THMs)  στα 

ύδατα που έχουν επεξεργαστεί με χλωραμίνες.  Οι χλωραμίνες παράγονται από την 

αντίδραση  του  χλωρίου  με  την  αμμωνία.    Ο  χρόνος  που  παρεμβάλεται  από  την 

προσθήκη  του  ελεύθερου  χλωρίου,  πριν  την  προσθήκη  της  αμμωνίας,  είναι  ένας 

σημαντικός παράγοντας στο σχηματισμό των ιωδιωμένων HAAs και THMs (Plewa  et 

al., 2004b). Λόγω της ανταγωνιστικής αντίδρασης του χλωρίου με τα ιωδιούχα ιόντα 

προς το σχηματισμό ιωδικών ιόντων, είναι πιθανό στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

νερού να μην σχηματίζονται σημαντικά επίπεδα ιωδιωμένων HAAs και THMs (Plewa 

et al., 2004b; Bichsel and von Gunten, 1999, 2000). 

Τα  ιωδιωμένα  THMs  σχηματίζονται  από  την  αντίδραση  του  υποιωδιώδους 

οξέος με  τη φυσική οργανική ύλη η οποία περιέχεται  στο  νερό.    Το υποιωδιώδες 

ανιόν (HOI‐) είναι ανάλογο με το υποβρωμιώδες ανιόν, το οποίο παράγεται κατά την 

οξείδωση  των  ιωδιούχων  ανιόντων  με  τα  απολυμαντικά  μέσα  (όζον,  χλώριο, 

χλωραμίνες).  Επειδή οι χλωραμίνες δεν είναι σε θέση να οξειδώσουν περαιτέρω τα 

HOI‐  σε  IO3
‐,  όπως  το  όζον  ή  το  χλώριο,  γι’  αυτό  παρέχουν  μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις  και  χρόνους  επαφής  με  το HOI‐  (Bichsel  et al.,  2000).    Οι  ενώσεις 

αυτές έχουν προσδιοριστεί στο χλωριωμένο πόσιμο νερό (Glaze et al., 1975; Brass et 

al., 1977; Cancho et al., 2000; Bichsel and von Gunten, 2000; Richardson et al., 2003; 

Weinberg  et  al.,  2002)  και  στο  πόσιμο  νερό  που  έχει  υποστεί  χλωραμίνωση 

(Weinberg et al., 2002) σε διάφορες περιοχές από το 1975 (Glaze et al., 1975), δεν 

έχουν  όμως μελετηθεί  ευρέως ούτε  κι  έχουν  ενταχθεί  σε  κάποιον  κανονισμό.    Τα 
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ιωδιωμένα  παράγωγα  αυτής  της  κατηγορίας  DBPs,  είναι  πιθανόν  περισσότερο 

τοξικά  σε  σχέση  με  τα  αντίστοιχα  βρωμιωμένα  και  χλωριωμένα  παράγωγα.    Στο 

συμπέρασμα αυτό συμβάλει  το γεγονός ότι  το  ιώδιο είναι βιολογικά περισσότερο 

δραστικό απ’ ότι το βρώμιο.   

Ιωδιωμένα  THMs  μπορούν  να  σχηματιστούν  στο  πόσιμο  νερό  κατά  τη 

χλωρίωση  ή  τη  χλωραμίνωση  όταν  σε  αυτό  περιλαμβάνονται  ιόντα  ιωδίου.  Η 

κατηγορία των ενώσεων αυτών έχει ανιχνευτεί στις ΗΠΑ σε συγκεντρώσεις μέχρι 15 

μg/L.   Μάλιστα,  τα  συνολικά  ιωδιωμένα  THMs  αντιστοιχούν  στο  81%  των  ΤTHMs 

(regulated  THMs)  για  τα  ίδια  δείγματα  (Weinberg  et  al.,  2002).  Η  χλωρίωση  σε 

αυτήν την περίπτωση οδηγεί  τόσο στο σχηματισμό των  ιωδικών ανιόντων όσο και 

των  ιωδιωμένων  THMs.    Όταν  όμως  αυξηθεί  η  συγκέντρωση  του  χλωρίου,  έχει 

παρατηρηθεί  ότι  αυξάνονται  τα  επίπεδα  παραγωγής  των  ιωδικών  οξέων  με 

σύγχρονη  μείωση  των  ιωδιωμένων  THMs.    Αντίθετα,  κατά  την  οζόνωση,  δεν 

σχηματίζονται  ιωδιωμένα  THMs.    Η  εναλλακτική  χρήση  όζοντος,  η  οποία 

ακολουθείται από προσθήκη χλωραμινών, οδηγεί στο σχηματισμό ιωδοφορμίου και 

άλλων  ιωδιωμένων  THMs  (Weinberg  et  al.,  2002).    Γενικά  ο  σχηματισμός  των 

ιωδωμένων THMs, ευνοείται κατά τη χλωραμίνωση και ιδιαίτερα όταν προστίθεται 

πρώτη η αμμωνία (Hansson et al., 1987;  Bichsel et al., 2000). 
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ   

 

4.1.  ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ‐ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΣΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

 
  Οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και αφορούν στις επιδράσεις που έχουν τα 

DBPs  σε  έμβιους  οργανισμούς  έχουν  πραγματοποιηθεί  μέσω  εργαστηριακής 

έρευνας  σε  πειραματόζωα.    Η  εξαγωγή  γενικών  συμπερασμάτων,  από  την 

εφαρμογή υψηλών δόσεων σε ζώα είναι δύσκολη και αυτό γιατί είναι δύσκολο να 

ταυτιστούν  με  τις  επιπτώσεις  που  θα  έχουν  οι  ενώσεις  αυτές  στους  ανθρώπους 

μετά από μακροχρόνια έκθεση σε μικρές δόσεις.  Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα 

που  έχουν  προκύψει  από  την  έκθεση  ζώων  σε  παραπροϊόντα  απολύμανσης 

δείχνουν  αυξημένο  κίνδυνο  ανάπτυξης  καρκίνων,  όπως  είναι  ο  καρκίνος  της 

ουροδόχου  κύστης,  του  παχέως  εντέρου,  του  παγκρέατος,  του  εγκεφάλου,  του 

μαστού,  των  λεμφαδένων  ενώ  παράλληλα  έχει  παρατηρηθεί  επίδραση  και  στην 

ανάπτυξη των υπό μελέτη οργανισμών. 

Παρόμοια επίδραση φαίνεται να έχουν οι ενώσεις αυτές και στον άνθρωπο.  

Έτσι, επιδημιολογικές μελέτες που αφορούν στις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία 

λόγω έκθεσης σε  χλωριωμένο νερό,  αποδεικνύουν ότι  τα παραπροϊόντα  τα οποία 

προέρχονται  από  τη  χλωρίωση  του  νερού  αποτελούν  σημαντικό  κίνδυνο  για  την 

ανάπτυξη  καρκίνων  σε  ζωτικά  όργανα  όπως  είναι  το  πάγκρεας,  οι  νεφροί,  το 

στομάχι και η ουροδόχος κύστη.  Τα DBPs επιδρούν επίσης στην ανάπτυξη και στην 

αναπαραγωγή προκαλώντας και αμβλώσεις,  καθώς επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

ενδομητρίου  και  το  βάρος  του  εμβρύου  (χαμηλό).    Μελέτες  που  έγιναν  στην 

Καλιφόρνια  έδειξαν  αυξημένο  κίνδυνο  για  αυτόματες  αποβολές  στους  κατοίκους 

περιοχών  όπου  ανιχνεύτηκαν  υψηλά  επίπεδα  μολυσματικών  παραγόντων  του 

ύδατος.    Επίσης  σημαντική  φαίνεται  να  είναι  η  επίδραση  τους  στη  γονιμότητα, 

οδηγώντας στη μειώση της. 

Γενικότερα,  η  έκθεση  σε  DBPs  του  πόσιμου  νερού  έχει  συνδεθεί  με  τον 

κίνδυνο  εμφάνισης  καρκίνου.    Επιδημιολογικές  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  η 
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μακροπρόθεσμη κατανάλωση χλωριωμένου νερού και η έκθεση σε υψηλά επίπεδα 

THMs,  τα  οποία  ανιχνεύονται  αυτήν  την  περίοδο  στο  πόσιμο  νερό,  σε  πολλές 

βιομηχανικές χώρες, συνδέονται με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου της 

ουροδόχου  κύστης  (Villanueva et al., 2004).    Πρόσφατη μελέτη μάλιστα,  ανέδειξε 

την  ύπαρξη  αυξημένου  κινδύνου  εμφάνισης  καρκίνου  της  ουροδόχου  κύστης 

μεταξύ ατόμων που κολυμπάνε σε πισίνες σε σχέση με εκείνους που δεν κολυμπάνε 

(Villanueva et al., 2007).   

Πιο συγκεκριμένα, για το χλωροφόρμιο έχει προκύψει ότι είναι τοξικό για το 

συκώτι  και  τα  νεφρά  και  έχει  δειχθεί  ότι  προκαλεί  όγκους  στα  όργανα  των 

τρωκτικών.  Αν και τα αποτελέσματα αυτά είναι σαφή σε πειραματόζωα ή φύση των 

όγκων  και  το  γεγονός  ότι  η  ουσία  αυτή  δεν  φαίνεται  να  είναι  γονιδιοτοξική 

δημιουργεί  πολλά  ερωτηματικά  ως  προς  το  εάν  τα  στοιχεία  αυτά  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος καρκινογένεσης στον άνθρωπο.    Το 

χλωροφόρμιο  έχει  καταταχθεί  από  το  IARC  σαν  πιθανώς  καρκινογόνο  για  τον 

άνθρωπο.  Μελέτες  σε  τρωκτικά  έχουν  δείξει  ότι  το  βρωμοδιχλωρομεθάνιο  σε 

σχετικά υψηλές δόσεις προκαλεί βλάβες στα νεφρά και  το συκώτι.   Είναι αβέβαιο 

αν  είναι  γονιδιοτοξικό  και  τα  υπάρχοντα  στοιχεία  είναι  ανεπαρκή  για  να 

υπολογιστεί  με  κάποια  αξιοπιστία  ο  κίνδυνος  καρκινογένεσης.    Το  IARC  έχει 

κατατάξει  το  βρωμοδιχλωρομεθάνιο  σαν  πιθανώς  καρκινογόνο  για  τον  άνθρωπο.   

Ενώ  το  χλωροδιβρωμομεθάνιο  προκαλεί  βλάβες  στο  συκώτι  και  τα  νεφρά  των 

τρωκτικών  αλλά  τα  διαθέσιμα  στοιχεία  είναι  ανεπαρκή  για  την  εκτίμηση  του 

κινδύνου  να  προκαλέσει  καρκίνο.    Το  IARC  δεν  έχει  κατατάξει  το 

χλωροδιβρωμομεθάνιο  σε  κάποια  κατηγορία  επικινδυνότητας.    Τέλος,  το 

βρωμοφόρμιο προκαλεί βλάβες στο συκώτι και τα νεφρά καθώς και μικρή αύξηση 

στους  όγκους  των  εντέρων  των  τρωκτικών.    Υπάρχουν  ερωτηματικά  ως  προς  τη 

γονιδιοτοξική τοξικότητα του βρωμοφορμίου και  το  IARC δεν  το έχει κατατάξει σε 

κάποια κατηγορία επικινδυνότητας.   

Ο  αυξημένος  κίνδυνος  εμφάνισης  καρκίνου  στους  νεφρούς  πιθανόν  να 

μπορεί  να  δικαιολογηθεί  από  το  γεγονός  ότι  το  DCAA  ανιχνεύεται  σε  υψηλά 

ποσοστά  στους  νεφρούς,  μετά  από  αναλύσεις  που  έγιναν  σε  αίμα  και  ιστούς 

νεφρών,  με  χρήση  LC‐ESI‐MS  (Delinsky  et  al.,  2005).    Μία  ιδιαίτερα  σημαντική 

παρατήρηση  προκύπτει  κατά  τη  μελέτη  ιωδιωμένων  οξέων  ((E)‐2‐ίωδο‐3‐
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μεθυλβουτενενοδυικό  οξύ,  (Z)  και  (Ε)‐3‐βρώμο‐3‐ίωδο‐προπενοϊκό  οξύ)  καθώς 

αυτά  φαίνεται  να  προκαλούν  γονιδιοτοξικότητα  και  κυτταροτοξικότητα  σε 

θηλαστικά  2  φορές  μεγαλύτερη  σε  σχέση  με  αυτή  που  προκαλούν  τα  αντίστοιχα 

βρωμιωμένα παράγωγα, τα οποία προκαλούν τη μεγαλύτερη τοξικότητα γι’ αυτό το 

είδος  ενώσεων  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  αλογονωμένα  οξέα  (Richardson  et  al., 

2007).    Έχει  πραγματοποιηθεί  χημικός  και  βιολογικός  χαρακτηρισμός  των  ίωδο‐

οξέων  DBPs  τα  οποία  αντιπροσωπεύουν  μια  νέα  κατηγορία  ισχυρών  τοξικών 

παραγόντων  και  εμπεριέχονται  στο  πόσιμο  νερό  (Plewa  et  al.,  2004).    Ο 

προσδιορισμός  των  ιωδιωμένων  παραγώγων  των  οξέων  είναι  σημαντικός  από 

τοξικολογικής  απόψεως  (Richardson  et  al.,  2003),  επειδή  έχει  αποδειχθεί  ότι 

προκαλούν  βλάβες  στις  νευρικές  απολήξεις  καθώς  και  ανωμαλίες  ανάπτυξης  στα 

έμβρυα ποντικιών (Hunter et al., 1996). 

 

4.2. ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ DBPs 

 
Ο ανθρώπινος  οργανισμός  εκτίθεται  στα  διάφορα παραπροϊόντα  τα  οποία 

παράγονται  κατά  την  απολύμανση  του  νερού  με  διαφορετικούς  τρόπους.  

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατάποση δεν είναι ο μόνος τρόπος έκθεσης 

στις ενώσεις αυτές.  Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί τρόποι έκθεσης και μάλιστα σε 

κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό έκθεσης είναι περισσότερο σημαντικό απ’ ότι στην 

κατάποση, π.χ. μέσω της εισπνοής όταν πρόκειται για πτητικές ενώσεις.   Η πορεία 

έκθεσης  η  οποία  συμβάλει  συνολικά  στη  λήψη  συνολικής  δόσης  παραπροϊόντων 

στον οργανισμό περιλαμβάνει τους εξής τρόπους (Zarzoso et al., 2010): 

1. Κατάποση (πόσιμο νερό) 

2. Δερματική απορρόφηση (πισίνες, λουτρά) 

3. Εισπνοή (λουτρά, πισίνες) 

Γίνεται  λοιπόν  φανερό  ότι  η  έκθεση  σε  αυτές  τις  επιβλαβείς  για  τον 

οργανισμό ενώσεις, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω (Παράγραφος 4.3), δεν λαμβάνει 

χώρα  μόνο  με  την  κατάποση  νερού  το  οποίο  έχει  επεξεργασθεί  και  απολυμανθεί 

αλλά  και  μέσω  της  δερματικής  επαφής    και  της  αναπνευστικής  οδού.    Για 

παράδειγμα,  κατά  την  έκθεση  των  κολυμβητών  σε  πισινές  πραγματοποιείται 

http://www.ath.aegean.gr/srcosmos/generic_pinakas.aspx?pinakas=cited_refs&alpharef=Hunter%20ES
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εισπνοή DBPs τα οποία περιέχονται στα σταγονίδια νερού αλλά και πιο άμεσα όταν 

πρόκειται  για  ενώσεις  που  εμφανίζουν  αυξημένη  πτητικότητα.    Σημαντικό  ρόλο 

φαίνεται να διαδραματίζει προς την κατεύθυνση αυτή η πτητικότητα των ενώσεων 

που μελετώνται.  Έτσι, μειωμένος φαίνεται να είναι ο κίνδυνος εισπνοής των ΗΑΑs 

καθώς πρόκειται για ενώσεις χαμηλής πτητικότητας.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, προκύπτει ότι για τη μελέτη της 

συνολικής  έκθεσης  στα DBPs  δεν αρκεί o  ποιοτικός  και  ποσοτικός  προσδιορισμός 

των  ενώσεων  αυτών  μόνο  στο  πόσιμο  νερό  αλλά  απαιτείται  και  η  μελέτη  του 

περιβάλλοντος  όπου  αναπτύσσεται  η  ανθρώπινη  δραστηριότητα.    Έχουν 

πραγματοποιηθεί μελέτες για τον προσδιορισμό του πλήθους, του μεγέθους και της 

κατανομής  των  σταγονιδίων  που  παράγονται  στις  πισίνες,  της  συγκέντρωσης  των 

ενώσεων  μέσα  σ’  αυτά  αλλά  και  του  ποσοστού  που  απορροφάται  από  τον 

οργανισμό μέσω της δερματικής επαφής χρησιμοποιώντας δέρμα από πτώματα (Xu, 

2002a).  Σημαντικά στοιχεία μπορούν να προκύψουν κατά τον προσδιορισμό των εν 

λόγω ενώσεων, ως βιοδείκτες, σε βιολογικά δείγματα όπως είναι πλάσμα, αίμα, και 

ούρα όσον αφορά την έκθεση ενός οργανισμού σε αυτές. 

  Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  τα  DBPs  όταν  λαμβάνονται  μέσω  της 

κατάποσης απορροφώνται μέσω του εντέρου και απενεργοποιούνται γρήγορα στο 

ήπαρ μέσω του ενζυμικού συστήματος CYP  (π.χ. CYP2E1).    Αντίθετα,  όταν η λήψη 

πραγματοποιείται μέσω του δέρματος ή με την εισπνοή, τα DBPs εισάγονται άμεσα 

στην  κυκλοφορία  του  αίματος  και  μπορούν  να  ενεργοποιηθούν  μέσω  διάφορων 

GSTs  (glutathione  S‐transferase),  κυρίως  του GSΤ‐1  το  οποίο  ενεργεί  περισσότερο 

στο έντερο και στην ουροδόχο κύστη (IPCS, 2000). 

 

4.3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (EXPOSURE ASSESSMENT) ΣΤΑ DBPs  

 
Όπως  αναφέρθηκε  στην  Παράγραφο  4.2,  ο  ανθρώπινος  οργανισμός 

εκτίθεται  στις  ενώσεις  που  προκύπτουν  κατά  την  απολύμανση  υδάτων  με 

διαφορετικούς τρόπους, κάποιοι από τους οποίους έχουν μελετηθεί σε βάθος ενώ 

κάποιοι άλλοι όχι.  Ως εκ τούτου, ενδιαφέρον τμήμα μελέτης αποτελεί η έκθεση στις 

ενώσεις  αυτές  μέσω  της  εισπνοής  καθώς  πρόκειται  για  ένα  πεδίο  το  οποίο  έχει 
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μελετηθεί ελάχιστα κι αυτό γιατί θεωρείται ότι λόγω της χαμηλής πτητικότητας των 

HAAs,  αυτά  δεν  περνάνε  στην  αέρια φάση  και  κατ’  επέκταση  δεν  επηρεάζουν  τη 

συνολική έκθεση στα DBPs.   

Το  λουτρό  φαίνεται  να  αντιστοιχεί  στη  σημαντικότερη  οικιακή 

δραστηριότητα  μέσω  της  οποίας  εκτίθεται  ο  ανθρώπινος  οργανισμός  στα  DBPs 

μέσω της εισπνοής.   Η έκθεση μέσω εισπνοής στα ντους πραγματοποιείται όταν οι 

ενώσεις εξατμίζονται ή όταν περνάνε μέσω των σταγονιδίων  (aerosols) στην αέρια 

φάση και  τελικά  εισπνέονται.   Οι  πτητικές  ενώσεις μπορούν  να  εντοπιστούν  τόσο 

στη  μορφή  αερολύματος  όσο  και  ατμού,  ενώ  οι  μη  πτητικές  ενώσεις  με  χαμηλές 

σταθερές Henry, τείνουν να παραμείνουν στα αερολύματα (Xu et al., 2003).  

Σημαντικός  αριθμός  μεγάλων  (>10μm)  και  μικρών  (<10μm)  σταγονίδιων 

νερού  παράγεται  κατά  τη  διάρκεια  του  ντους.    Επιπλέον,  η  συμπύκνωση  του 

υδρατμού  στον  αέρα  του  ντους  διαμορφώνει  επίσης  μικρά  υγρά αερολύματα.  Το 

μέγεθος  των  σχηματιζόμενων  σταγονιδίων  επηρεάζεται  και  από  τη  ρύθμιση  της 

ροής  του  νερού.    Γενικά,  αερολύματα  μικρότερου  μεγέθος  από  7μm,  συμβάλουν 

σημαντικά  στην  έκθεση  μέσω  εισπνοής.    Αερολύματα  μικρότερα  από  0,1  μm, 

υποβάλλονται  σε  κίνηση  Brown  και  γενικά  αυξάνονται  προς  μεγέθη  μεγαλύτερα 

από  0,1  μm  μέσω  συμπύκνωσης.    Τα  μεγαλύτερα  σταγονίδια  (>10  μm)  

σταθεροποιούνται γρήγορα και μπορούν να απωθηθούν  αποτελεσματικά μέσω της 

ανώτερης αναπνευστικής οδού (Xu et al., 2003).    

Η  έκθεση  μέσω  της  εισπνοής  στις  μη  πτητικές  χημικές  ενώσεις  μέσω  των 

αερολυμάτων  επηρεάζεται  από  το  μέγεθος  των  αερολυμάτων,  το  ποσοστό  της 

παραγωγής αερολύματος (ποσοστό εκπομπής), τις συγκεντρώσεις τους στο νερό και 

το  ποσοστό  αφαίρεσης  από  τα  αερολύματα.    Ενώ  το  μέγεθος  κατανομής 

αερολυμάτων μεγαλύτερων από 1μm σε ένα ντους δεν έχει πλήρως διασαφηνιστεί 

από τι επηρεάζεται.   Συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 200 μg/L έχουν μετρηθεί σε 

πισίνες  για  διάφορα  DBPs.    Οι  συγκεντρώσεις  των  HAAs  μέσω  της  εισπνοής 

σταγονιδίων κυμαίνονται από 3,88 έως 9,98  μg/m3 (Xu et al., 2003). 

Υποθέτοντας  το  χειρότερο  όλων  των  σεναρίων,  ότι  δηλαδή  το  100%  των 

εισπνεόμενων  αερολυμάτων  εναποτίθεται  στον  πνεύμονα  ενός  ανθρώπου  τότε  η 

καθημερινή  δόση  της  έκθεσης  σε  DBPs  μέσω  των  αερολυμάτων  (Daerosol,  μg/day) 

κατά τη διάρκεια του ντους υπολογίζεται από την Εξίσωση 4.1 (Xu et al., 2003). 
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Daerosol = λtexpCaRinh                                                (Εξ. 4.1) 
 

όπου  λ  είναι  η  συχνότητα  ντους,    το  texp  είναι  η  διάρκεια  ντους,  το  Rinh  είναι  το 

ποσοστό εισπνοής και η Ca είναι η συγκέντρωση DBP (μg/m
3) (Xu et al., 2003). 

  Παρατηρώντας τον Πίνακα 4.1 (Xu et al., 2003), προκύπτει ότι οι δόσεις που 

λαμβάνονται και αφορούν στα HAAs μέσω της κατάποσης είναι περίπου τρεις τάξεις 

μεγέθους  μεγαλύτερες  από  αυτές  που  λαμβάνονται  μέσω  της  εισπνοής  παρ’  όλα 

αυτά, το ποσοστό μέσω εισπνοής δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.   

  

Πίνακας 4.1: Σύγκριση της πιθανής καθημερινής δόσης εισπνοής των DBP κατά τη διάρκεια της 
υποθετικής έκθεσης ντους σε σχέση με την καθημερινή δόση κατάποσης (Xu et al., 2003). 

  Cwat
α Ding

β Daerosol (%)
γ Dvap (%) 

δ,ε 

1,1‐dichloropropane  24,9 34,9 0,019 (0,055) 10,2 (29,3) 

1,1,1‐trichloropropane  25,3 35,4 0,007 (0,021) 6,7 (18,9) 

Chloroacetic acid  257 360 1,03 (0,29) ‐ 

Bromoacetic acid 270 378 0,88 (0,23) ‐ 

Dichloroacetic acid 280 392 0,69 (0,18) ‐ 

Trichloroacetic acid 300 420 0,46 (0,11) ‐ 

Bromochloroacetic acid  238 333 0,44 (0,13) ‐ 

Dibromoacetic acid 249 349 0,40 (0,12) ‐ 

α:  Συγκέντρωση  των DBPs  στο  νερό  των  λουτρών  (μg/L):  ανώτερα  όρια  για  τα  κακώς  ελεγχόμενα 
συστήματα  νερού,  β:  Ημερήσια  δόση  κατάποσης  των  DBPs  βασισμένη  στην  ημερήσια  κατάποση 
νερού  που  αντιστοιχεί  περίπου  στα  1,4  L/day  (μg/day).  γ:  Ημερήσια  δόση  λήψης  των DBPs  μέσω 
εισπνοής των DBPs‐αερολύματα από έκθεση στα λουτρά  (μg/day). δ: Ημερήσια δόση εισπνοής των 
DBPs‐υδρατμοί από έκθεση στα λουτρά (μg/day). ε: Υπόθεση: μη ατμοποιημένα HAAs στον αέρα του 
λουτρού 
 

4.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ DBPs ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

 
Η  παρουσία  των  DBPs  στο  νερό  έχει  σαφώς  αρνητική  επίδραση  στην 

ανθρώπινη υγεία.    Για  το  λόγο αυτό  έχουν αναπτυχθεί  διάφορες μέθοδοι  για  την 

απομάκρυνση η την ελάττωση της παραγωγής τους.  Όσον αφορά τα αλογονωμένα 

παράγωγα,  αυτό  επιτυγχάνεται  με  διάφορους  τρόπους.    Πιο  συγκεκριμένα, 

απομακρύνοντας την οργανική ύλη η οποία αλληλεπιδρά με τα απολυμαντικά προς 

το σχηματισμό DBPs.   Παράλληλα, με την αποφυγή υπολειμματικής ποσότητας σε 

ποσοστό πάνω από αυτό που  είναι  απαραίτητο  για  την προστασία  της    δημόσιας 
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υγείας μειώνεται ο κίνδυνος σχηματισμού υψηλής συγκέντρωσης DBPs.   Παρόμοιο 

αποτέλεσμα  μπορεί  να  επιτευχθεί,  επιλέγοντας  άλλο  σημείο‐στάδιο  όπου 

προστίθεται το απολυμαντικό μέσο για να λάβει χώρα η απολύμανση (Bryant et al., 

1992).    Τέλος,  χρησιμοποιώντας  διαφορετικό  είδος  απολυμαντικού  μέσου  ή 

συνδυασμό αυτών μπορεί να μειωθεί η παραγωγή των επιβλαβών ενώσεων για τη 

δημόσια υγεία. 

Για  τo ClO2  και  τα ανόργανα παραπροϊόντα  του,  έχουν προταθεί ορισμένες 

μέθοδοι για τη μείωση ή την απομάκρυνση τους.  Βασικό μέλημα για το σκοπό αυτό 

θα πρέπει  να  είναι  ο  κατάλληλος  έλεγχος  των  συγκεντρώσεων  και  των  συνθηκών 

παραγωγής  του  διοξειδίου  του  χλωρίου,  ώστε  να  επιτυγχάνεται  μεγαλύτερη 

απόδοση  σε  ClO2  και  μείωση  των  συγκεντρώσεων  του  ClO2
‐  και  του  Cl‐  τα  οποία 

παραμένουν  στον  αντιδραστήρα  και  τελικά  οδηγούν  στο  σχηματισμό      ClO3
‐.    Η 

παραπάνω διαδικασία δεν είναι και τόσο αποτελεσματική, αφού όπως φαίνεται σε 

μελέτη  του Griese  et  al.  (1992),  είναι  πολύ  δύσκολη  η  ελάττωση  των  ClO3
‐,  όταν 

υπάρχουν μαζί ClO2, ClO2
‐ και Cl2.  Απομάκρυνση του ClO2

‐ και του υπολειμματικού 

ClO2  επιτυγχάνεται  σε  ελάχιστο  χρόνο  με  την  προσθήκη  περίσσειας  SO2/SO3
‐  σε 

pH=5‐7  (Gordon et al., 1990), η οποία ακολουθείται από προσθήκη χλωρίου ώστε 

να καταστραφεί η περίσσεια SO2/SO3
‐.   Η χρήση επίσης του δισθενούς σιδήρου σε 

pH=6‐7, έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των συγκεντρώσεων του ClO2
 και 

του ClO2
‐   (Griese et al., 1991, Griese et al., 1992,  Iatrou and Knocke, 1992).   Τέλος 

έχει αναφερθεί από πολλούς ερευνητές η μείωση διοξειδίου του χλωρίου και των 

παραπροϊόντων του με τη χρήση κοκκώδους ενεργού άνθρακα  (Granular Activated 

Carbon, GAC), (Voudrias et al., 1983; Denis et al., 1986; Steinbergs, 1986; Karpel Vel 

Leitner et al., 1992; Gonce and Voudrias, 1994). 

Η ελαχιστοποίηση των βρωμικών ιόντων κατά την οζόνωση γίνεται εφικτή με 

τους  ακόλουθους  τρόπους:  µείωση  του  pH,  προσθήκη  αµµωνίας,  προσθήκη 

υπεροξειδίου του υδρογόνου και τροποποίηση του σχεδιασµού και της λειτουργίας 

των συστηµάτων οζόνωσης (Siddiqui et al., 1995; Krasner   et al., 1993; von Gunten  

et  al.,  1996).    Η  απομάκρυνση  των  βρωμικών  ιόντων  επιτυγχάνεται  με  την 

εφαρμογή των ακόλουθων μεθόδων (Gary et al., 1999):  
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1. Προσθήκη ιόντων σιδήρου Fe(ΙΙ), η οποία έχει σαν αποτέλεσµα τη  µείωση 

της  συγκέντρωσης  30  έως  50%  των  βρωµικών  ιόντων  και  χρησιμοποιείται  σαν 

πηκτικό. 

2.  Η  χρήση  ενεργού άνθρακα  έχει  αποδειχθεί  επιτυχής στην αποµάκρυνση 

των  BrO3
‐.    Έχει  δε  παρατηρηθεί  ότι  η  µείωση  της  συγκέντρωσης  των  βρωµικών 

ιόντων  εξαρτάται  από  το  είδος  του  άνθρακα  που  χρησιµοποιείται,  έτσι  ενώ  ο 

ενεργός  άνθρακας  με  τη  µορφή  σκόνης  (Powdered  activated  carbon,  PAC) 

αποµακρύνει  το διαλυµένο οργανικό άνθρακα  (DOC)  και  τις συνθετικές οργανικές 

ενώσεις (SOCs), παρατηρείται µείωση των βρωµικών σε ποσοστό µόνο 10 έως 30%.  

Αντίθετα ο GAC µειώνει τη συγκέντρωση των βρωµικών ιόντων από 50 έως 100%.  

3. Με χρήση ακτινοβολίας UV  έχει παρατηρηθεί µείωση της συγκέντρωσης 

των βρωµικών ιόντων από 15 έως 100%.  Η ακτινοβολία µε υψηλής ενέργειας δέσµη 

ηλεκτρονίων  (High‐Energy  Electron  Beam  Irradiation)  οδηγεί  σε  ελάττωση  της 

συγκέντρωσης των βρωµικών από 50  έως 100%, µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση και 

του ολικού οργανικού άνθρακα (Total Organic Carbon, TOC).   
 

Ανάλυση  δειγμάτων  νερού,  στα  οποία  έχουν  εφαρμοστεί  οι  προαναφερθείσες 

τεχνικές, οδηγεί στην ανίχνευση  ιόντων βρωµίου Br‐,  γεγονός που υποδηλώνει ότι 

πραγματοποιείται  αναγωγή  των  βρωμικών  ιόντων.    Συνεπώς  η  αναγωγή  των 

βρωµικών ιόντων είναι ο κύριος μηχανισµός απομάκρυνσης τους (Καµπιώτη, 2000). 

Η  διεύρυνση  των  εναλλακτικών  μεθόδων  απολύμανσης  που  αναφέρθηκαν 

παραπάνω,  βρίσκει  εφαρμογή  διεθνώς.    Η  κύρια  μέθοδος  απολύμανσης  που 

εφαρμόζεται  στην  Ευρώπη  είναι  η  χλωρίωση,  ενώ  η  πλειοψηφία  των  εταιρειών 

χρησιμοποιεί  ενεργό  άνθρακα  για  την  απομάκρυνση  οργανικών  ενώσεων.  

Υπάρχουν  ωστόσο  περιπτώσεις  χρήσης  όζοντος  ή  UV  σε  μικρότερο  ποσοστό 

(Λέκκας,  2002).    Το  όζον  χρησιμοποιείται  κυρίως  κατά  την  προεπεξεργασία, 

αντικαθιστώντας  την  προχλωρίωση.    Με  αυτή  την  αλλαγή  επιτυγχάνεται:  α) 

αποφυγή  σχηματισμού  οργανικών  παραπροϊόντων  χλωρίωσης,  καθώς  σε  αυτή  τη 

φάση  το  νερό  είναι  πλούσιο σε  οργανικό υλικό  και  β)  αναβάθμιση  της απόδοσης 

των  μεθόδων  καθαρισμού  του  νερού  λόγω  της  οξειδωτικής  δράσης  του  όζοντος.  

Στην  Αμερική,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  μείωση  των  οργανικών  παραπροϊόντων 

χλωρίωσης,  σε  186  μονάδες  επεξεργασίας  νερού  ύδρευσης,  οι  περισσότερες 
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μονάδες μετακίνησαν το σημείο προχλωρίωσης.   Κάποιες άλλες προχώρησαν στην 

προσθήκη  αμμωνίας  σε  κάποιο  στάδιο  επεξεργασίας,  ενώ  λιγότερες  προχώρησαν 

στην αλλαγή απολυμαντικού  ή στην εφαρμογή διοξειδίου του χλωρίου.   

Στο  Σχήμα  4.1  παρουσιάζεται  το  ποσοστό  χρήσης  των  διαφόρων 

απολυμαντικών  μέσων  σε  μονάδες  επεξεργασίας  νερού  της  Αμερικής.    Στο  ίδιο 

σχήμα αυτό παρατηρείται μείωση της χρήσης χλωρίου με ταυτόχρονη αύξηση της 

χρήσης εναλλακτικών απολυμαντικών (W.Q.D.D.C., 1992). 
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Σχήμα 4.1: Ποσοστό χρήσης διαφόρων απολυμαντικών σε μονάδες επεξεργασίας νερού των ΗΠΑ 

(W.Q.D.D.C., 1992 ‐ Παραλλαγή). 
 

Πιο  συγκεκριμένα,  στο  Σχήμα  4.2  παρουσιάζονται  οι  τροποποιήσεις  που 

πραγματοποιήθηκαν σε 186 μονάδες επεξεργασίας νερού ύδρευσης στην Αμερική 

ώστε  να  επιτευχθεί  μείωση  των  οργανικών  παραπροϊόντων  απολύμανσης.    Όπως 

παρατηρείται  στο  σχήμα  αυτό,  οι  περισσότερες  μονάδες  μετακίνησαν  το  σημείο 

προχλωρίωσης ή πρόσθεσαν αμμωνία σε κάποιο από τα στάδια της επεξεργασίας.  

Αλλαγή απολυμαντικού σε όζον ή διοξείδιο του χλωρίου εφαρμόστηκε σε μικρότερο 

βαθμό (W.Q.D.D.C., 1992). 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ                                   

 

78

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Δεν χρειάστηκαν αλλαγές

Μετακίνηση σημείου προχλωρίωσης σε μετέπειτα
στάδιο

Κατάργηση προχλωριώσης

Μείωση δόσης προχλωρίωσης

Προσθήκη αμμωνίας ύστερα από κάποιο χρόνο
επαφής

Βελτίωση της κροκίδωσης με μείωση pH

Τροποποίηση της κροκίδωσης με άλλες μεθόδους

Aλλαγή του οξειδωτικού σε υπερμαγγανικό κάλιο

Προσθήκη ενεργού άνθρακα για απομάκρυνση
προδρόμων

Προσθήκη αμμωνίας πριν την χλωρίωση

Μείωση της δόσης μεταχλωρίωσης

Άλλα μέτρα

Προσθήκη χλωρίου μετά την καθίζηση, αμμωνίας
μετά την διήθηση

Προσθήκη αμμωνίας αμέσως μετά την προσθήκη
χλωρίου

Αλλαγή του οξειδωτικού σε διοξείδιο του χλωρίου

Προσθήκη χλωραμινών στο νερό

Προσθήκη χλωρίου μετά την καθίζηση, αμμωνίας
πριν την διήθηση

Χρήση κοκκώδη ενεργού άνθρακα ή κοκκώδη
ενεργού άνθρακα/όζοντος

Βελτίωση του συστήματος διανομής για μείωση του
χρόνου επαφής

Προεπεξεργασία του νερού εισόδου με αποθήκευση

Αντικατάσταση τελικού υπολειμματικού χλωρίου με
διοξείδιο χλωρίου

Αερισμός χλωριωμένου νερού για απομάκρυνση
THMs

Αλλαγή οξειδωτικού

Νέα γεώτρηση

Αύξηση ποσοστού υπογείου νερού στο μίγμα

Αύξηση pH για απομάκρυνση προδρόμων

Εγκατάλειψη γεώτρησης

ποσοστό %

 
Σχήμα 4.2: Ποσοστό τροποποιήσης σε μονάδες επεξεργασίας νερού ύδρευσης στις ΗΠΑ, για μείωση 

οργανικών παραπροϊόντων χλωρίωσης (W.Q.D.D.C, 1992 ‐ Παραλλαγή). 
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5. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΠΙΣΙΝΕΣ) 

 

  Η κολύμβηση σε κολυμβητικές δεξαμενές ασκείται περισσότερο στις δυτικές 

χώρες (Vaz de Almeida et al., 1999).   Παρά τα οφέλη αυτού του είδους σωματικής 

δραστηριότητας, υπάρχει έντονη ανησυχία εξαιτίας του γεγονότος ότι η κολύμβηση 

σε  τέτοιους  χώρους περιλαμβάνει  και  την  έκθεση στα απολυμαντικά μέσα  και  τα 

DBPs,  όπως  τα  THMs.    Μια  από  τις  κατηγορίες  των  DBPs  με  την  υψηλότερη 

συγκέντρωση στις πισίνες (WHO, 2006). 

Μια σειρά συμπτωμάτων έχει περιγραφεί από κολυμβητές μετά από έκθεση 

σε υψηλά επίπεδα χλωρίου στις πισίνες, συμπεριλαμβανομένων του ερεθισμού των 

βλεννογόνων,  του  βήχα,  της  αναφυλαξίας,  της  δύσπνοιας,  και  της  έκπτωσης  της 

πνευμονικής  λειτουργίας  (Bonetto  et  al.,  2006;  Grasemann  et  al.,  2007).    Οι 

λοιμώξεις  που  σχετίζονται  με  κολυμβητικές  δεξαμενές  αναπτύσσονται  αναλυτικά 

στην Παράγραφο 5.2.  

 

5.1. ΤΥΠΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 
  Οι  κολυμβητικές  δεξαμενές  είναι  δυνατόν  να  είναι  δημόσιες,  αθλητικές  ή 

ιδιωτικές.  Επίσης μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές ή και τα δύο.  Υπάρχουν 

κολυμβητικές  δεξαμενές  με  ορθογώνιο  σχήμα  και  επιπλέον  χαρακτηριστικά,  που 

χρησιμοποιούνται  από  όλους  τους  ανθρώπους,  ανεξαρτήτως  ηλικίας  και 

δυνατοτήτων.    Ωστόσο,  υπάρχουν  και  ειδικές  δεξαμενές  για  συγκεκριμένη  χρήση, 

όπως για παράδειγμα οι δεξαμενές κατάδυσης, οι δεξαμενές με νεροτσουλήθρες, οι 

δεξαμενές υδρομάλαξης και οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για υδροθεραπεία.  

Η παρούσα εργασία αφορά την ανάλυση δειγμάτων νερού το οποίο προέρχεται από 

τα ακόλουθα είδη δεξαμενών: 

‐ Κολυμβητική  δεξαμενή,  καλείται  κάθε  τεχνητή  δεξαμενή  η  οποία 

τροφοδοτείται  με  νερό  από  κατάλληλη  πηγή  υδροληψίας  και  η  οποία 

χρησιμοποιείται για ομαδική κολύμβηση ή αναψυχή 
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‐ Εσωτερική  κολυμβητική  δεξαμενή,  καλείται  η  δεξαμενή  η  οποία 

βρίσκεται  σε  κλειστό  στεγασμένο  χώρο  και  εξωτερική  κολυμβητική 

δεξαμενή εκείνη η οποία βρίσκεται σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο. 

‐ Αθλητική  κολυμβητική  δεξαμενή,  καλείται  η  δεξαμενή  η  οποία 

χρησιμοποιείται  κατά  κύριο  λόγο  για  αθλητικά  αγωνίσματα,  για 

προπόνηση ή για εκπαίδευση των αθλητών. 

‐ Δημόσιας  χρήσης  κολυμβητική  δεξαμενή,  καλείται  η  δεξαμενή  η  οποία 

χρησιμοποιείται  από  το  κοινό  ή  από  ομάδες  πληθυσμού,  όπως  μέλη 

συλλόγων,  μέλη  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων,  ενοίκους  ξενοδοχείων, 

ενοίκους πολυκατοικίας κ.τ.λ., ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας. 

‐ Ιδιωτική  κολυμβητική  δεξαμενή,  καλείται  η  δεξαμενή  η  οποία 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από μέλη μιας οικογένειας και συγγενείς 

ή φιλικά πρόσωπα τους.  

 

5.2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

 
  Η μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων με την κολύμβηση σε κολυμβητήρια έχει 

πολλές φορές επιβεβαιωθεί με επιδημιολογικές μελέτες.  Η καταβύθιση ολόκληρου 

του  σώματος  στο  νερό  δίνει  την  ευκαιρία  σε  παθογόνους  μικροοργαμνισμούς  να 

προσβάλλουν  τον  οργανισμό  του  ανθρώπου  χρησιμοποιώντας  διάφορες 

μεταδοτικές οδούς:  το γαστρεντερικό σύστημα με την κατάποση νερού καθώς και 

ευαίσθητους  ιστούς  όπως  οι  βλεννώδεις  μεμβράνες,  το  αναπνευστικό  και  ουρο‐

γεννητικό  σύστημα,  το  επιθήλιο,  τα  μάτια  και  τα  αυτιά.    Επίσης  παθογόνοι 

μικροοργανισμοί μπορεί να εισέλθουν στο αίμα μετά από λύση της συνέχειας του 

δέρματος  και  στους  πνεύμονες  με  τη  δημιουργία  μικροσταγονιδίων  (aerosol).    Η 

προσέλευση όμως στην πισίνα  δίνει  πρόσφορο  έδαφος  και  σε  λοιμώξεις  που  δεν 

οφείλονται στο ίδιο το νερό.   Σημαντική είναι η μετάδοση λοιμώξεων από τον ένα 

κολυμβητή στον άλλο (Παπαπετροπούλου, 1995). 

  Το  γεγονός ότι  ο άνθρωπος δεν  είναι  κατεξοχήν υδρόβιος οργανισμός  έχει 

σαν αποτέλεσμα ο αμυντικός του μηχανισμός να εξασθενεί μετά από παρατεταμένη 

έκθεση  στο  νερό.    Η  παρατεταμένη  έκθεση  στο  νερό  ξεπλένει  τα  προστατευτικά 
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βλεννώδη στρώματα  των ματιών  και  του ρινικού συστήματος,  τη φυσική  λίπανση 

του  δέρματος,  το  κερατινοποιημένο  περίβλημα  των  πληγών,  την  κυψελίδα  των 

αυτιών  (Παπαπετροπούλου,  1995).    Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  να  αυξάνει  η 

ευαισθησία  του  ανθρώπου  στις  λοιμώξεις,  ακόμα  και  από  μικροοργανισμούς  του 

ίδιου  του  σώματος.    Μια  νέα  παράμετρος  μετάδοσης  νοσημάτων,  στην  οποία 

πρέπει να δοθεί προσοχή είναι η δημιουργία υδατοσταγονιδίων από την ανατάραξη 

του  νερού  της  πισίνας  και  από  οποιαδήποτε  άλλη  δραστηριότητα.    Τα 

υδατοσταγονίδια αυτά μεταδίδουν μικροοργανισμούς που προκαλούν πνευμονίες, 

π.χ. τη Legionella pneumophila. 

 

5.2.1. Γαστρεντερικές λοιμώξεις 

 
  Γενικά,  τα  άτομα  που  προσέρχονται  στις  πισίνες  καλούνται  να  τηρούν 

σχολαστικά κάποιους κανόνες υγιεινής, για την αποφυγή λοιμώξεων, όπως είναι οι 

γαστρεντερικές  λοιμώξεις.    Άτομα  που  πάσχουν  από  οποιοδήποτε  παθογόνο, 

εφόσον  δεν  τηρήσουν  τους  κανόνες  υγιεινής  πριν  τη  χρήση  της  κολυμβητικής 

δεξαμενής,  μεταφέρουν  στο  νερό  μεγάλες  ποσότητες  εντεροπαθογόνων.  

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  κατά  τη  διάρκεια  της  κολύμβησης  πολλοί  κολυμβητές 

καταπίνουν  νερό,  είναι  φανερό  ότι  η  μετάδοση  νοσημάτων  μέσω  της 

πρωκτοστοματικής οδού επιτυγχάνεται εύκολα.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1987 

καταγράφηκε  επιδημία  γαστρεντερίτιδας  στη    Νότια  Dakota,  ΗΠΑ  με  221 

κρούσματα  (Holmes  et  al.,  1989).    Οι  ασθενείς  είχαν  κολυμπήσει  στη  πισίνα 

ξενοδοχείου,  η  οποία  χλωριώνονταν  ελλιπώς  και  περιείχε  ακατάλληλο  νερό  για 

κολύμβηση, σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη. 

  Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί που προκαλούν γαστρεντερικές λοιμώξεις 

καταπολεμούνται  με  την  υπολειμματική  δόση  του  απολυμαντικού  μέσου  και 

απομακρύνονται  με  τη  σωστή  λειτουργία  του  συστήματος  διύλισης.    Για  το  λόγο 

αυτό  είναι  αναγκαία  η  διατήρηση  του  υπολειμματικού  απολυμαντικού  εντός  των 

επιτρεπόμενων ορίων και η σωστή λειτουργία του συστήματος διύλισης του νερού.  

Ωστόσο παραμένει  το πρόβλημα δύο μικροοργανισμών,  του κρυπτοσποριδίου και 

της  λάμβλιας.    Οι  μικροοργανισμοί  αυτοί  είναι  πρωτόζωα  και  προκαλούν  υδαρή 
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διάρροια και κοιλιακό άλγος.   Η λοίμωξη από κρυπτοσπορίδιο ή λάμβλια συνήθως 

οφείλεται  σε  μόλυνση  του  νερού  της  κολυμβητικής  δεξαμενής  από 

μικροοργανισμούς που αποβάλλονται με  τα κόπρανα από πάσχοντα άτομα ή από 

άτομα φορείς που δεν νοσούν. 

  Η  συνήθης  χλωρίωση  είναι  ελάχιστα  αποτελεσματική  για  τη  λάμβλια.    Το 

κρυπτοσπορίδιο  είναι  ανθεκτικό  στα  συνήθη  υπολειμματικά  επίπεδα 

απολυμαντικού  και  είναι  δυνατόν  να  παραμείνει  στο  νερό  της  κολυμβητικής 

δεξαμενής  για  πολλούς  μήνες.    Για  την  καταπολέμηση  του  κρυπτοσποριδίου 

λαμβάνονται  μέτρα  τακτικής  υπερχλωρίωσης,  τακτικής  διύλισης  του  νερού  με 

χρήση  κροκιδοτικών παραγόντων  και  συνεχούς  καθαρίσματος φίλτρων.    Επιδημία 

κρυπτοσποριδίασης αναφέρεται  το 1986  στο Doncaster, Αγγλία, με 67  κρούσματα 

(Jose  et  al.,  1991).    Πριν  από  την  εκδήλωση  της  ασθένειας,  οι  ασθενείς  είχαν 

κολυμπήσει  στο  δημοτικό  κολυμβητήριο,  του  οποίου  το  νερό  είχε  μολυνθεί, 

εξαιτίας υδραυλικού προβλήματος το οποίο οδηγούσε στην ανάμειξη του νερού της 

πισίνας με αυτό της αποχέτευσης. 

 

5.2.2. Ιογενείς λοιμώξεις 

 
Οι  ιοί  δε  μεταδίδονται  με  το  νερό  της  δεξαμενής  εφόσον  γίνεται  σωστή 

απολύμανση.    Οι  εντεροϊοί  είναι  οι  κυριότεροι  αιτιολογικοί  παράγοντες  ιογενών 

νοσημάτων  που  προκαλούνται  μετά  από  κολύμβηση  σε  πισίνες.    Απαντώνται 

συχνότερα  σε  μικρές  κολυμβητικές  δεξαμενές  που  χρησιμοποιούνται    από  βρέφη 

και μικρά παιδία, όπου οι συνθήκες υγιεινής δεν είναι τόσο καλές και η ποσότητα 

του νερού είναι μικρή.  Στη Louisiana, ΗΠΑ, έχει αναφερθεί επιδημία ηπατίτιδας Α, 

με 22 κρούσματα (Mahoney et al., 1992).  Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν παιδιά 5‐9 

ετών και είχαν κολυμπήσει το ίδιο απόγευμα σε δημόσια πισίνα.  Παρατηρήθηκε δε 

ότι όλοι οι ασθενείς είχαν παραμείνει στο νερό πάνω από μια ώρα και είχαν βρέξει 

και το κεφάλι τους.  Όπως και στην περίπτωση του Doncaster, ηκακή κατασκευή του 

υδραυλικού  συστήματος  της  δεξαμενής  επέτρεπε  τη  διασταύρωση  των  αγωγών 

αποχέτευσης με τους υδραγωγούς που τροφοδοτούσαν την πισίνα. 

 



ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ                                     

 

83

5.2.3. Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος 

 
Άτομα  με  χρόνια  έκθεση  στο  περιβάλλον  κολυμβητικών  δεξαμενών,  όπως 

εργαζόμενοι  στους  χώρους  αυτούς,  έχουν  επιδείξει  συμπτώματα  ερεθισμού  του 

φάρυγγα  (Jacobs  et  al.,  2007;  Massin  et  al.,  1998).    Περιπτώσεις  εργασιακού 

άσθματος  έχουν  αναφερθεί  από  ναυαγοσώστες  κολυμβητικών  δεξαμενών.  

Αυξημένος κίνδυνος άσθματος έχει προταθεί και για παιδιά που παρευρίσκονται σε 

τέτοιους χώρους αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί (Goodman and Hays et al., 2008; Font‐

Ribera et al., 2009).  Αναπνευστικά προβλήματα και άσθμα αναφέρονται επίσης για 

ολυμπιακούς  αθλητές  κολύμβησης  σε  σχέση  με  άλλους  αθλητές  και  παιδιά 

(Goodman and Hays, 2008;  Jacobs et al., 2007; Stav and Stav, 2005; Weisel et al., 

2009).    Εντούτοις,  ένα  από  τα  ερωτήματα  που  δεν  έχουν  απαντηθεί  ακόμα  είναι 

ποιοι  είναι  εκείνοι  οι  βιολογικοί  μηχανισμοί  οι  οποίοι  λαμβάνουν  χώρα  και 

κρύβονται  πίσω  από  αυτές  τις  επιπτώσεις  στην  υγεία  (Bonetto  et  al.,  2006; 

Grasemann et al., 2007). 

Προτεινόμενοι μηχανισμοί βλάβης του αναπνευστικού συστήματος, σχετικοί 

με την έκθεση σε πισίνες, περιλαμβάνουν ανάπτυξη φλεγμονής της αναπνευστικής 

οδού (Bonetto et al., 2006;  Grasemann et al., 2007; Moreira et al., 2008; Pedersen 

et al.,   2009), οξειδωτικό stress  (Varraso et al., 2002),  και υπερδιαπερατότητα του 

πνευμονικού  επιθηλίου  (Bonetto  et  al.,  2006;  Carbonnelle  et  al.,  2002,  2008).    Η 

αυξημένη διαπερατότητα του επιθηλίου των πνευμόνων έχει μελετηθεί εκτενώς και 

κάποιοι  ερευνητές  προτείνουν  ότι  μπορεί  να  προκαλέσει  αυξημένο  κίνδυνο 

ανάπτυξης  φλεγμονής  της  αναπνευστικής  οδού  και  κατ’  επέκταση  αυξημένο 

κίνδυνο ευαισθητοποίησης και αλλεργικών ασθενειών (Bernard, 2007).  

Πρωτεϊνικό υλικό των πνευμόνων, όπως είναι η πρωτεΐνη CC16  (Clara cell), 

εκκρίνεται  από  το  επιθήλιο  των  πνευμόνων  και  κινείται  παθητικά  και  πέρα  από 

αυτό,  περνώντας  στον  ορό  με  υψηλή  διαβάθμιση  (Broeckaert  et  al.,  2000).    Η 

μεταβολή της συγκέντρωσης  του πρωτεϊνικού αυτού υλικού των πνευμόνων, στον 

ορό,  έχει  προταθεί  σαν  δείκτης  ελέγχου‐ανίχνευσης  των  πρόωρων  αλλαγών 

διαπερατότητας  του  επιθηλίου  των  πνευμόνων  (Broeckaert  et  al.,  2000).    Μικρή 

αλλά  σημαντική  αύξηση  στην  επιθηλιακή  διαπερατότητα  των  πνευμόνων  έχει 

ανιχνευτεί, όπως υπολογίζεται από τον ορό CC16, στους υγιείς ενήλικους εθελοντές 
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μετά  από  κολύμβηση  σε  χλωριωμένες  πισίνες  (Font‐Ribera,  2010).    Επίσης  έχει 

παρατηρηθεί αλλαγή στη συγκέντρωση των THMs της εκπνοής κατά την κολύμβηση  

η  οποία  μαρτυρεί  υψηλότερη  έκθεση  στα DBPs  και  αποτελεί  σημαντικό  εργαλείο 

πρόγνωσης αύξησης της CC16 στον ορό, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση 

διαπερατότητας των πνευμόνων.   

Επίσης έχει βρεθεί ότι παρατεταμένη διαβροχή του αυτιού είναι δυνατόν να 

προκαλέσει αφαίρεση της κυψελίδας από τον έξω ακουστικό πόρο, με αποτέλεσμα 

την αποξήρανση και τη βλάβη του δέρματος του έξω ακουστικού πόρου, με ή χωρίς 

λοίμωξη.    Η  παρουσία  της  Pseudomonas  aeruginosa  στο  νερό  της  κολυμβητικής 

δεξαμενής  μπορεί  να  συνδέεται  με  μολύνσεις  και  λοιμώξεις  κυρίως  του  έξω 

ακουστικού πόρου.    Το μικρόβιο αυτό  είναι  ο  πιο συχνός  παθογόνος  παράγοντας 

που  σχετίζεται  με  υδατογενείς  επιδημίες  και  απαντάται  γενικά  σε  λοιμώξεις  του 

αυτιού, της μύτης και του δέρματος.  Πρόκειται για μικρόβιο το οποίο ανευρίσκεται 

στο έδαφος και στο νερό, αλλά μπορεί να είναι και ανθρώπινης προέλευσης.  Αν και 

είναι ανθεκτικό σε πολλά είδη απολυμαντικών, τα συνήθη επίπεδα χλωρίωσης των 

κολυμβητικών δεξαμενών αρκούν για την καταστροφή του.  

Συστηματική μελέτη, διάρκειας ενός έτους, στην Ολλανδία (Havellaar et al., 

1983) έδειξε συσχέτιση της παρουσίας Pseudomonas aeruginosa στο νερό δημόσιας 

κολυμβητικής  δεξαμενής  με  300  περιπτώσεις  ωτίτιδας  στους  κολυμβητές.    Στο 

Ισραήλ,  μελέτη  που  είχε  σαν  σκοπό  να  συσχετίσει  την  ποιότητα  του  νερού  των 

κολυμβητηρίων  με  τη  συχνότητα  εξωτερικής  ωτίτιδας  σε  παιδιά,  έδειξε  ότι  η 

συσχέτιση  δεν  ήταν  στατιστικά  σημαντική.    Σημαντική  συσχέτιση  όμως  βρέθηκε 

ανάμεσα  στην  παρουσία  ωτίτιδας  και  στη  συνήθεια  των  κολυμβητών  να  κάνουν 

κατάδυση (Simohen et al., 1985). 

 

5.2.4. Λοιπές λοιμώξεις 

 
Αμοιβαδική  μηνιγγοεγκεφαλίτιδα:  Η  αμοιβαδική  μηνιγγοεγκεφαλίτιδα  που 

σχετίζεται με τις κολυμβητικές δεξαμενές είναι εξαιρετικά σπάνια και σχετίζεται με 

το  παράσιτο  Naegleria  fowleri.    Συνήθως  παρατηρείται  σε  περιπτώσεις  κατά  τις 
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οποίες  το  νερό  της  δεξαμενής  δεν  απολυμαίνεται  κατάλληλα  (Κρεμαστινού  και 

Χατζηχριστοδούλου, 2004). 

Λοιμώξεις  του άκρου ποδός:  Γενικά τα συνήθη υπολειμματικά επίπεδα του 

απολυμαντικού  στο  νερό  της  δεξαμενής  αρκούν  για  την  καταστροφή  των 

μικροοργανισμών  που  σχετίζονται  με  τις  λοιμώξεις  αυτές.    Όμως  από  το  υγρό 

δάπεδο  του  χώρου γύρω από  τη δεξαμενή,  των  χώρων  των αποδυτηρίων και  των 

καταιονητήρων  (ντους),  είναι  δυνατόν  να  μεταδοθεί  τριχοφυτία  του  ποδιού 

(Athlete’s  foot)  και  πελματιαίες  μυρμηκίες  (Κρεμαστινού  και  Χατζηχριστοδούλου, 

2004). 

Λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος: Προβλήματα του συστήματος αυτού 

μπορούν  να  δημιουργηθούν  από  την  Candia  albicans  (Κρεμαστινού  και  Χατζηχρι‐

στοδούλου, 2004).   

                                                                                                         

5.3. ΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ‐ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

   
Η  μόλυνση‐ρύπανση  του  νερού  των  κολυμβητικών  δεξαμενών  οφείλεται 

κυρίως  στους  χρήστες,  αλλά  και  στο  περιβάλλον,  συμπεριλαμβανομένου  και  του 

ίδιου του νερού, εφόσον η πηγή προέλευσης του δεν είναι υγειονομικά αποδεκτή.  

Η ρύπανση από το περιβάλλον αφορά κυρίως στις εξωτερικές δεξαμενές, γύρω και 

μέσα  στις  οποίες  υπάρχει  διαρκώς  άμμος,  χώμα,  σκόνη,  φύλλα  και  χορτάρι 

(Κρεμαστινού και Χατζηχριστοδούλου, 2004). 

  Οι χρήστες μολύνουν‐ρυπαίνουν τη δεξαμενή με τρεις τρόπους: 

‐ Από  τα  υγρά  του  σώματος,  εκκρίσεις  και  στερεές  ουσίες,  όπως  ουρία,  βλέννη 

από τη μύτη και το αναπνευστικό σύστημα, σάλιο, ιδρώτας, μαλλιά, επιθηλιακά 

κύτταρα από  το  δέρμα  και  κοπρανώδη υλικά.    Τα  υλικά αυτά  είναι  από μόνα 

τους  πηγές  μόλυνσης,  αλλά  είναι  δυνατόν  και  να  περιέχουν  επιπλέον 

μικροοργανισμούς οι οποίοι πιθανόν να προκαλέσουν νόσο στους υπόλοιπους 

χρήστες. 

‐ Από ακαθαρσίες που συλλέγονται στο σώμα πριν την είσοδο στη δεξαμενή, για 

παράδειγμα στα πόδια από το έδαφος γύρω από τη δεξαμενή, στο σώμα από τα 

ρούχα κτλ. 
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‐ Από προϊόντα αισθητικής, όπως αρώματα, λοσιόν, αντηλιακά και κρέμες. 

 

5.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 
  Το σύστημα ανακυκλοφορίας και διύλισης του νερού πρέπει να εξασφαλίζει 

τον απαιτούμενο  ρυθμό ανανέωσης  του.    Το  σύστημα αυτό πρέπει  να  λειτουργεί 

όλες τις ώρες λειτουργίας της δεξαμενής και όσο επιπλέον χρόνο χρειάζεται για την 

εξασφάλιση  διαυγούς  νερού.    Σε  δεξαμενές  χωρητικότητας  άνω  των  1250  m3 

επιβάλλεται  η 24ωρη  λειτουργία  του  συστήματος  ανακυκλοφορίας  του  νερού,  με 

δυνατότητα  μείωσης  του  ρυθμού  ανανέωσης  στο  μισό  για  τις  ώρες  που  δεν 

χρησιμοποιείται  η  δεξαμενή  (π.χ.  τις  νυχτερινές  ώρες).    Το  νερό  πρέπει  να 

ανανεώνεται  πλήρως  εντός 4  ωρών.    Για  τις  αθλητικές  κολυμβητικές  δεξαμενές  ο 

χρόνος αυτός είναι δυνατόν να φτάσει τις 6 ώρες.   Σε περίπτωση που υπάρχει μια 

μονάδα ανακυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση περισσότερων μιας δεξαμενών, αυτή 

πρέπει να επαρκεί για τη λειτουργία του συνόλου των δεξαμενών (Κρεμαστινού και 

Χατζηχριστοδούλου, 2004). 

 

5.4.1. Ανακυκλοφορία νερού 

 
  Η ανακυκλοφορία του νερού πρέπει να γίνεται για τη μεταφορά σε όλα τα 

σημεία της δεξαμενής του νερού που έχει απολυμανθεί και την απομάκρυνση από 

αυτήν  του  ακάθαρτου  νερού.    Για  να  είναι  αποτελεσματική  η  απολύμανση  του 

νερού της δεξαμενής απαιτείται προσοχή στο σχεδιασμό των συστημάτων εισροής, 

υπερχείλισης  και  εκροής,  των  αντλιών  ανακυκλοφορίας  και  του  συστήματος 

σωληνώσεων.   Ο  τρόπος ανακυκλοφορίας  του  νερού  εξαρτάται από  τον  τύπο  της 

κολυμβητικής  δεξαμενής,  το  βάθος,  τον  όγκο  και  το  σχήμα  της  (Κρεμαστινού  και 

Χατζηχριστοδούλου, 2004). 

  Το κύριο μέρος της οργανικής ρύπανσης και μόλυνσης συσσωρεύεται στην 

επιφάνεια  ή  κοντά  στην  επιφάνεια  του  νερού.    Γι’  αυτό  σε  δεξαμενές  με  μικρό 

φορτίο  λουομένων,  πρέπει  να απομακρύνεται  τουλάχιστον  το  20%  του  νερού  της 
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επιφάνειας για επεξεργασία.   Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 80% στις δεξαμενές 

ελεύθερης κολύμβησης ή σε αυτές με μεγάλο αριθμό λουομένων. 

  Για  την  απομάκρυνση  του  νερού  με  υπερχείλιση  υπάρχουν  τρία  βασικά 

συστήματα: ο αύλακες υπερχείλισης στο εσωτερικό των τοιχωμάτων της δεξαμενής, 

οι  αύλακες  υπερχείλισης  στο  κράσπεδο  της  δεξαμενής  (Deck‐level)  και  τα  στόμια 

υπερχείλισης  (skimmers).    Η  χρήση  των  τελευταίων  δεν  συνίσταται  σε  μεγάλες 

δεξαμενές  γιατί  δεν  επιτυγχάνεται  η  καλή ανακυκλοφορία  του  νερού  και  υπάρχει 

κίνδυνος θυλάκων στάσιμου νερού.   

 

5.4.2. Σύστημα διύλισης 

 
  Η διύλιση είναι συχνά κρίσιμο σημείο για την απομάκρυνση των οωκύστεων 

του  κρυπτοσποριδίου  και  των  κύστεων  της Giardia.    Είναι  επίσης αποτελεσματική 

για  την  κατακράτηση  μικροβίων  και  αμοιβάδων  στις  οποίες  προσκολλώνται 

βακτήρια, όπως η Legionella spp και το Mycobacterium spp. 

  Η διαύγεια του νερού της δεξαμενής είναι σημαντική για την ασφάλεια των 

λουομένων.    Είναι  σημαντικό  ο  πυθμένας  της  δεξαμενής  να  είναι  ορατός  στο 

βαθύτερο  σημείο  του.    Τα  σωματίδια  που  δημιουργούν  τη  θολερότητα  είναι 

δυνατόν  να  εμποδίσουν  τη  δράση  του  απολυμαντικού  μέσου  στους 

μικροοργανισμούς.   Όταν το νερό είναι θολό,  είναι σημαντικό να αναγνωριστεί  το 

αίτιο  της  θόλωσης,  έτσι  ώστε  να  αντιμετωπιστεί  κατάλληλα.    Το  καταλληλότερο  

μέσο για την αντιμετώπιση μπορεί να είναι η σωστή διύλιση και το σωστό πλύσιμο 

των φίλτρων, μαζί με την κροκύδωση.  Το υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως στα 

φίλτρα είναι η άμμος, η οποία χρησιμοποιείται περισσότερο από 100 χρόνια (Σχήμα 

5.1). 



ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ                                     

 

88

 
Σχήμα 5.1: Φίλτρο άμμου (Κρεμαστινού και Χατζηχριστοδούλου, 2004). 

 

5.5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 
Με  βάση  την  Ελληνική  Νομοθεσία,  για  την  απολύμανση  του  νερού  της 

δεξαμενής  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  χλώριο  ή  οποιαδήποτε  άλλη  μέθοδος 

απολύμανσης  η  οποία  είναι  εγκεκριμένη  από  την  Υγειονομική  Υπηρεσία.    Όσον 

αφορά  την  απολύμανση  με  χλώριο,  η  Ελληνική  Νομοθεσία  καθορίζει  τα 

επιτρεπόμενα  όρια  μόνο  για  τη  συγκέντρωση  του  υπολειμματικού  χλωρίου.    Η 

προσθήκη των απολυμαντικών ουσιών πρέπει να γίνεται με κατάλληλες συσκευές 

οι οποίες εξασφαλίζουν την επιθυμητή απόδοση (Σχήμα 5.2). 

 

 
Σχήμα 5.2: Απολύμανση νερού κολυμβητικής δεξαμενής με ενώσεις χλωρίου  (Κρεμαστινού 

και Χατζηχριστοδούλου, 2004). 
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Σύμφωνα  με  διεθνείς  οργανισμούς,  το  χλώριο  και  το  βρώμιο  είναι  τα  πιο 

αποτελεσματικά  μέσα  απολύμανσης  του  νερού  και  είναι  δυνατόν  να 

χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στις δεξαμενές.  Επίσης διαθέτουν την ικανότητα να 

οξειδώνουν  τις  εκκρίσεις  των  λουομένων που υπάρχουν στο  νερό,  όπως  ιδρώτας, 

επιθηλιακά  κύτταρα  του  δέρματος,  βλέννη  και  ουρία.    Τα  απολυμαντικά  που 

βασίζονται  στο  χλώριο  και  στο  βρώμιο  είναι  ουσιαστικά  τα  μόνα  που  είναι 

κατάλληλα για δημόσιες δεξαμενές, αφού υπάρχει η δυνατότητα να διαπιστώνεται 

επιτόπου η συγκέντρωση τους με σχετικά εύκολες μεθόδους. 

Τα  διαθέσιμα  απολυμαντικά  που  βασίζονται  στο  χλώριο  είναι  το  αέριο 

χλώριο (Cl2), το υγρό χλώριο (υποχλωριώδες νάτριο, NaOCl), το υποχλωριώδες λίθιο 

(LiClO),  τα  δισκία  (ταμπλέτες)  χλωρίου  (υποχλωριώδες  ασβέστιο,  Ca(OCl)2), 

σταθεροποιημένοι κόκκοι χλωρίου με ηλεκτρόλυση. 

Όταν το χλώριο προστεθεί στο νερό σχηματίζεται υποχλωριώδες οξύ (HOCl) 

και  οι  αντιδράσεις  που  λαμβάνουν  χώρα  είναι  οι  3.2  και  3.3.    Στη  συνέχεια 

αναφέρονται τα κυριότερα απολυμαντικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

απολύμανση νερού κολυμβητικών δεξαμενών. 

‐ Το αέριο  χλώριο  (Cl2)  χρησιμοποιείται  συνήθως  για  την  απολύμανση  μεγάλων 

κολυμβητικών  δεξαμενών.    Προκειμένου  να  ελαχιστοποιηθεί  ο  κίνδυνος 

ατυχημάτων σε περίπτωση διαρροής αερίου, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται 

προληπτικά  μέτρα,  όπως  η  διατήρηση  απόστασης  από  την  αίθουσα  της 

κολυμβητικής δεξαμενής, από κατοικίες και από μέρη δημόσιας συνάθροισης. 

‐ Το  υποχλωριώδες  νάτριο  (NaOCl)  είναι  το  καταλληλότερο  απολυμαντικό 

δεξαμενής  και  χρησιμοποιείται  ευρέως.    Ενέχει  όμως  και  αυτό  κινδύνους,  

ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο θέμα του χειρισμού του όγκου και της αποθήκευσης 

του.    Ακόμα  και  κάτω από  ικανοποιητικές  συνθήκες αποθήκευσης,  δηλαδή σε 

σκοτεινό  χώρο  και  σε  χαμηλές  θερμοκρασίες,  σιγά‐σιγά  αποσυντίθεται, 

απελευθερώνοντας οξυγόνο  και  χάνοντας μέρος  του διαθέσιμου  χλωρίου  του.  

Με  βάση  την  Ελληνική  Νομοθεσία  τα  επιτρεπόμενα  όρια  ελεύθερου 

υπολειμματικού χλωρίου στις κολυμβητικές δεξαμενές είναι 0,4‐0,7 ppm.   Στον 

Πίνακα  5.1  φαίνονται  οι  μεγάλες  διαφορές  που  μπορεί  να  έχει  η  τιμή  του 

ελεύθερου από το ολικό χλώριο σε νερά κολυμβητήριων (Burdin et al., 1972). 
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Πίνακας 5.1: Σχέση ελεύθερου/ολικού χλωρίου νερού κολυμβητηρίου θερμοκρασίας 20 οC ανάλογα 
με το pH. 

Ολικό χλώριο 

0,3  0,7 pH 

Ελεύθερο χλώριο 

7.2  0,19  0,44 

7.6  0,12  0,29 

8.0  0,066  0,154 

8.2  0,051  0,119 

 

‐ Το  υποχλωριώδες  ασβέστιο  [Ca(OCl)2]  είναι  κατάλληλο  για  δεξαμενές  με 

σύστημα στο οποίο η προσθήκη του απολυμαντικού γίνεται με το χέρι και όχι με 

αυτόματη  συσκευή  προσθήκης  απολυμαντικού.    Το  υποχλωριώδες  ασβέστιο 

κανονικά δεν προστίθεται αυτούσιο, αλλά διαλύεται στο νερό και στη συνέχεια 

προστίθεται στο σύστημα κυκλοφορίας του νερού της δεξαμενής. 

‐ Το  υποχλωριώδες  λίθιο  (LiClO)  είναι  σταθερό,  δεν  αυξομειώνεται  και  είναι 

διαλυτό σε μεγάλο βαθμό στο νερό. 

‐ Το  διοξείδιο  του  χλωρίου  (ClO2)  δεν  επηρεάζεται  ιδιαιτέρως  από  το  pH,  είναι 

σταθερό  στις  υψηλές  θερμοκρασίες  σε  αντίθεση  με  το  χλώριο  και  είναι 

περισσότερο  δραστικό  κατά  της  βιομεμβράνης.    Ωστόσο  πρέπει  να 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ελεύθερο χλώριο κάτω από στενή επιτήρηση.  

Η χρήση του έχει προταθεί στην αντιμετώπιση της μόλυνσης του νερού από το 

κρυπτοσπορίδιο. 

‐ Οι  ενώσεις  του  βρωμίου  είναι  απολυμαντικά  με  ιδιότητες  ανάλογες  με  αυτές 

των ενώσεων του χλωρίου.  Σε ό,τι αφορά στην απολύμανση των κολυμβητικών 

δεξαμενών φαίνεται  να  υπερτερούν.    Στο  νερό  που  απολυμαίνεται  με  χλώριο 

παράγονται  παραπροϊόντα  (χλωραμίνες),  τα  οποία  προκαλούν  ερεθισμό  στα 

μάτια και μερικές φορές παράγουν δυσάρεστες οσμές.   Αντίθετα στο νερό που 

απολυμαίνεται  με  βρώμιο,  αν  και  παράγονται  βρωμαμίνες,  δεν  παρατηρείται 

ερεθισμός ματιών  (Gordon et al., 1997).   Τα απολυμαντικά που βασίζονται στο 

βρώμιο  είναι  κυρίως  δισκία  (ταμπλέτες)  βρωμοχλωροδιμέθυλυδαντοϊνης  (1‐

bromo‐3‐chloro‐5,5‐dimethylhidantoin,  BCDMH)  και  το  βρωμιούχο  νάτριο 

(NaBr),  συνδυαζόμενα  με  υποχλωριώδες  νάτριο  (NaOCl)  ή  με  όζον  (O3).    Στο 

σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το HBrO είναι περισσότερο δραστικό απ’ 
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ότι  το  HClO  στο  σχηματισμό  THMs  τα  οποία  περιέχουν  περισσότερα  άτομα 

βρωμίου απ’ ότι χλωρίου στο μόριο τους (Acero et al., 2005) και τα οποία είναι 

περισσότερο κυτταροτοξικά και μεταλλαξιογόνα (Plewa et al., 2002).  

Εκτός  από  τις  ενώσεις  που  βασίζονται  στο  χλώριο  και  στο  βρώμιο  υπάρχουν  και 

εναλλακτικές ‐ συμπληρωματικές μέθοδοι απολύμανσης, όπως είναι οι εξής: 

‐ Η μέθοδος ηλεκτρόλυσης (Glauner et al., 2005; Lee et al., 2009; Richardson et al., 

1999;  Landeen  et  al.,  1989)  κατά  την  οποία  παράγεται  ελεύθερο  χλώριο  το 

οποίο απελευθερώνεται από το θαλασσινό νερό ή από το νερό στο οποίο έχει 

προστεθεί χλωριούχο νάτριο. 

‐ Η μέθοδος  ιονισμού κατά την οποία παράγονται  ιόντα χαλκού και αργύρου τα 

οποία έχουν βακτηριοκτόνο δράση.   Αυτά τα  ιόντα επιδρούν στα κύτταρα των 

μικροοργανισμών,  μεταβάλλουν  τη  διαπερατότητα  τους  και  μαζί  με  τη 

μετουσίωση  των  πρωτεϊνών,  οδηγούν  στη  λύση  των  κυττάρων  αυτών.    Η 

διαδικασία  του  ιονισμού  εξαρτάται  από  το  επίπεδο  του  pH,  ενώ  δεν 

επηρεάζεται  από  τη  θερμοκρασία  του  νερού.    Σε  pH  πάνω  από  το  7,6  είναι 

δύσκολη η διατήρηση των ιόντων αργύρου. 

‐ Η  οζόνωση  αποτελεί  κι  αυτή  εναλλακτική  μέθοδο  απολύμανσης  των 

κολυμβητικών δεξαμενών (Glauner et al. 2005; Lee et al., 2009; Richardson et al., 

1999).    Το  σύστημα απολύμανσης  με όζον  περιγράφεται  στο  Σχήμα  5.3,  όπου 

πραγματοποιείται απολύμανση σε συνδυασμό με ενώσεις χλωρίου. 
 

 
Σχήμα 5.3: Απολύμανση νερού κολυμβητικής δεξαμενής με όζον σε συνδυασμό με ενώσεις 

χλωρίου  (Κρεμαστινού και Χατζηχριστοδούλου, 2004). 
 

‐ Το σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). 

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  τα  συστήματα  όζοντος  και  υπεριώδους 

ακτινοβολίας  πρέπει  πάντοτε  να  συνδυάζονται  με  χλώριο  ή  βρώμιο,  για  να 
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διατηρείται  διαρκώς  στο  νερό  της  δεξαμενής  υπολειμματική  συγκέντρωση 

απολυμαντικού. 

 

5.6. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 

5.6.1. Υπερχλωρίωση 

 
  Η  υπερχλωρίωση  είναι  η  περιοδική  διαδικασία  κατά  την  οποία  το 

υπολειμματικό  χλώριο αυξάνεται  κατά 2‐4 φορές  επάνω από  τα συνήθη επίπεδα, 

για  να  εμποδίσει  να  εμφανιστούν  οι  άλγες,  για  τον  αποχρωματισμό  και  για  τη 

διατήρηση  της  διαφάνειας  του  νερού.    Στις  περισσότερες περιπτώσεις  βοηθά στη 

μείωση των χλωραμινών.  Βοηθά επίσης να μένει το νερό εντός των επιτρεπόμενων 

ορίων  όσον  αφορά  στις  μικροβιολογικές  παραμέτρους  που  καθορίζονται  από  τη 

Νομοθεσία, καταστρέφοντας και αφαιρώντας περιοδικά τη βιομεμβράνη  (βιοφίλμ) 

που ανθίστανται στα συνήθη επίπεδα χλωρίωσης. 

  Υπερχλωρίωση  πρέπει  να  γίνεται  όταν  η  δεξαμενή  είναι  κλειστή,  και 

συνήθως  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας,  για  να  αποφευχθεί  πιθανή  ρύπανσή  της, 

εμποδίζοντας  έτσι  την  εξέλιξη  της  διαδικασίας  της  υπερχλωρίωσης.    Η 

υπερχλωρίωση συνίσταται να γίνεται κάθε εβδομάδα, αν και σε μερικές δεξαμενές 

συνίσταται να γίνεται ακόμα συχνότερα. 

  Όταν γίνεται υπερχλωρίωση το pH του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 7,6 και 

7,8.    Σε pH  κάτω από 7.5 παράγεται  τριχλωριώδες άζωτο,  το οποίο είναι σταθερό 

σύμπλοκο το οποίο έχει χαρακτηριστική οσμή χλωρίου και ερεθίζει τα μάτια.  Αυτό 

το  επίπεδο  του  pH  βοηθά  στην  απομάκρυνση  των  χλωραμινών,  έτσι  ώστε  να 

επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο πρωί. 

 

5.6.2. Αυξημένη υπερχλωρίωση 

 
Η  αυξημένη  υπερχλωρίωση  (shock  dosing)  χρησιμοποιείται  για  να  λύσει 

συγκεκριμένα  προβλήματα,  όπως  η  καταστροφή  αλγών  και  η  αντιμετώπιση 
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προβλημάτων  του  χρώματος  και  της  διαύγειας  του  νερού.    Η  δόση  του  χλωρίου 

είναι συνήθως μεγαλύτερη από ό,τι στην προληπτική υπερχλωρίωση. 

Συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου 5‐7 φορές επάνω από το σύνηθες, θα 

συνέβαλε  στην  επίλυση  τέτοιων  προβλημάτων.    Αναφορικά  με  τα  επιθυμητά 

επίπεδα  pH,  ισχύουν  όσα  αναφέρονται  παραπάνω.    Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η 

αυξημένη  υπερχλωρίωση  αποτελεί  σπατάλη  χημικών  ουσιών  εάν  εφαρμοστεί  σε 

καλής ποιότητας νερό  (Κρεμαστινού και Χατζηχριστοδούλου, 2004). 

 

5.6.3. Αποχλωρίωση 

 
Μετά  την  υπερχλωρίωση  ή  το  shock  dosing,  πριν  επιτραπεί  η  χρήση  της 

δεξαμενής από το κοινό, πρέπει να ελεγχθεί το επίπεδο του απολυμαντικού και εάν 

είναι  αυξημένο  τότε  ίσως  απαιτηθεί  αποχλωρίωση.    Η  αποχλωριώση  γίνεται  με 

προσθήκη  θειοθειϊκού  νατρίου  (sodium  thiosulfate,  Na2S2O3)  στο  νερό  της 

δεξαμενής, σύμφωνα με την αντίδραση 5.1. 
 

4NαClO + Nα2S2O3 + 2NαOH   4NαCl + 2Nα2SO4 + 2H2O        (5.1) 
 

Καλό  είναι  να  αποφεύγονται  οι  καταστάσεις  που  απαιτούν  αποχλωρίωση.  

Πριν  προστεθεί  θειοθειϊκό  νάτριο,  απαιτείται  διάλυση  των  κρυστάλλων  του,  γιατί 

αλλιώς  δεν  θα  επιτευχθεί  επαρκής  εξουδετέρωση  του  χλωρίου.    Εάν  αντίθετα  η 

δόση  του  θειοθειϊκού  νατρίου  είναι  αυξημένη,  αυτό  πιθανόν  να  προκαλέσει 

υπερβολική  μείωση  των  επιπέδων  του  χλωρίου.    Απαιτούνται  περίπου  10  g 

θειοθειϊκού νατρίου ανά 10 m3  νερού για μείωση  της συγκέντρωσης  του  χλωρίου 

κατά 1 ppm  (Κρεμαστινού και Χατζηχριστοδούλου, 2004). 

 

5.7. ΠΑΡΟΥΣΙΑ DBPs ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

 
Οι  αντιδράσεις  οι  οποίες  λαμβάνουν  χώρα  κατά  την  απολύμανση  των 

υδάτων  των  κολυμβητικών  δεξαμενών,  είναι  όμοιες  με  αυτές  που  περιγράφονται 

στο  Κεφάλαιο  2.    Οι  πισίνες  αποτελούν  περιβάλλον  με  υψηλά  επίπεδα DBPs  στο 

νερό και στον αέρα λόγω της συνεχούς απολύμανσης και του σταθερού οργανικού 
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φορτίου,  το  οποίο  προέρχεται  από  τους  λουομένους,  π.χ.  ούρα,  ιδρώτας, 

καλλυντικά, δερματικά κύτταρα,  τρίχες, κλπ. (Kim et al., 2002; LaKind et al., 2010).  

Μελέτες έχουν δείξει ότι το νερό πισίνας είναι περισσότερο γονιδιοτοξικό απ’ ότι το 

νερό βρύσης, το οποίο προέρχεται από την ίδια πηγή.  Το είδος τoυ απολυμαντικού 

μέσου  που  χρησιμοποιείται  καθώς  και  οι  συνθήκες  φωτισμού  του  περιβάλλοντα 

χώρου μεταβάλλουν τις γονιδιοτοξικές  ιδιότητες του νερού  (Liviac et al., 2010).   Η 

επικρατέστερη ομάδα DBPs στις χλωριωμένες πισίνες είναι τα THMs (Aggazzotti and 

Predieri, 1986; Beech et al., 1980; Judd and Jeffrey, 1995).  Μελέτες έχουν δείξει ότι 

η μέση συγκέντρωση κυμαίνεται από 16  μg/L  (Santa Marina et al., 2009)  έως 132 

μg/L  (Chu  and  Nieuwenhuijsen,  2002).  Τα  THMs  δεν  αποτελούν  την  πιο  τοξική 

κατηγορία  των DBPs,  αν  και  προκαλούν  καρκίνο  στα  τρωκτικά  (Richardson  et  al., 

2007).   

Η  εισπνοή  και  η  δερματική  απορρόφηση,  αποτελούν  τις  κύριες  οδούς  της 

έκθεσης  στα DBPs  κατά  τη  διάρκεια  της  κολύμβησης,  και  οδηγούν  σε  υψηλότερα 

επίπεδα THMs στο αίμα απ’ ότι αυτά στην περίπτωση κατάποσης νερού  (Ashley et 

al.,  2005; Haddad  et  al.,  2006;  Leavens  et  al.,  2007),  η  οποία  λαμβάνει  χώρα  σε 

μικρό ποσοστό.  Η κολύμβηση σε μια εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή, ευνοεί την 

έκθεση  σε  υψηλά  επίπεδα DBPs,  όπως  είναι  τα  THMs,  τα  οποία  εισπνέονται  και 

απορροφώνται από το δέρμα  (Whitaker et al., 2003; Xu and Weisel, 2004; Xu and 

Weisel, 2005).    Η χρόνια έκθεση σε DBPs μέσω των διαφορετικών τρόπων έκθεσης 

έχει  συνδεθεί  με  έναν  αυξανόμενο  κίνδυνο  εμφάνισης  καρκίνου  της  ουροδόχου 

κύστης (IARC, 2004; Villanueva et al., 2004; Villanueva et al., 2007).  

Υψηλά  επίπεδα  αλογονωμένων  οξικών  οξέων  (HAAs)  έχουν  επίσης 

αναφερθεί στις πισίνες εντούτοις, αυτή η κατηγορία των DBPs δεν χαρακτηρίζεται 

από  έντονη  πτητικότητα  κι  έτσι  δεν  περνάνε  στην  αέρια  φάση  σε  σημαντικά 

επίπεδα,  όπως  τα  THMs,  ώστε  να  οδηγηθούν  τελικά  μέσω  της  εισπνοής  στον 

ανθρώπινο  οργανισμό.    Επίσης  οι  ενώσεις  αυτές  δεν  προσροφώνται 

αποτελεσματικά από  το  δέρμα  (Xu et al., 2002b).    Για  το  λόγο αυτό  η  λήψη  τους 

περιορίζεται  και λαμβάνει χώρα μόνο μέσω της κατάποσης.   

Όσον  αφορά  τους  κολυμβητές,  έχει  δειχτεί  ότι  μετά  την  κολύμβηση  η 

συγκέντρωση των TTHMs αυξάνεται στον εκπνεόμενο αέρα επτά φορές,  σε σχέση 

με τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν την κολύμβηση  (Kogevinas et al., 2010).  
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Η μεταβολή της συχνότητας των εμπύρηνων λεμφοκυττάρων μετά την κολύμβηση 

αυξάνει  σε  σχέση  με  τη  συγκέντρωση  των  εκπνεόμενων  επιπέδων  βρωμιωμένων 

THMs, όχι όμως και του χλωροφορμίου (Kogevinas et al., 2010).  Επίσης έχει δειχτεί, 

συγκρίνοντας τον εκπνεόμενο αέρα πριν και μετά από κολύμβηση σε χλωριωμένο 

νερό,  ότι  η  μεταβολή  στους  βιοδείκτες  γονιδιοτοξικότητας  αυξάνεται  μετά  από 

έκθεση σε βρωμιωμένα THMs (Kogevinas, υπό υποβολή).  Από μελέτη του Wang et 

al. (2010) προκύπτει ότι υψηλοί λόγοι Br−/DOC και Br−/Cl2 ευνοούν το σχηματισμό 

THMs‐Br σε σχέση με τα THMs‐Cl. 

Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει με το χλωροφόρμιο το οποίο αν και κυτταροτοξικό, 

δεν εμφανίζει γονιδιοτοξική και μεταλλαξιογόνο δράση.  Εξαιτίας όμως της υψηλής 

συγκέντρωσης  του  στο  νερό  πισίνας,  προσδίδει  σε  αυτό  κυτταροτοξικά 

χαρακτηριστικά  (Richardson  et  al.,  2010).    Επιπροσθέτως,  έχει  δειχτεί  τόσο  για 

εσωτερικές όσο και για εξωτερικές πισίνες, ότι DBPs με χαμηλό μοριακό βάρος είναι 

περισσότερο  δραστικά  στην  πρόκληση  καταστροφής  του  DNA  των  θηλαστικών 

(Glauner  et  al.,  2005).    Το  τελευταίο  σημαίνει  ότι  η  παρουσία  παραπροϊόντων 

απολύμανσης με χαμηλό μοριακό βάρος στις πισίνες μπορεί να είναι υπεύθυνη για 

τη γονιδιοτοξική επίδραση του νερού. Η μεταλλαξιογόνος δε δράση του, από μελέτη 

η οποία έχει γίνει, φαίνεται να μην διαφέρει από αυτή του πόσιμου νερού το οποίο 

έχει υποστεί χλωρίωση (Richardson et al., 2010).  

Τα  επίπεδα  βρωμοφορμίου  φαίνεται  να  είναι  υψηλότερα  σε  πισίνες  οι 

οποίες  έχουν  υποστεί  απολύμανση  με  βρώμιο  αντί  του  χλωρίου  (Ventura  et  al., 

1985),  ενώ  το  χλωροφόρμιο αποτελεί  το  κύριο παραπροϊόν απολύμανσης  για  την 

κατηγορία των THMs, όταν το νερό της πισίνας υφίσταται χλωρίωση.    Τα επίπεδα 

συγκέντρωσης των υπολοίπων κατηγοριών DBPs καθώς και τα επίπεδα τους, είναι 

παρόμοια  τόσο  για  το  βρωμιωμένο  όσο  και  για  το  χλωριωμένο  νερό  πισίνας, 

πιθανόν  εξαιτίας  της  παρουσίας  ιόντων  βρωμίου  στο  νερό  του  δικτύου  και  κατ’ 

επέκταση στο νερό της πισίνας (Judd et al., 1995).  Κατά τη σύγκριση νερού πισίνας 

το οποίο έχει υποστεί χλωρίωση και του νερού το οποίο έχει υποστεί βρωμίωση, η 

μεταλλαξιογόνος δράση, η οποία αποδίδεται σε αυτό είναι παρόμοια (Richardson et 

al., 2010).   

Πρόσφατα,  ανιχνεύτηκε  και  άλλη  μια  χημική  κατηγορία  ενώσεων  σε  νερό 

κολυμβητικών  δεξαμενών,  οι  νιτροζαμίνες  (Walse  et  al.,  2008),  οι  οποίες 
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κατατάσσονται μεταξύ  των πιο  ισχυρών καρκινογόνων ουσιών, αλλά η λήψη  τους 

μέσω  της  κολύμβησης  δεν  έχει  μελετηθεί.    Λαμβάνοντας  υπόψη  την  υψηλή 

περιεκτικότητα  σε  άζωτο  της  οργανικής  ουσίας  η  οποία  προέρχεται  από  τους 

λουόμενους, αλογονωμένα ακετονιτρίλια,  νιτροζαμίνες,  χλωριωμένα ακετονιτρίλια 

και  χλωραμίνες ανιχνεύονται  στο  νερό  των  κολυμβητικών δεξαμενών  (Héry et al., 

1995; Kim et al., 2002; Walse and Mitch 2008; Zwiener et al., 2007).  Γενικά, τα DBPs 

τα οποία περιέχουν άζωτο στο μόριο τους ανιχνεύονται σε υψηλότερα επίπεδα στο 

νερό της πισίνας απ’ ότι στο πόσιμο νερό (Kogevinas et al., 2010).   Αυτό συμβαίνει 

γιατί  προέρχονται  από  προπομπούς  ανθρώπινης  προέλευσης  οι  οποίοι  περιέχουν 

στο μόριο τους άζωτο.   Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και άλλη μελέτη, με βάση 

την οποία περισσότερα DBPs,  τα οποία περιέχουν άζωτο στο μόριο  τους  (N‐DBPs) 

υπάρχουν  στο  νερό  πισίνας  απ’  ότι  σε  ένα  τυπικό  χλωριωμένο  δείγμα  νερού 

(Richardson et al., 2010).    Στην  ίδια μελέτη, φαίνεται  ξεκάθαρα ότι ο αριθμός των 

αλογονωμένων αμιδίων, των αλογονωμένων νιτριλίων, της αλογονωμένης ανιλίνης, 

των αλογονωμένων ανισολών καθώς και των αλογονωμένων νίτρο‐ ενώσεων είναι 

σαφώς μεγαλύτερος στο νερό πισίνας σε σχέση με δείγματα πόσιμου νερού.   

Έχουν  προσδιοριστεί  πλήρως  περισσότερα  από  100 DBPs  σε  νερό  πισίνας.  

Γενικότερα παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός παραπροϊόντων απολύμανσης στις 

εσωτερικές  παρά  στις  εξωτερικές  πισίνες  (Zwiener  et al.,  2007),  είτε  αυτές  έχουν 

υποστεί  χλωρίωση,  είτε  βρωμίωση.    Το  τελευταίο  οφείλεται  πιθανόν  στην 

πτητικότητα των ενώσεων αυτών και στη φωτοκατάλυση την οποία υφίσταται στις 

εξωτερικές πισίνες (Lekkas et al., 2004).  Στα παραπάνω είδη DBPs, περιλαμβάνεται 

ένας μεγάλος αριθμός ενώσεων όπως είναι αλογονωμένα οξικά οξέα, αλογονωμένα 

μεθάνια,  αλογονωμένα  νιτρίλια,  αλογονωμένες  αλδεϋδες,  αλογονωμένες  κετόνες, 

αλογονωμένα  νιτρομεθάνια,  αλογονωμένα  αμίδια,  αλογονωμένες  αλκοόλες  και 

αλογονωμένες  φαινόλες  (Richardson  et  al.,  2010).    Όλες  οι  προαναφερθείσες 

ενώσεις  περιέχουν  στο  μόριο  τους  βρώμιο  ή  χλώριο,  ενώ  δεν  έχουν  ανιχνευτεί 

ιωδιωμένα παράγωγα.  Οι διάφορες κατηγορίες των DBPs, κατατάσσονται με σειρά 

αυξανόμενης κυτταροτοξικότητας και γονιδιοτοξικότητας, από μελέτη που έγινε σε 

κύτταρα  CHO  (Chinese  hamster  ovary),  ως  εξής:  αλογονωμένα  νιτρομεθάνια  > 

αλογονωμένα ακεταμίδια > αλογονωμένα ακετονιτρίλια > αλογονωμένα οξικά οξέα 

> αλογονωμένα παράγωγα μεθανίου (Richardson et al., 2007). 
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Επιπλέον,  αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  εκτός  από  το  σχηματισμό  οργανικών 

παραπροϊόντων  απολύμανσης  κατά  τη  χλωρίωση,  πραγματοποιείται  σχηματισμός 

και  ανόργανων  παραπροϊόντων,  όπως  είναι  τα  χλωρικά  ιόντα.    Τα  ιόντα  αυτά 

σχηματίζονται κατά την αντίδραση του υποχλωριώδους οξέος με το υποχλωριώδες 

ανιόν (αντίδραση 3.10).  H συγκεκριμένη αντίδραση καταλύεται από το φως (Buxton 

et al., 1972), γεγονός που δικαιολογεί την παρουσία χλωρικών ανιόντων στις πισίνες 

μετά από αρκετούς μήνες χρήσης του υποχλωριώδους οξέος ως απολυμαντικό. 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για τη μεταλλαξιογόνο δράση του 

νερού πισίνας μπορεί να ευθύνεται το ηλιακό φως το οποίο μπορεί να μετατρέπει 

σε μεταλλαξιογόνες μορφές το ελεύθερο χλώριο, σε συνθήκες παρόμοιες με εκείνες 

τις οποίες βρίσκεται το νερό πισίνας (Nakajima et al., 2009). 

 

5.8. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗ 

 
  Η  υγεία  των  κολυμβητών  σε  κολυμβητικές  δεξαμενές  δεν  κινδυνεύει  μόνο 

από τους παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά και από τη μη ορθή χλωρίωση του 

νερού.    Η  χλωρίωση  νερού,  πλούσιου  σε  οργανικές  ουσίες,  πρέπει  να  γίνεται  με 

προσοχή  για  να  αποφεύγεται  ο  σχηματισμός  παραπροϊόντων  χλωρίωσης,  όπως 

χλωραμίνες,  τριαλογονωμένα  μεθάνια  κτλ.    Η  σημασία  της  σωστής  και  συνεχούς 

χλωρίωσης έχει επισημανθεί πάρα πολλές φορές  (Cliver et al., 1987; HMSO, 1979; 

Jolley et al., 1984; Morris, 1985).  Η αντοχή των μικροοργανισμών ποικίλει, με σειρά 

αντοχής: σκώληκες > αμοιβάδες > μύκητες > ιοί> βακτηριοφάγοι > βακτήρια (Cliver 

and Newman, 1987). 

  Η  αντοχή  αυτή  επηρεάζεται  από  το  είδος  επιφανειών,  την  ηλικία  του 

βιολογικού υμενίου (biofilm) που συχνά καλύπτει τους χώρους του κολυμβητηρίου, 

την  ικανότητα  των  μικροοργανισμών  να  παράγουν  προστατευτικά  για  το  κύτταρο 

τους  καλύμματα  κλπ.  (Le  Chavellier  et  al.,  1988).   Oι  σταφυλόκοκκοι  έχουν  5‐20 

φορές μεγαλύτερη αντοχή στη χλωρίωση από τους δείκτες κοπρανώδους ρύπανσης 

του  νερού  (Grabow,  1991).    Έτσι  η  χρησιμοποίηση  μόνο  βακτηρίων  σαν  δείκτες 

καταλληλότητας  του  νερού  δεν  δίνει  καμία  ένδειξη  για  την  παρουσία  άλλων 

ομάδων μικροοργανισμών, κυρίως αυτών που έχουν πολύ μεγαλύτερη αντοχή στη 
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χλωρίωση.    Η  υπερβολική  χλωρίωση  του  νερού,  μπορεί  να  είναι  ενοχλητική 

(τσούξιμο ματιών, ναυτία, τάση προς εμετό) και πολύ επικίνδυνη για την υγεία των 

κολυμβητών.    Επίσης,  μπορεί  να  έχει  τοξική  και  μεταλλαξιογόνο  επίδραση  σε 

διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού (Jolley et al.,  1984).  
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6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ   
 

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη των αλογονωμένων 

οργανικών  παραπροϊόντων  που  προκύπτουν  κατά  την  χημική  απολύμανση  των 

υδάτων μέσω της αντίδρασης του απολυμαντικού μέσου και της οργανικής ύλης. Οι 

περισσότερες από τις ενώσεις αυτές είναι ύποπτες καρκινογένεσης.  

Κύριος  στόχος  της  εργασίας  αυτής  ήταν  επισταμένη  μελέτη  ευρέος 

φάσματος  παραπροϊόντων  απολύμανσης  (DBPs)  με  χλώριο  των  πόσιμων  υδάτων 

περιοχών που  χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση βρωμιούχων και  χαμηλή 

περιεκτικότητα  σε  οργανικό  άνθρακα.  Για  την  εκπλήρωση  του  στόχου  αυτού 

εστιάσαμε  στην  ανάπτυξη  χρωματογραφικών  τεχνικών  σε  συνδυασμό  με  τεχνικές 

φασματομετρίας μάζας για τον βέλτιστο προσδιρισμό όχι μόνο των πτητικών DBPs 

(τριαλογονωμένων  μεθανίων  (THMs)  και  των  τριαλογονωμένων  νιτριλίων  (HANs)) 

αλλά και των μη‐πτητικών όπως είναι τα  τριαλογονωμένα οξέα (HAAs). Μελέτη της 

παρουσίας  DBPs  σε  πόσιμα  ύδατα  με  τα  προαναφερόμενα  χαρακτηριστικά  έχει 

πραγματοποιηθεί  στο  παρελθόν  στο  πλαίσιο  διδακτορικής  διατριβής  (Καμπιώτη, 

2000)  στο  Εργαστήριο  Περιβαλλοντικών  και  Χημικών  Διεργασιών  (ΕΠΕΧΗΔΙ)  του 

Τμήματος  Χημείας  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.    Η  διατριβή  αυτή  επικεντρώθηκε, 

λόγω  των  περιορισμών  της  αναλυτικής  μεθόδου  (Kampioti  and  Stephanou,  2002) 

που  χρησιμοποιήθηκε,  μόνο  στον  προσδιορισμό  των  THMs  και  των  HANs,  σε 

δείγματα νερού διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. 

Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι έναυσμα για την διατριβή αυτή αποτελεί το 

γεγονός ότι πολλοί  ερευνητές  (π.χ. Morris et al., 1992, Villanueva et al., 2007,  και 

άλλοι)  υποδεικνύουν  συσχέτιση  ανάμεσα  στην  κατανάλωση  χλωριωμένου  νερού 

και στις διάφορες μορφές καρκίνου. Για το λόγο αυτό η διατριβή εντάχθηκε, μέσω 

της  συμμετοχής  του    ΕΠΕΧΗΔΙ,  στο  Ευρωπαϊκό  Ερευνητικό  Πρόγραμμα  «Health 

Impacts  of  Long‐Term  Exposure  to  Disinfection  By‐Products  in  Drinking  Water» 

(HiWATE, FP6).  Στόχος αυτού  του προγράμματος ήταν η  διερεύνηση  των πιθανών 

κινδύνων  για  την    ανθρώπινη  υγεία  (π.χ.  καρκίνος,  πρόωρες  γεννήσεις,  μικρή 

εμβρυϊκή ηλικία, ποιότητα σπέρματος, συγγενείς ανωμαλίες) που συνδέονται με τη 

μακροπρόθεσμη έκθεση σε χαμηλά επίπεδα απολυμαντικών μέσων, όπως είναι το 
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χλώριο, και σε DBPs μέσω της κατανάλωσης του και της χρήσης του στη βιομηχανία 

τροφίμων. 

 

Οι επιμέρους στόχοι της διατριβής αυτής είναι οι ακόλουθοι:  

1) Βελτίωση της μεθόδου επεξεργασίας των υδάτων για την απομόνωση των DBPs. 

2)  Ανάπτυξη μεθόδου αέριας  χρωματογραφίας  ‐ φασματομετρίας  μάζας  (GC/MS), 

με  χρήση  διαφορετικών  πηγών  ιονισμού,  όπως  είναι  ο  ηλεκτρονιακός  (ΕΙ)  και  ο 

αρνητικός  χημικός  ιονισμός  (NCI)  για  τον  προσδιορισμό  των  HAAs,  μέσω  της 

μετατροπής τους στους αντίστοιχους εστέρες.  

3)  Ανάπτυξη  μεθόδου  ιοντικής  χρωματογραφίας  ‐  φασματομετρίας  μάζας  με 

σύστημα  ηλεκτροψεκασμού  (IC/ESI‐MS),  για  τον  παράλληλο  προσδιορισμό  των 

HAAs.   Η συγκεκριμένη μέθοδος, σε αντίθεση με την μέθοδο GC/MS, επιτρέπει τον 

προσδιορισμό  των  HAAs,  χωρίς  να  απαιτείται  η  μετατροπή  τους  σε  παράγωγες 

ενώσεις.  

4)  Ανάπτυξη  μεθόδου  αέριας  χρωματογραφίας  με  ανιχνευτή  σύλληψης 

ηλεκτρονίων (GC/ECD), για τον προσδιορισμό των πτητικών μελών των DBPs. 

5)  Εφαρμογή  των  προαναφερόμενων  αναλυτικών  μεθοδολογιών  για  τον 

προσδιορισμό  των  DBPs  ( ΤΗΜs,  ΗΑΝs,  ΗΚs  και HAAs)  σε  πόσιμα  ύδατα  υψηλής 

περιεκτικότητας σε βρωμιούχα και χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα 

ύδατα  (ευρύτερη  περιοχή  του  Ηρακλείου)  και  για  λόγους  σύγκρισης  σε  ύδατα 

προερχόμενα  από  μεγάλα  αστικά  κέντρα  όπως  η  Αθήνα  και  η  Βαρκελώνη 

(Καταλωνία).    Παράλληλα,  οι  προαναφερόμενες  τεχνικές  εφαρμόστηκαν  για  την 

μελέτη  της  παρουσίας  των  DBPs  σε  ύδατα  κολυμβητικών  δεξαμενών  από  την 

περιοχή του Ηρακλείου και της Αθήνας.  

6)    Μελέτη  της  ιοντικής  σύστασης  και  της  περιεκτικότητας  σε  οργανική  ύλη  των 

πόσιμων  υδάτων  και  υδάτων  κολυμβητικών  δεξαμενών  των  προαναφερόμενων 

περιοχών παράλληλα με τη μελέτη της περιεκτικότητας σε DBPs. 

7)  Χρήση  των  αποτελεσμάτων,  προερχόμενων  από  τις  παραπάνω  μελέτες,  στο 

πλαίσιο  της  επιδημιολογικής  έρευνας  του  Προγράμματος  HIWATE  και  πιο 

συγκεκριμένα στη διερεύνηση των πιθανών συνεπειών της παρουσίας στο πόσιμο 

νερό των ενώσεων που προκύπτουν κατά την χλωρίωση του νερού με  την έκβαση 

της εγκυμοσύνης.  
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ΜΕΡΟΣ ΙI:   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
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7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

7.1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

 

7.1.1. Δειγματοληψίες πόσιμου νερού νομού Ηρακλείου  

 
 
Στην  περιοχή  του  Ηρακλείου,  πραγματοποιήθηκαν  8  δειγματοληψίες 

ποσίμων υδάτων.   Οι δειγματοληψίες αυτές χωρίζονται σε δύο βασικές ομάδες.   Η 

πρώτη  ομάδα  περιελάμβανε  18  σημεία  δειγματοληψίας.  Τα  12  από  τα  δείγματα 

αυτά, εντάσσονται στα όρια της πόλης του Ηρακλείου ενώ τα υπόλοιπα 6 ανήκουν 

στην  ύπαιθρο.    Στα  σημεία  αυτά  πραγματοποιήθηκαν  3  δειγματοληψίες,  τις 

παρακάτω χρονικές περιόδους:  Αύγουστος  ’07, Οκτώβριος  ’08,  Ιανουάριος  ’09.   Η 

δεύτερη ομάδα δειγματοληψιών πραγματοποιήθηκε συμπληρωματικά σε σχέση με 

την πρώτη και περιελάμβανε 7  σημεία από την πόλη  του Ηρακλείου.    Στα σημεία 

αυτά  πραγματοποιήθηκαν  5  δειγματοληψίες,  τις  παρακάτω  χρονικές  περιόδους: 

Αύγουστος ’08, Απρίλιος ’09, Οκτώβριος ’09, Απρίλιος ’10 και Ιούλιος ‘10.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 7.1: Χάρτης δειγματοληψιών ποσίμων υδάτων Ηρακλείου (HiWATE). 
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Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  πόλη  του  Ηρακλείου  τροφοδοτείται  με  νερό 

υπόγειας  προέλευσης,  από  έξι  διαφορετικά  υδραγωγεία.    Ανάλογα  με  το 

χρωματισμό του σημείου δειγματοληψίας στο χάρτη, τα δείγματα που αναλύθηκαν 

προέρχονται από τις εξής πηγές υδροδότησης: 

  Υδραγωγείο Βασιλειών 

  Υδραγωγείο Μαλλίων 

  Υδραγωγείο Αγίου Μύρωνα 

  Υδραγωγείο Τυλίσσου 

  Υδραγωγείο Θραψανού 

 
Υδραγωγείο Παπά‐Τίτου 

  Δείγματα υπαίθρου‐γεωτρήσεις 
 

Τα παραπάνω ύδατα χλωριώνονται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για 

πόσιμο  νερό.    Ανάλογα  με  το  μήκος  του  συστήματος  υδροδότησης,  η  δόση  του 

χλωρίου  η  οποία  χρησιμοποιείται  κυμαίνεται  από  0,5  έως  1,5  mg/L,  ώστε  στα 

τερματικά  σημεία  η  συγκέντρωση  του  χλωρίου  να  μην  είναι  χαμηλότερη  από  0,2 

mg/L.    Δείγματα  νερού  συλλέχθηκαν  από  τα  18  παραπάνω  σημεία,  σε  τέσσερις 

διαφορετικές  χρονικές  περιόδους:  α.  Αύγουστος  ’07,  β.  Οκτώβριος  ’08,  

γ. Ιανουάριος ’09 και δ. Απρίλιος ’09.   

 

 

7.1.2. Δειγματοληψίες πόσιμου νερού νομού Αθήνας 

 
Εκτός  από  τα  δείγματα  πόσιμου  νερού  τα  οποία  αναλύθηκαν  από  την 

ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, με σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων τα οποία 

αφορούν  τη  μελέτη  HiWATE,  έγινε  συλλογή  δειγμάτων  και  από  την  πόλη  της 

Αθήνας.    Η  περιοχή  της  Αθήνας  τροφοδοτείται  κυρίως  από  επιφανειακά  ύδατα, 

μετά από κατάλληλη επεξεργασία και απολύμανση με χλώριο, η δόση του οποίου 

κυμαίνεται  από  1,7  έως  2,7 mg/L.  Πραγματοποιήθηκαν  δειγματοληψίες  πόσιμου 

νερού και νερού πισίνας, σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: Αύγουστος  ’09 
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και  Αύγουστος  ’10.    Τα  σημεία  δειγματοληψίας  από  την  πόλη  της  Αθήνας  είναι 

πέντε και αντιστοιχούν στα σημεία που φαίνονται στο Σχήμα 7.2.   Όπου: 

  Πόσιμα ύδατα 

  Ύδατα κολυμβητικών δεξαμενών 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.2: Χάρτης δειγματοληψιών ποσίμων υδάτων Αθήνας. 

 

 

7.1.3. Δειγματοληψίες πόσιμου νερού νομού Βαρκελώνης 

 

Συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν δείγματα πόσιμου νερού της Βαρκελώνης σε 

τέσσερις  διαφορετικές  περιόδους:  Μάιος  ’08,  Δεκέμβριος  ’08,  Μάρτιος  ’09  και 

Ιούλιος  ’09.   Για κάθε δειγματοληψία έγινε συλλογή 10 δειγμάτων, όπως φαίνεται 

στο  Σχήμα  7.3.    Η  Βαρκελώνη  χωρίζεται  στις  εξής  τρεις  περιοχές  (Σχήμα  7.4) 

ανάλογα με την πηγή απ’ όπου υδροδοτείται:  

Α: Ποταμός Llobregat 
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Β: Ποταμός Llobregat‐Ποταμός Ter 

Γ: Ποταμός Ter 

   

Σχήμα 7.3: Χάρτης δειγματοληψιών ποσίμων υδάτων Βαρκελώνης. 
 

Όπως  προαναφέρθηκε,  η  Βαρκελώνη  τροφοδοτείται  από  επιφανειακά 

ύδατα  ποταμών,  τα  οποία  καθίστανται  κατάλληλα  για  χρήση  αφού  υποστούν 

συγκεκριμένη επεξεργασία και απολύμανση.   Η επεξεργασία πραγματοποιείται σε 

τέσσερα εργοστάσια νερού (Cardedeu, Abrera, Sant Joan Despí και Besòs) τα οποία 

εδρεύουν  στις  περιοχές  που  φαίνονται  στο  Σχήμα  7.5  και  τροφοδοτούν  τη 

Βαρκελώνη με 800×103 L/day.  Τα μέσα απολύμανσης καθώς και οι συγκεντρώσεις 

οι οποίες χρησιμοποιούνται, παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1. 
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A

B
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Σχήμα 7.4: Περιοχές διαφορετικής προέλευσης υδροδότησης. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Σχήμα 7.5: Εργοστασία επεξεργασίας νερού Βαρκελώνης. 
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Πίνακας 7.1: Μέθοδος απολύμανσης ποσίμων υδάτων Βασρκελώνης. 

Εργοστάσιο 
επεξεργασίας 
νερού 

Μέθοδος απολύμανσης  Δόση 

Προεπεξεργασία  KMnO4  0,3 mg/L  το χειμώνα και 1,1 mg/L το 
καλοκαίρι 

   Cl2 (αέριο)  Άγνωστο 

   ClO2  1 mg/L 

Abrera 

Μετά τη χλωρίωση 

  

Cl2 (αέριο)   1‐2 mg/L, όταν το νερό εξέρχεται από τις 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου περιέχει 
1 mg/L (ελεύθερο χλώριο) 

Προεπεξεργασία  ClO2  0,2 ‐0,3 mg/L 

   Cl2 (αέριο)  0,3‐0,4 mg/L 

Cardedeu 
 
 

 

Μετά τη χλωρίωση

  

Cl2 (αέριο)  όταν το νερό εξέρχεται από τις 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου περιέχει 
1 mg/L (ελεύθερο χλώριο) 

Προεπεξεργασία  Cl2 (αέριο)  4‐5 mg/L (20 mg/L το Καλοκαίρι) 

   ClO2  2‐5 mg/L 
Ενδιάμεσο  Ο3  Άγνωστο 

Sant Joan Despí 
 
 
 

 
Μετά τη χλωρίωση 

  

Cl2 (αέριο)   όταν το νερό εξέρχεται από τις 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου περιέχει 
1 mg/L (ελεύθερο χλώριο) 

Besos  Μετά τη χλωρίωση  ClO2   Άγνωστο  

 

7.1.4. Δειγματοληψίες υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών 

 
Εκτός  από  τα  δείγματα  πόσιμου  νερού,  συλλέχθηκαν  και  δείγματα  νερού 

από κολυμβητικές δεξαμενές.  Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 4 δειγματοληψίες και 

συλλέχθηκαν  δείγματα  από  διαφορετικά  βάθη  (επιφάνεια  και  1  m  βάθος).  

Πρόκειται για κοινόχρηστες εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, πλην μίας η οποία 

είναι  ιδιωτική.  Στις  πισίνες  αυτές  λαμβάνει  χώρα  απολύμανση  με  χρήση  χλωρίου 

προκειμένου  να  εξασφαλιστούν  οι  απαραίτητες  συνθήκες  υγιεινής.    Τα  δείγματα 

που συλλέχθηκαν αντιστοιχούν σε:   

1) εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές (Indoor Swimming Pools, ISP) 

  α. Κολυμβητική δεξαμενή ξενοδοχείου Ηρακλείου (ISP‐1) 

  β. Κολυμβητική δεξαμενή γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου (ISP‐2) 

2) εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές (Outdoor Swimming Pools, OSP) 

α. Κολυμβητική δεξαμενή ξενοδοχείου Ηρακλείου (OSP‐3) 

  β. Κολυμβητική δεξαμενή ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης (OSP‐4) 
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  γ. Δημοτική κολυμβητική δεξαμενή Ηρακλείου (OSP‐5) 

  δ. Ιδιοτική κολυμβητική δεξαμενή (OSP‐6) 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.6: Χάρτης δειγματοληψιών κολυμβητικών υδάτων από την περιοχή του Ηρακλείου. 
 

Τα σημεία συλλογής των δειγμάτων νερού από τις κολυμβητικές δεξαμενές 

είναι  αυτά  που  φαίνονται  στο  Σχήμα  7.6  για  την  περιοχή  του  Ηρακλείου  και  στο 

Σχήμα  7.2  για  την  πόλη  της  Αθήνας  και  συμβολίζονται  με  .    Θα  πρέπει  να 

ειπωθεί ότι παράλληλα πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων του αντίστοιχου σε 

κάθε περίπτωση δικτύου ύδρευσης ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση της ποιότητας 

του  νερού  πριν  και  αφότου  υποστεί  τις  απαραίτητες  διεργασίες,  όπως  είναι  η 

χλωρίωση, στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής .   

 

7.1.5. Συλλογή και συντήρηση δειγμάτων 

 
Η  συλλογή  των  δειγμάτων  πόσιμου  νερού  και  νερού  κολυμβητικών 

δεξαμενών,  διαφέρει ανάλογα με  την παράμετρο η οποία πρόκειται  να αναλυθεί.  

Πιο αναλυτικά,  τα δείγματα ανάλογα με την ανάλυση για την οποία προορίζονται, 

συλλέγονται ως εξής: 
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Πτητικά  αλογονωμένα  DBPs:  Τα  δείγματα  που  προορίζονται  για  ανάλυση 

των  πτητικών  αλογονωμένων  οργανικών  παραπροϊόντων  απολύμανσης  συλλέ‐

γονται  σε  γυάλινα  δοχεία,  χωρίς  κενό  αέρα.    Σε  αυτά  προστίθεται  αντιδράστήριο 

κατανάλωσης του υπολλειματικού χλωρίου και ρύθμισης του pH (0,1 g/L NH4Cl και 

17,4 g/L μείγματος: 1% Na2HPO4, 99% KH2PO4).   Τα δείγματα φυλάσσονται στους 4 
οC μέχρι την ανάλυση τους, η οποία γίνεται κατά το δυνατό συντομότερα (3 έως 24 

ώρες). 

Μη πτητικά αλογονωμένα ΗΑΑs: Τα δείγματα που προορίζονται για ανάλυση 

των  πτητικών  αλογονωμένων  οργανικών  παραπροϊόντων  απολύμανσης  συλλέγο‐

νται  σε  γυάλινα  δοχεία.    Σε  αυτά  προστίθεται  αντιδραστήριο  κατανάλωσης  του 

υπολλειματικού χλωρίου  (100 mg/L, NH4Cl).   Τα δείγματα φυλάσσονται στους 4 
οC 

μέχρι  την  ανάλυση  τους,  η  οποία  γίνεται  κατά  το  δυνατό  συντομότερα  (3  έως 36 

ώρες). 

Ιοντική σύσταση: Για τον προσδιορισμό της ιοντικής σύστασης, τα δείγματα 

συλλέγονται σε δοχεία πολυαιθυλενίου όγκου 25 mL, τα οποία έχουν καθαριστεί με 

νερό το οποίο παράγεται από το σύστημα PureLab Ultra (ELGA, UK).  Το νερό αυτό 

είναι  υψηλής  καθαρότητας  ειδικής αντίστασης 18,2 ΜΩ.cm‐1.    Στα δείγματα αυτά 

προστίθεται CHCl3 υψηλής καθαρότητας, σε αναλογία 100 μL ανά 25 mL δείγματος 

ώστε να ανασταλεί η βακτηριακή δραστηριότητα.  Τα δείγματα φυλάσσονται στους 

4 οC, μέχρι την ανάλυση τους.  

Οργανικός άνθρακας: Τα δείγματα που προορίζονται για ανάλυση οργανικού 

άνθρακα  συλλέγονται  σε  σκουρόχρωμα  γυάλινα  μπουκάλια  των  50  mL.    Τα 

μπουκάλια πριν τη χρήση τους ξεπλένονται με υπερκάθαρο νερό και θερμαίνονται 

στους 550 οC για 4 ώρες (Fung et al., 1996). 

Οργανική  ύλη:    Τα  δείγματα  συλλέγονται  σε  σκούρα  γυάλινα  δοχεία  και 

φυλάσσονται στους 4 οC μέχρι την ανάλυση τους.  Τα δοχεία συλλογής ξεπλένονται 

με υπερκάθαρο νερό και θερμαίνονται στους 550  οC για 4 ώρες (Fung et al., 1996) 

πριν τη χρήση τους.   Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιείται σε χρονικό διά‐

στημα δύο εβδομάδων. 

Υπολειμματικό  χλώριο:  Ο  προσδιορισμός  του  υπολειμματικού  χλωρίου 

πρέπει  να  γίνεται  αμέσως  μετά  τη  δειγματοληψία  γιατί  αυτό  είναι  ασταθές  στα 
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υδατικά δείγματα.   Η συντήρηση του δείγματος δεν είναι εφικτή και θα πρέπει να 

αποφεύγεται η ανακίνηση και η έκθεση του στο έντονο φως. 

 

7.1.6. Τεχνική δειγματοληψίας 

 
  Πόσιμα ύδατα:  Τα δοχεία συλλογής γεμίζουν με το υπό ανάλυση δείγμα το 

οποίο  λαμβάνεται  από  το  οικιακό  δίκτυο.    Τα  δείγματα  τα  οποία  πρόκειται  να 

ελεγχθούν για την παρουσία πτητικών παραπροϊόντων απολύμανσης, λαμβάνονται 

με  ιδιαίτερη  προσοχή.    Αποφεύγεται  ο  εγκλωβισμός  φυσαλίδων  αέρα  μέσα  στο 

δείγμα καθώς και η δημιουργία φυσαλίδων, κατά την εισαγωγή του δείγματος στο 

φιαλίδιο.    Για  την επίτευξη του τελευταίου,  ελαχιστοποιείται η ροή του νερού και 

αυτό αφήνεται να κυλίσει στα τοιχώματα του δοχείου και όχι να εισέλθει απότομα 

στο δοχείο συλλογής. 

  Ύδατα  κολυμβητικών  δεξαμενών:  Τα  δείγματα  νερού  συλλέγονται  από  τις 

κολυμβητικές  δεξαμενές,  δίνοντας  την  απαιτούμενη  προσοχή  στην  παρουσία 

φυσαλίδων  αέρα.    Κατά  τη  συλλογή  αυτών  των  δειγμάτων,  το  δοχείο  συλλογής 

εμβαπτίζεται  στο  νερό  της  δεξαμενής  και  αφήνεται  κάτω  από  την  επιφάνεια  έως 

ότου γεμίσει. 
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7.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
 

7.2.1. Υλικά – Πρότυπες χημικές ενώσεις 

 

7.2.1.1.Πτητικά αλογονωμένα οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωσης 

 
Όλοι  οι  διαλύτες  που  χρησιμοποιήθηκαν  είναι  υψηλής  καθαρότητας  της 

εταιρείας Μerck  (suprasolv, uvasol)  και  το  νερό  είναι  υπερκάθαρο  και  παράγεται 

από το σύστημα PureLab (ELGA, UK).  Οι πρότυπες ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

για  τον  ποιοτικό  και  ποσοτικό  προσδιορισμό  των  υπό  ανάλυση  ενώσεων,  είναι 

καθαρότητας  >95%  της  εταιρείας  Supelco  και  βρίσκονται  υπό  τη  μορφή 

διαλυμάτων.   Για τον ποιοτικό έλεγχο χρησιμοποιούνται δύο πρότυπες ενώσεις, το 

1,2,3‐τριχλωρο‐προπάνιο  (TCP)  και  το  2‐βρωμο‐1‐χλώρο  προπάνιο  (BCP), 

καθαρότητας 99%, της εταιρείας Supelco.   

Τα  δείγματα  που  προορίζονται  για  ανάλυση  των  πτητικών  αλογονωμένων 

οργανικών  παραπροϊόντων    απολύμανσης  συλλέγονται  σε  γυάλινα  δοχεία,  χωρίς 

κενό αέρα.  Τα δείγματα φυλάσσονται στους 4 οC μέχρι την ανάλυση τους, η οποία 

γίνεται  κατά  το  δυνατό  συντομότερα  (3  έως  24  ώρες).    Τα  γυαλικά  που 

χρησιμοποιήθηκαν  πλένονταν  επιμελώς  με  απορρυπαντικό,  ξεπλένονταν  με  νερό, 

με  υπερκάθαρο  νερό  και  με  ακετόνη.    Η  διαδικασία  καθαρισμού  τους 

ολοκληρώνονταν με τη θέρμανση τους στους 550 οC για 4 ώρες. 

 

7.2.1.2. Μη πτητικά αλογονωμένα οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωσης 

 

Μίγμα των εννέα HAAs διατίθενται εμπορικά υπό τη μορφή διαλυμάτων σε 

μέθυλ‐τερτ‐βουτυλαιθέρα  (methyl  tert‐butyl  ether: MTBE),  τόσο  σαν  μίγμα  στην 

ελεύθερη  μορφή  τους  (καθαρότητας:  98,4‐99,9%,  Cas  no.  4‐7787),  όσο  και  στη 

μεθυλιωμένη τους μορφή σαν εστέρες  (καθαρότητας: 97,9‐99,9%, Cas no. 4‐7788), 

της  εταιρείας  Supelco  (Bellefonte,  PA,  USA).    Τα  παραπάνω  πρότυπα  διαλύματα 
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χρησιμοποιήθηκαν  για  τις  αναλύσεις  με  χρήση  αέριας  χρωματογραφίας.    Για  τις 

αναλύσεις  που  αφορούν  την  ιοντική  χρωματογραφία,  τα  HAAs  τα  οποία 

χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά που αναγράφονται στον Πίνακα 7.2.   Η παρασκευή 

προτύπων  υδατικών  διαλυμάτων  τους  πραγματοποιήθηκε  με  υπερκάθαρο  νερό.  

Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζονται τα HAAs τα οποία αναλύθηκαν.   Στον ίδιο πίνακα 

παρουσιάζονται οι χημικοί τύποι, οι σταθερές pKa και  τα Σημεία Βρασμού (οC) των 

ενώσεων αυτών. 

Πίνακας 7.2: Αλογονωμένα οξικά οξέα και σταθερές pKa. 

HAAs  CAS no.  Χημικός Τύπος  pKa (Αναφορά)  Σ.Β. (OC) 

MCAA*  79‐11‐8  ClCH2CO2H
  2,86 (Dippy et al., 1959)  187,8 

MBAA*  79‐08‐3  BrCH2CO2H  2,70 (Dippy et al., 1959)  208 

DCAA*  79‐43‐6  Cl2CHCO2H  1,29 (Dippy et al., 1959)   194 

TCAA*  76‐03‐9  Cl3CCO2H  0,65 (Dippy et al., 1959)  197,5 

BCAA  5589‐96‐8  BrClCHCO2H  ‐  ‐ 

DBAA*  631‐64‐1  Br2CHCO2H  0,60 (Benanou, 2001)  218 

BDCAA  44‐2499  BrCl2CCO2H  0,55 (Benanou, 2001)  ‐ 

DBCAA  5278‐95‐5  Br2ClCCO2H  0.75 (Benanou, 2001)  ‐ 

TBAA  75‐96‐7  Br3CCO2H  0,66 (Dippy et al., 1959)  ‐ 

Τα οξέα MCAA, DCAA, TCAA, MBAA, DBAA(*), αντιστοιχούν στα HAAs(5). 

 

Τα  πρότυπα  1,2,3‐τριχλωροπροπάνιο  (πρότυπο  ποσοτικοποίησης)  (99,6%) 

και 2,3‐δίβρωμο‐προπιονικό οξύ (πρότυπο ανάκτησης) (99,1%), Supelco (Bellefonte, 

PA,  USA),  χρησιμοποιήθηκαν  για  τον  ποσοτικό  προσδιορισμό  των  οξέων  και  τον 

έλεγχο της ανάκτησης τους αντίστοιχα.  Τα αντιδραστήρια Na2SO4 (99%), H2SO4 (95‐

97%),  NaHCO3  (99,0%),  NH4Cl  (99,5%),  NaOH  (50‐52%,  υδατικό  διάλυμα),  που 

απαιτήθηκαν  για  την  ανάλυση,  ήταν  της  εταιρείας  Sigma‐Aldrich.    Οι  διαλύτες  οι 

οποίοι  χρησιμοποιήθηκαν  κατά  την  πειραματική  διαδικασία  ήταν  υψηλής 

καθαρότητας: μεθανόλη (99,9%), ακετόνη (99,8%), ακετονιτρίλιο (99,9%) και μέθυλ‐

τερτ‐βουτυλαιθέρας  (99,8%)  ‐  Sigma‐Aldrich.    Υπερκάθαρο  νερό  χρησιμοποιήθηκε 

για την παρασκευή υδατικών διαλυμάτων, το οποίο παράγεται στο εργαστήριο από 

κατάλληλο  εξοπλισμό  (PureLab Ultra  System‐ELGA, UK).    Για  την  αέρια  χρωματο‐

γραφία χρησιμοποιήθηκε ήλιο (99,999%) σαν φέρον αέριο, ενώ για τις αναλύσεις με 
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ιοντική  χρωματογραφία  χρησιμοποιήθηκε  αργό  (99,999%)  ως  αέριο  πρόσκρουσης 

και άζωτο (99%) ως βοηθητικό αέριο και αέριο εκνέφωσης. 

 

 

7.2.2. Επεξεργασία δειγμάτων 

 
 

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την απομόνωση των πτητικών και μη 

πτητικών οργανικών DBPs,  καθώς και η μέθοδος επεξεργασίας  των δειγμάτων για 

τον προσδιορισμό  των ανόργανων DBPs,  οργανικών  και ανόργανων προπομπών,  , 

αναλύεται εκτενώς παρακάτω.   

 

7.2.2.1. Πτητικά παραπροϊόντα απολύμανσης (THMs, HANs, HKs, TCC, CPN) 

 

7.2.2.1.1.  Απομόνωση πτητικών DBPs  με  εκχύλιση  κλειστού  κυκλώματος  (Closed 

Loop Stripping Analysis, CLSA) 

 
  Τα δείγματα νερού τα οποία προορίζονται για ανάλυση με το σύστημα CLSA 

συλλέγονται σε ειδικά δοχεία χωρητικότητας 1.2 L, χωρίς κενό αέρα.   Σε αυτά έχει 

προστεθεί  πυκνό  διάλυμα  Nα2S2O3  ώστε  να  εξουδετερωθεί  το  υπολειμματικό 

χλώριο.    Τα δοχεία συλλογής  χρησιμοποιούνται  και  στην ανάλυση  του δείγματος, 

ώστε  να  μην  παρουσιάζονται  αλλαγές  ή  απώλειες  στο  δείγμα  από  μεταφορά.    Η 

αντίδραση 7.1 είναι αυτή που λαμβάνει χώρα για την κατανάλωση του χλωρίου. 
 

4NaClO + Na2S2O3 + 2 NαOH   4NaCl + 2Nα2SO4 + H2O            (7.1) 
 

Η μέθοδος CLSA αναπτύχθηκε από τον Grob  (Grob 1973; Grob and Zurcher 

1976) και εφαρμόστηκε με κάποιες τροποποιήσεις (Kampioti and Stephanou, 1999).  

H  μέθοδος  της  εκχύλισης  κλειστού  κυκλώματος  έχει  χρησιμοποιηθεί  κυρίως  στην 

ανάλυση  των  ενώσεων  που  σχετίζονται  με  τη  γεύση  και  την  οσμή  στο  νερό  

(McGuire  et  al.,  1981;  Lelezary  et  al.,  1984;  Coleman  et  al.,  1981)  καθώς  και  για 

αλογονωμένα  και  μη  αλκάνια,  για  αλογονωμένες  και  μη  αρωματικές  ενώσεις 
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(Gomez‐Belinchon and Albaiges, 1987).  Η απομόνωση των πτητικών αλογονωμένων 

οργανικών παραπροϊόντων απολύμανσης με εκχύλιση κλειστού κυκλώματος (CLSA) 

εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων νερού.   

 
Σχήμα 7.7: α) Απεικόνιση της συσκευής CLSA, β) απεικόνιση της εκχύλισης του φίλτρου. 

 

Στο Σχήμα 7.7α παρουσιάζεται η συσκευή,  της εταιρείας Brechbuhler AG, η 

οποία  χρησιμοποιήθηκε  κατά  την  ανάλυση  των  πτητικών  παραπροϊόντων 

απολύμανσης.  Καθώς ο αέρας που υπάρχει στο κλειστό σύστημα περνά μέσα από 

το  δείγμα με  τη  βοήθεια  της  αντλίας,  οι  οργανικές  ενώσεις  μεταφέρονται  από  το 

νερό  στον  κενό  χώρο  πάνω  από  το  δείγμα  στην  αέρια  φάση  και  τελικά 

προσροφόνται σε ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα (3mg).  Το φίλτρο εκχυλίζεται με CS2 

(Σχήμα 7.7β) και το εκχύλισμα αναλύεται με χρήση της αέριας χρωματογραφίας.  

Ο  τελικός  όγκος  δείγματος  που  αναλύεται  είναι  900 mL  και  ο  χρόνος  της 

διαδικασίας εκχύλισης διαρκεί 2 ώρες.  Οι συνθήκες ανάλυσης για την απομόνωση 

των οργανικών παραπροϊόντων με τη μέθοδο CLSA είναι αυτές που αναγράφονται 

στον  Πίνακα  7.3.    Η  διαφορά  θερμοκρασίας  μεταξύ  του  υδατόλουτρου  και  του 

φίλτρου είναι απαραίτητη για να μειωθεί η σχετική υγρασία του αέρα που διέρχεται 

από  το  φίλτρο.    Στο  δείγμα  προστίθεται  θειικό  νάτριο  ώστε  να  αυξηθεί  η  ιονική 

ισχύς  του  νερού.    Το  θειικό  νάτριο  είναι  υψηλής  καθαρότητας  της  Merck  (for 

organic trace analysis) και πριν τη χρήση του θερμαίνεται στους 550 oC για 4 ώρες.  

Το θειικό νάτριο προτιμήθηκε σε σχέση με το χλωριούχο νάτριο, αφού το δεύτερο 

περιέχει  ίχνη  βρωμιούχων  ιόντων  τα  οποία  λόγω  χλωρίωσης  οδηγούν  στο 

σχηματισμό βρωμιωμένων παραπροϊόντων απολύμανσης.  
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Πίνακας 7.3: Συνθήκες ανάλυσης των DBPs με τη μέθοδο CLSA. 
Συνθήκες πειράματος 

Θερμοκρασία υδατόλουτρου 

Θερμοκρασία παγίδας 

Θερμοκρασία φίλτρου 

Χρόνος ανάλυσης 

Προσθήκη Nα2SO4 

35 oC 

96 oC 

47‐49 oC 

2 ώρες 

70 g 

 

  Κάθε  δείγμα  πριν  από  την  εκχύλιση  του  θερμοστατείται  σε  υδατόλουτρο 

στους 25 oC για 10 min ώστε να έχει θερμοκρασία δωματίου.  Μέρος του δείγματος 

αποχύνεται ώστε ο τελικός όγκος ανάλυσης να είναι 900 mL και προστίθεται θειικό 

νάτριο.    Το  δείγμα  αναδεύεται  με  μαγνητικό  αναδευτήρα  για  40  sec  ώστε  να 

διαλυθεί το αλάτι και προστίθενται 10 μL διαλύματος των προτύπων ενώσεων.   Το 

φίλτρο  του  άνθρακα  ξεπλένεται  με  CS2  πριν  από  κάθε  χρήση  και  ξηραίνεται  με 

διέλευση  θερμού  αέρα.    Η  διαδικασία  αυτή  ακολουθείται  και  για  τα  φιαλίδια 

ανάλυσης.    Πριν  εφαρμοστεί  το  φίλτρο,  προστίθεται  στο  φιαλίδιο  10  μL CS2.    Το 

φίλτρο  εκχυλίζεται  τρεις  φορές  με  CS2  (Grob  and  Zuecher  1976;  Coleman  et  al., 

1981),  μέχρι  τελικού  όγκου  30  μL  CS2.    Τα  φίλτρα,  τα  φιαλίδια  ανάλυσης  και  τα 

δοχεία συλλογής  ξεπλένονται αμέσως μετά από κάθε χρήση με νερό, ακετόνη και 

διχλωρομεθάνιο  και  θερμαίνονται  στους  180  oC  για  τουλάχιστον  4  ώρες.    Γίνεται 

επίσης τακτικός έλεγχος της ροής των φίλτρων που δεν πρέπει να είναι μικρότερη 

από 0.6 mL/min, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανότητα προσρόφησης τους.  Πριν την 

εισαγωγή  του  εκχυλίσματος στο σύστημα ανάλυσης,  αυτό αναδεύεται  ελαφρά με 

τη  βελόνα  της  σύριγγας  για  να  επιτευχθεί  η  ομογενοποίηση  του.    Για  τον 

προσδιορισμό  των  πτητικών  DBPs,  λαμβάνεται  1  μL  εκχυλίσματος  και  αναλύεται 

στον αέριο χρωματογράφο. 

 

7.2.2.1.2. Απομόνωση πτητικών DBPs απολύμανσης με υγρή‐υγρή εκχύλιση (LLE)  

 

Τα  δείγματα  νερού  τα  οποία  προορίζονται  για  ανάλυση  με  υγρή‐υγρή 

εκχύλιση συλλέγονται  σε  ειδικά φιαλίδια  χωρητικότητας  40 mL,  χωρίς  κενό αέρα.  

Σε αυτά έχουν προστεθεί 0,7 g ειδικού αντιδραστηρίου, ώστε να εξουδετερωθεί το 
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υπολειμματικό  χλώριο.    Το  αντιδραστήριο  αυτό  έχει  παρασκευαστεί  από ανάμιξη 

1,2  g  ΝΗ4Cl,  2  g  Να2HPO4  και  198  g  ΚΗ2PO4.    Με  την  προσθήκη  αυτού  του 

αντιδραστηρίου επιτυγχάνεται εκτός από καταστροφή του υπολλειματικού χλωρίου 

και ρύθμιση του pH.  Η τιμή του pH πρέπει να κυμαίνεται από 4,8 έως 5,5, ώστε να 

παρεμποδιστεί  η  διάσπαση  των  αλογονωμένων  ακετονιτριλίων.    Σαν  παράγοντας 

αποχλωρίωσης επιλέγεται το χλωριούχο αμμώνιο και όχι το θειώδες νάτριο επειδή 

το  δεύτερο  προάγει  τη  διάσπαση  των  αλογονωμένων  ακετονιτριλίων,  της  1,1‐

διχλωρο‐2‐προπανόνης,  της 1,1,1‐τριχλωρο‐2‐προπανόνης  και  της  χλωροπικρίνης..  

Τα  δοχεία  συλλογής  χρησιμοποιούνται  και  στην ανάλυση  του  δείγματος, ώστε  να 

μην παρουσιάζονται αλλαγές ή απώλειες στο δείγμα από μεταφορά.   

Η μέθοδος LLE αναπτύχθηκε από τους Hodgeson και Cohen (USEPA Method 

551.1, 1995).   Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε και έχει εφαρμοστεί για την ανάλυση 

DBPs,  χλωριωμένων  οργανικών  διαλυτών  και  φυτοφαρμάκων  σε  πόσιμα  ύδατα.  

Πριν από την εκχύλιση, κάθε δείγμα του θερμοστατείται για 5 min σε υδατόλουτρο 

στους  25  oC  ώστε  να  έχει  θερμοκρασία  δωματίου.   Μέρος  του  δείγματος  αποχύ‐

νεται και ο τελικός όγκος ανάλυσης είναι 30 mL.  Σε αυτό τον όγκο προστίθεται γνω‐

στή  ποσότητα  εσωτερικού  προτύπου  (IS2:  surrogate  std)  και  3 mL  εκχυλιστικού 

μέσου (MtBE: Methyl tert‐butylether).  Ακολουθεί προσθήκη 6 g ΝαCl, το οποίο πριν 

τη χρήση του έχει θερμανθεί στους 550 oC για 4 ώρες.  Το δείγμα ανακινείται για 4 

min  και  αφήνεται  να  ηρεμήσει  για  2  min  ώστε  να  πραγματοποιηθεί  πλήρης 

διαχωρισμός  των  δύο  φάσεων.    Λαμβάνεται  συγκεκριμένος  όγκος  της  οργανικής 

φάσης και σε αυτό το τμήμα προστίθεται γνωστή ποσότητα εσωτερικού προτύπου 

(IS1:  Internal  Std)  με  τη  βοήθεια  του  οποίου  πραγματοποιείται  ο  ποσοτικός 

προσδιορισμός.  Στη συνέχεια λαμβάνεται 1 μL εκχυλίσματος για τον προσδιορισμό 

των πτητικών DBPs στον αέριο χρωματογράφο. 
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7.2.2.2. Μη πτητικά παραπροϊόντα απολύμανσης (HAAs) 

 

7.2.2.2.1. Απομόνωση HAAs με υγρή‐υγρή εκχύλιση (Liquid‐Liquid Extraction, LLE) 

 
Εξαιτίας  της  χαμηλής  συγκέντρωσης  των  HAAs  στο  πόσιμο  νερό,  είναι 

απαραίτητο το στάδιο της συμπύκνωσης του, πριν από το στάδιο της ανάλυσης.  Για 

την απομόνωση και τη συμπύκνωση αυτού του είδους ενώσεων έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες μέθοδοι.   Οι μέθοδοι USEPA 552.2  και 552.3 προτείνουν  την υγρή‐υγρή 

εκχύλιση,  σαν μέθοδο συμπύκνωσης, με  χρήση μεθυλ‐τερτ‐βουτυλαιθέρα  (MTBE). 

Και οι  δύο αυτές μέθοδοι  έχουν αναπτυχθεί  για  την ανάλυση  των HAAs  με αέρια 

χρωματογραφία. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.8: Μηχανισμός μεθυλίωσης οξικών οξέών με χρήση όξινης μεθανόλης (Urbansky, 2000). 
 

Για  την  ανάλυση  στο  σύστημα  αέριας  χρωματογραφίας  απαιτείται 

μετατροπή  των HAAs  στα πτητικά παράγωγα  τους με  τη μορφή εστέρων.    Για  την 

εστεροποίηση χρησιμοποιήθηκε μείγμα μεθανόλης‐θειϊκού οξέος, προκειμένου να 

αποφευχθεί  η  χρήση  του  τοξικού  διαζομεθανίου.    Ο  μηχανισμός  που 

πραγματοποιείται περιγράφεται στο Σχήμα 7.8.   Η εκχύλιση (LLE) των HAAs από το 

νερό  και  η  εστεροποίηση  τους  βασίστηκε  στη  μέθοδο  EPA  552.3,  η  οποία 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.9. 
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30 mL δείγματος
νερού

20 μL προτύπου ανάκτησης, IS2: 1,2,3‐
τριχλωροπροπάνιο (10 μg/L)

1.5 mL π. H2SO4 pH<0.5

12 g Na2SO4

Λήψη 2 mL MtBE
(εκχύλισμα)

2 mL (10% H2SO4, 
σε μεθανόλη)

1 mL κορεμένου
διαλύματος NαΗCO3

10 μL προτύπου ποσοτικοποίησης, IS1:
2,3‐διβρωμοπροπιονικό οξύ (25 ng/μL)

Σύστημα
GC/MS

Ανακίνηση
έως ότου
διαλυθεί όλη
η ποσότητα

Προσθήκη

2) Ανακίνηση για 3 λεπτά
3) Ηρεμία για 8 λεπτά

1) Προσθήκη
3 mL MtBE

Προσθήκη

Λήψη 2 mL MtBE
(εκχύλισμα)

1) Θέρμανση στους (50±2) OC για 2 ώρες (±10 λεπτά)

2) Πτώση της θερμοκρασίας θερμοκρασία δωματίου

3) Προσθήκη 4 mL υδατικού διαλύματος: Na2SO4 (150 g/L)

4) Ανακίνηση στο vortex (20 δευτερόλεπτα)

5) Απομάκρυνση κατώτερης (υδατικής) φάσης

Προσθήκη

1) Ανακίνηση στο vortex (10       
δευτερόλεπτα) ~ 4 φορές
2) Μεταφορά οργανικλης
φάσης σε σκουρόχρωμο
γυάλινο φιαλίδιο αυτόματου
δειγματολήπτη

0,5 mL
εκχυλίσματος

Προσθήκη

Έγχυση 2 μL εκχυλίσματος

3 mg NH4Cl

Προσθήκη

Προσθήκη

Προσθήκη

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Σχήμα 7.9: Αναλυτικό πρωτόκολλο επεξεργασίας δειγμάτων νερού για τον προσδιορισμό 

αλογονωμένων οξικών οξέων. 
 
 

 

7.2.2.2.2. Απομόνωση HAAs με εκχύλιση στερεάς φάσης (Solid Phase Extraction, 
SPE) 

 
Η  υψηλή  συγκέντρωση  των  ανόργανων  ιόντων  στα  δείγματα  νερού 

περιπλέκουν  το  φάσμα  μάζας  και  μειώνουν  την  αποδοτικότητα  του 

ηλεκτροψεκασμού όσον αφορά τις οργανικές ενώσεις που μας αφορούν.  Γι’ αυτόν 

το λόγο, τα ιόντα αυτά πρέπει να απομακρυνθούν ή να ελαχιστοποιηθούν πριν από 

την ανάλυση  των δειγμάτων με φασματομετρία μάζας.    Επίσης,  οι  συγκεντρώσεις 

των HAAs  στο νερό είναι αρκετά κοντά στα όρια ανίχνευσης της μεθόδου. Για τους 

δύο παραπάνω λόγους, απαιτείται κατάλληλη προεπεξεργασία ώστε να επιτευχθεί 

μείωση  των  ανόργανων  ιόντων  και  συμπύκνωση  των  ενώσεων  αυτών  στο  δείγμα 

(Symons et al., 1993). 

Εκτός  από  την  υγρή‐υγρή  εκχύλιση  (LLE)  έχουν  αναπτυχθεί  και  άλλες 

μέθοδοι,  όπως  είναι  αυτή  της  εκχύλισης  στερεάς  φάσης  (Solid  Phase  Extraction: 
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SPE).    Η  SPE  αποτελεί  μία  από  τις  συχνά  χρησιμοποιούμενες  μεθόδους  προεπε‐

ξεργασίας δειγμάτων με την οποία επιτυγχάνεται συμπύκνωση και καθαρισμός των 

υπό  μελέτη  ουσιών.    Καθώς  το  δείγμα  διέρχεται  από  την  κατασκευή,  συνήθως 

μικροφυσίγγιο  (cartridge),  η  οποία  φέρει  το  προσροφητικό  στερεό  υλικό 

κατακρατούνται  οι  υπό  ανάλυση  ενώσεις,  ενώ  απομακρύνονται  οι  ανεπιθύμητες.

  Το  είδος  των  αλληλεπιδράσεων  που  αναπτύσσονται  εξαρτάται  από  τις 

ιδιότητες  των  δραστικών  ομάδων  που  χαρακτηρίζει  τη  διεργασία  της  εκχύλισης.  

Έτσι, ο μηχανισμός που λαμβάνει χώρα κατά την κατακράτηση της ουσίας, μπορεί 

να είναι: 

- Ανάστροφης φάσης, που αφορά «μετάβαση» οργανικών διαλυτών ενώσεων 

από μία πολική κινητή φάση σε μία μη πολική. 

- Κανονικής  φάσης,  που  αφορά  δέσμευση  της  ουσίας  από  μία  πολική 

επιφάνεια. 

- Ιονανταλλαγής,  στην  περίπτωση  που  πραγματοποιείται  ανταλλαγή  ιόντων 

μεταξύ διαλύματος και προσροφητικού υλικού. 

Πλεονεκτήματα  της  εκχύλισης  στερεάς  φάσης  (SPE)  αποτελούν  οι  υψηλές 

ανακτήσεις,  η  καθαρότητα  των  εκχυλισμάτων,  η  συμβατότητα  με  τη 

χρωματογραφική  ανάλυση  και  η  ελαχιστοποίηση  κατανάλωσης  οργανικών 

διαλυτών. 

Για την εφαρμογή εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE) ακολουθούνται τα βήματα 

που περιγράφονται στο Σχήμα 7.10.  Για αυτήν την κατηγορία εκχύλισης των HAAs, 

έχουν  εξεταστεί  ως  προς  την  αποδοτικότητα  τους,  πολλά  είδη  προσροφητικών 

μέσων.  Ο Loos et al. (2001), μελέτησαν και συνέκριναν τα εξής υλικά:  polystyrene‐

divinyl benzene sorbents, Lichrolut EN, HR‐P,  Isolute ENV+, και τα OASIS HLB.   Από 

την  παραπάνω  μελέτη  προέκυψε  ότι  κατά  την  εκχύλιση  των  HAAs,  μεγαλύτερες 

ανακτήσεις επιτυγχάνονται με χρήση φυσιγγίων EN Lichrolut.  Επίσης ο Martinez et 

al.  (1998),  κατέληξαν  στο  ίδιο  συμπέρασμα,  μετά  από  μελέτη  η  οποία  συνέκρινε 

διαφορετικά προσροφητικά μέσα,  όπως  είναι  τα  LC‐SAX,  τα  Lichrolut EN,  τα Envi‐

Carb  και  τα  Oasis  HLB.    Η  SPE  αποτελεί  κατάλληλη  μέθοδο  συμπύκνωσης  και 

απομόνωσης  των HAAs,  όταν  το  παραγόμενο  εκχύλισμα προορίζεται  να αναλυθεί 

σε σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματόμετρα μάζας, όπου 

σαν  πηγή  θα  χρησιμοποιείται  ο  ηλεκτροψεκασμός  (Ion  chromatography‐
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Electrospray  ionization‐Mass spectrometry)  IC‐ESI‐MS.   Κάτι  τέτοιο δεν ενδείκνυται 

στην ανάλυση με τη βοήθεια  της αέριας χρωματογραφίας εξαιτίας  της παρουσίας 

νερού εκχύλισμα που προορίζεται για ανάλυση.     

 

 
Σχήμα 7.10: Διαδικασία εκχύλισης στερεάς φάσης. 

    

Στην  παρούσα  μελέτη,  χρησιμοποιήθηκαν  και  οι  δύο  προαναφερθείσες 

μέθοδοι εκχύλισης (LLE και SPE).  Η SPE εφαρμόστηκε, με χρήση φυσιγγίων Lichrolut 

EN  (cross‐linked  styrene‐divinylbenzene),  για  την  ανάλυση  εκχυλισμάτων  με  τη 

μέθοδο IC‐ESI‐MS.  Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου έγκειται στις αλληλεπιδράσεις 

της  ουσίας  με  το  προσροφητικό  υλικό.    Τα  φυσίγγια  Lichrolut  EN  περιέχουν 

πολυμερές προσροφητικό το οποίο διαθέτει μεγάλη προσροφητική  ικανότητα στις 

πολικές  οργανικές  ουσίες,  όπως  είναι  τα HAAs.    Το  συγκεκριμένο  υλικό  διαθέτει 

μεγάλο  αριθμό  ομοιοπολικών  δεσμών  μεταξύ  των  διαφορετικών  αλυσίδων  του 

πολυμερούς (cross‐linked).  Η ιδιότητα αυτή συμβάλει στην αύξηση της επιφάνειας 

(αύξηση  πορώδους),  η  οποία  έρχεται  σε  επαφή  με  τον  αναλύτη  (Masque  et  al., 

1998).    Το  τελευταίο  ενισχύει  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  του  προσροφητικού 

υλικού και του αναλύτη.   

Η  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε,  στηρίχτηκε  στην  ήδη  ανεπτυγμένη 

μέθοδο, από τον Loos και Barcelo (2001).  Αυτή η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για 

4. Έκλουση
αναλύτη

3. Έκπλυση
με διαλύτη

2. Διέλευση
του δείγματος

Αναλύτης

Προσμίξεις

Δείγμα νερού

Συλλογή
εκλούσματος
αναλύτη

1. Ενεργοποίηση
προσροφητικού

υλικού

1. Ενεργοποίηση
προσροφητικού

υλικού
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την ανάλυση δειγμάτων με αέρια χρωματογραφία, λόγω της παρουσίας νερού στο 

τελικό  εκχύλισμα  αλλά  κι  εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  τα  HAAs  δεν  είναι  πτητικές 

ενώσεις.    Η  μέθοδος  EPA  552.3  είναι  αυτή  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την 

απομόνωση  και  συμπύκνωση  των  HAAs,  όταν  αυτά  επρόκειτο  να  αναλυθούν  με 

αέρια  χρωματογραφία.    Το  γεγονός  ότι  η  μέθοδος  αυτή  περιλαμβάνει  στάδιο 

παραγοντοποίησης  για  τη  μετατροπή  των  HAAs  προς  τους  αντίστοιχους 

μεθυλιωμένους  εστέρες,  την  καθιστά  κατάλληλη  για  τη  χρήση  της  στην  ανάλυση 

των HAAs με αέρια χρωματογραφία.   

50 mL πόσιμου νερού εκχυλίστηκαν για κάθε δείγμα, με χρήση EN LiChrolut 

(200 mg) σε pH=1,8.  Ο όγκος του δείγματος επηρεάζει την ανάκτηση του αναλύτη.  

Εκχύλιση  πολύ  χαμηλών  ή  αρκετά  υψηλών  όγκων  δίδει  πολύ  χαμηλά  επίπεδα 

ανάκτησης  (Barron and Paul, 2004).   Όπως προαναφέρθηκε, η  εκχύλιση  των HAAs 

από  το  νερό  με  SPE  στηρίχθηκε  στη  μελέτη  του  Loos  et  al.  (2001),  η  οποία 

περιγράφεται ως εξής:  Το προσροφητικό υλικό ενεργοποιείται με 5 mL μεθανόλης 

και  κατόπιν  με  3  mL  νερού  (pH=2,5,  οξίνιση  με  θειικό  οξύ),  με  ρυθμό  ροής  1 

mL/min.    Το  προσροφητικό  υλικό  δεν  αφήνεται  να  ξηραθεί,  και  στη  συνέχεια 

πραγματοποιείται διέλευση 50 mL  δείγματος πόσιμου νερού με ρυθμό 1 mL/min, 

μέσω του φυσιγγίου, το οποίο φέρει το προσροφητικό υλικό.  Μετά την εκχύλιση τα 

φυσίγγια δεν αφήνονται να ξηραθούν, και το προσροφητικό υλικό ξεπλένεται με 1 

mL  νερού  (pH=2,5)  και  αμέσως  μετά  οι  ενώσεις  εκχυλίζονται‐εκλούονται  από  το 

φυσίγγιο  με  χρήση  μείγματος  διαλυτών,  συνολικού  όγκου 4 mL.    Το  μείγμα αυτό 

αποτελείται από 0.5 mL νερού και 3.5 mL (ακετόνη/νερό: 1/1)  ενώ τα φυσίγγια δεν 

αφήνονται  να  ξηραθούν.    Το  εκχύλισμα  το  οποίο  προκύπτει,  εξατμίζεται  με  τη 

βοήθεια  ρεύματος  αζώτου  έως  ότου  μείνει  στο  φιαλίδιο  μόνο  η  υδατική  φάση.  

Γενικά, ο βαθμός συμπύκνωσης (εμπλουτισμού) ο οποίος επιτυγχάνεται με τη  SPE 

είναι 400, καθώς τα δείγματα εξατμίζονατι μέχρι τελικού όγκου νερού 125 μL.   

  Εξαιτίας  του  όξινου  χαρακτήρα  των  HAAs,  οι  σταθερές  pKa  κυμαίνονται 

μεταξύ 0,63 και 2,9.  Γι’ αυτόν το λόγο τα δείγματα νερού πρέπει να οξινισθούν πριν 

τη  διαδικασια  εκχύλισης  στερεάς  φάσης,  ώστε  να  επιτευχθεί  πρωτονίωση  των 

καρβοξυλικών  τους  ομάδων.    Παρόλα  αυτά  στη  μελέτη  του  Loos  (1998)  έχει 

αποδειχτεί  ότι  τα φυσίγγια  Lichrolut EN  δεν πρέπει  να  χρησιμοποιούνται σε  τιμές 

pH χαμηλότερες του 1, εξαιτίας της αποικοδόμησης του προσροφητικού υλικού σε 
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ισχυρά  όξινο  περιβάλλον.    Στην  περίπτωση  αυτή,  τα  ποσοστά  ανακτήσεων 

μειώνονται  και  το  υλικό  προσρόφησης  αποικοδομείται.    Χαμηλές  ανακτήσεις 

επιφέρουν  ελαχιστοποίηση  στην  ακρίβεια  και  μείωση  της  ευαισθησίας  της 

συνολικής μεθόδου.   

 

 

7.2.2.3. Ιοντική σύσταση                                                                                                              

                                                        
Για  τον  προσδιορισμό  της  ιοντικής  σύστασης,  τα  δείγματα  συλλέγονται  σε 

δοχεία πολυαιθυλενίου όγκου 25 mL, τα οποία έχουν καθαριστεί με νερό το οποίο 

παράγεται από το σύστημα PureLab Ultra  (ELGA, UK).   Το νερό αυτό είναι υψηλής 

καθαρότητας  ειδικής  αντίστασης  18,2  ΜΩ.cm‐1.    Στα  δείγματα  αυτά  προστίθεται 

CHCl3  υψηλής  καθαρότητας  σε  αναλογία  100  μL  ανά  25 mL  δείγματος  ώστε  να 

ανασταλεί  η  βακτηριακή  δραστηριότητα.    Τα  δείγματα  φυλάσσονται  στους  4  οC, 

μέχρι την ανάλυση τους. 

Τα  δείγματα  νερού  φιλτράρονται  πριν  από  την  ανάλυση  τους,  με  φίλτρα 

Whatman Anotop 25 IC (0,2 μm).  Για τον προσδιορισμό όμως των βρωμικών ιόντων 

στα  δείγματα  του  νερού  ακολουθείται  μια  πιο  εξειδικευμένη  διεργασία,  πριν  την 

ανάλυση  τους.   H  διεργασία  αυτή  πραγματοποιείται  με  σκοπό  την  απομάκρυνση 

των χλωριούχων και χλωριωδών ιόντων τα οποία παρεμποδίζουν τον προσδιορισμό 

των βρωμικών ιόντων, εξαιτίας των πολύ κοντινών χρόνων έκλουσης τους.   

  Για  τη  μείωση  των  χλωριωδών  ιόντων  ακολουθείται  η  διαδικασία  η  οποία 

έχει  αναπτυχθεί  από  τον  Wagner  et  al.  (2000).    Πιο  συγκεκριμένα,  σε  10  mL 

δείγματος  προστίθενται 33 μL H2SO4 (το οποίο έχει παρασκευαστεί από αραίωση π. 

H2SO4  σε  100 mL  νερού).    Το  δείγμα  ανακινείται  και  σ’  αυτό  προστίθενται  40  μL 

διαλύματος ένυδρου θειϊκου σιδήρου  (0,124 g FeSO4
.5H2O   /25 mL  νερό  το οποίο 

περιέχει 6 μL π.ΗΝΟ3).   

Η αντίδραση η οποία πραγματοποιείται κατά την αντίδραση με το Fe(II) για 

τη μείωση των ClO2
‐, είναι η 8.3: 

 

4Fe+2 + ClO2
‐  +10H2O   4Fe(OH)3(s) + Cl

‐ + 8H+               (8.3) 
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Το  δείγμα  ανακινείται  και  μετά  το  πέρας  των  10  min  φιλτράρεται  με  φίλτρα 

Whatman  Anotop  25  IC  (0,2  μm),  με  σκοπό  την  απομάκρυνση  του  στερεού 

υπολείμματος Fe(OH)3 

  Για την απομάκρυνση των χλωριούχων  ιόντων,  των οποίων η συγκέντρωση 

είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με αυτή των βρωμικών και εκλούονται αμέσως 

μετά  από  τα  βρωμικά  ιόντα,  ακολουθεί  περαιτέρω  επεξεργασία  του  παραπάνω 

δείγματος.    Αφού  φιλτραριστεί  το  δείγμα,  ακολουθεί  επεξεργασία  με  μια  ειδική 

ρητίνη Ag η οποία περιέχεται σε ειδικά φυσίγγια  (OnGuard‐Ag‐Dionex) στην οποία 

το  χλώριο  καθιζάνει  με  τη  μορφή AgCl.    Η  απομάκρυνση  των  χλωριούχων  ιόντων 

είναι  αποτελεσματική  έως  και 99%  ,  ενώ οι  ανακτήσεις  των αναλυόμενων  ιόντων 

είναι μεγαλύτερες από 99%. 

 
 
 

7.2.2.4. Ολικός και διαλυτός οργανικός άνθρακας 

 
Η ανάλυση του ολικού οργανικού άνθρακα  (Total Organic Carbon, TOC) και 

του  διαλυμένου  οργανικού  άνθρακα  (Dissolved  Organic  Carbon,  DOC) 

πραγματοποιήθηκε σε αναλυτή οργανικού άνθρακα (TOC‐VCSH Analyzer, Shimadzu).  

Τα  δείγματα  που  προορίζονται  για  ανάλυση  TOC  και  DOC  συλλέγονται  σε 

σκουρόχρωμα  γυάλινα μπουκάλια  των 50 mL.    Τα μπουκάλια πριν  τη  χρήση  τους 

ξεπλένονται με υπερκάθαρο νερό και θερμαίνονται στους 550 οC για 4 ώρες (Fung 

et  al.,  1996).    Για  το  χρονικό  διάστημα,  το  οποίο  παρεμβάλλεται  μεταξύ  της 

συλλογής  και  της ανάλυσης  των δειγμάτων,  τα δείγματα φυλάσσονται στους 4  οC 

αποφεύγοντας  την  έκθεση  τους  στο  φως.    Η  παρουσία  ανόργανου  άνθρακα  (IC) 

μπορεί να εξαλειφθεί οξινίζοντας τα δείγματα σε τελικό pH≤2, για τη μετατροπή του 

IC προς CO2 (Method 5310‐Standard Methods, 1995).   Τα δείγματα για την ανάλυση 

του DOC  φιλτράρονται  με  φίλτρα  τύπου  GFF  0,7  μm,  τα  οποία  έχουν  θερμανθεί 

στους  550  οC  για  4  ώρες,  ενώ  για  την  ανάλυση  του  ΤOC  δεν  απαιτείται  καμία 

προεπεξεργασία. 
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7.2.2.5. Ελεύθερο και συνολικό χλώριο 

 
Στην  παρούσα  εργασία  χρησιμοποιείται  η  μέθοδος  8021  (Hach  Lange)  για 

τον  προσδιορισμό  τόσο  του  ελεύθερου  όσο  και  του  συνολικού  χλωρίου.    Στη 

μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται το αντιδραστήριο DPD, το οποίο βρίσκεται σε δόσεις 

ικανές για την ανάλυση 10 mL νερού.  Για τη μέτρηση του χλωρίου χρησιμοποιείται 

το φασματοφωτόμετρο DR 2800 (Hach Lange).  Η μέθοδος αυτή είναι αντίστοιχη με 

αυτήν  της  USEPA  330.5  και  τη  Standard Method  4500‐Cl  για  τα  πόσιμα  ύδατα.  

Πρόκειται  για  ταχύτατη  και  εύχρηστη  μέθοδο.    Τα  όρια  ανίχνευσης  της  μεθόδου 

τόσο για το ελεύθερο όσο και για το συνολικό χλώριο ισοδυναμούν με 20 μg/L.  Για 

την  ανάλυση  αυτής  της  παραμέτρου  δεν  απαιτείται  προεπεξεργασία  των 

δειγμάτων. 

 

 

7.3. ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 

 

7.3.1. Χρωματογραφία ιονανταλλαγής   

 
  Η  ιοντική  χρωματογραφία  (ion  chromatography,  IC)  κατατάσσεται  στις 

σύγχρονες  και  αποδοτικές  τεχνικές  διαχωρισμού  και  προσδιορισμού  ιόντων  που 

βασίζονται  σε  ιονανταλλακτικές  ρητίνες  (Skoog  et  al.,  2002a).    Η  ιοντική 

χρωματογραφία  αναπτύχθηκε  στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1970,  όταν 

διαπιστώθηκε ότι διάφορα ανιόντα ή κατιόντα μπορούν να διαχωριστούν εύκολα σε 

στήλες  HPLC  με  υλικά  πλήρωσης  ανιοντικές  ή  κατιοντικές  ρητίνες.    Στην  αρχή  η 

ανίχνευση  γινόταν  με  μέτρηση  της  αγωγιμότητας  των  εκλουσμάτων,  ενώ  σήμερα 

υπάρχουν  και  άλλου  τύπου  ανιχνευτές  ιοντικής  χρωματογραφίας,  όπως  ο 

φασματογράφος μάζας.   

  Οι μηχανισμοί ιονανταλλαγής βασίζονται στις ισορροπίες μεταξύ των ιόντων 

στο διάλυμα και των νοητών ιόντων πάνω στην επιφάνεια ενός αδιάλυτου στερεού, 

υψηλού μοριακού βάρους.   Όταν βασικός ιονανταλλάκτης έλθει σε επαφή με έναν 
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υδατικό  διαλύτη,  που  περιέχει  ένα  ανιόν  Α‐,  αποκαθίσταται  η  ισορροπία,  που 

περιγράφεται από την αντίδραση 7.2: 
 

RΝ(CH3)3
+OH‐(s) + Αx‐(aq)   [RΝ(CH3)3

+]xΑ
‐(s) + ΟH‐ (aq)                  (7.2) 

 

όπου το (s) και το (aq) υποδηλώνουν τη στερεά και την υγρή  φάση, που αποτελεί το 

σύστημα.      Έκλουση  με  αραιό  διάλυμα  υδροξειδίου  του  νατρίου  μεταθέτει  την 

ισορροπία  της  αντίδρασης  7.2  προς  τ’  αριστερά  επειδή  μέρος  των  ιόντων  Αx‐  της 

στατικής  φάσης  μεταφέρονται  στην  κινητή  φάση.    Τα  ιόντα  αυτά  στη  συνέχεια 

κινούνται προς το κάτω μέρος της στήλης, μετά από μια σειρά αλλαγών της θέσης 

τους μεταξύ στατικής και κινητής φάσης. 

  Η  σταθερά  ισορροπίας  Κex  της  αντίδρασης  ιονανταλλαγής,  που  δείχνει  η 

παραπάνω αντίδραση, έχει τη μορφή: 
 

       
exK
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s
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s
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=
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−−+
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                                   (Εξ. 7.1) 

 

Όπου  τα  [[RΝ(CH3)3
+]Α‐]  και  [RΝ(CH3)3

+OH‐],  είναι  οι  συγκεντρώσεις  (στην 

πραγματικότητα  ενεργότητες)  των  Α‐  και  Η+  στη  στερεά  φάση.    Αναδιάταξη  της 

εξίσωσης (7.2), δίνει: 
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                         (Εξ. 7.2) 

 

  Κατά  τη  διάρκεια  της  έκλουσης  η  συγκέντρωση  του  υδατικού  διαλύματος 

των  ιόντων  υδρογόνου  είναι  πολύ  μεγαλύτερη  από  τη  συγκέντρωση  των 

μονοφορτισμένων ιόντων Α‐ στην κινητή φάση.  Επιπλέον, η ιονανταλλακτική ρητίνη 

περιέχει τεράστιο αριθμό θέσεων ανταλλαγής σχετικά με τον αριθμό των ιόντων Α‐, 

που  κατακρατούνται  στη  στήλη.    Έτσι  οι  ολικές  συγκεντρώσεις  των  [ΟΗ‐]aq  και 

[RΝ(CH3)3
+OH‐]s  παραμένουν περίπου σταθερές στην εξίσωση  ισορροπίας 7.2.    Για 

[RΝ(CH3)3
+OH‐]s   >> [RΝ(CH3)3

+A ‐]s και [H
+]aq  >> [A

‐]aq το δεξί τμήμα της εξίσωσης 7.2 

παραμένει σταθερό και μπορεί να γραφεί,  ως εξής: 
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όπου Κ είναι μια σταθερά, που αντιστοιχεί στο συντελεστή κατανομής.  Το Κex στην 

εξίσωση 7.1 δίνει τη χημική συγγένεια της ρητίνης με το ιόν Α‐ σε σχέση με ένα άλλο 

ιόν (εδώ το ΟΗ‐).  Όταν το Κex έχει μεγάλη τιμή, υπάρχει ισχυρή τάση κατακράτησης 

του Α‐ από τη στερεά φάση, ενώ όταν το Κex  είναι μικρό, συμβαίνει το αντίθετο.  Με 

επιλογή  ενός  συνήθους  ιόντος  αναφοράς  όπως  π.χ.  του  ΟΗ‐,  μπορούν  να 

συγκριθούν  πειραματικά  οι  λόγοι  κατανομής  για  διάφορα  ιόντα  για  ένα 

συγκεκριμένο τύπο ρητίνης.   Τέτοια πειράματα έδειξαν, ότι πολυφορτισμένα ιόντα 

κατακρατούνται ισχυρότερα από όσο τα μονοφορτισμένα.  Ωστόσο, για ιόντα με το 

ίδιο  φορτίο  εμφανίζονται  διαφορές,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  το  μέγεθος  του 

εφυδατωμένου ιόντος καθώς και με άλλες ιδιότητες του. 

  Η κινητή φάση στη χρωματογραφία  ιονανταλλαγής πρέπει  να έχει  τις  ίδιες 

γενικές  ιδιότητες  που  απαιτούνται  και  για  άλλους  τύπους  χρωματογραφίας.  

Δηλαδή  πρέπει  να  διαλύει  το  δείγμα,  να  έχει  μια  εκλουστική  ισχύ  που  να 

εξασφαλίζει  εφικτούς  χρόνους  κατακράτησης  και  να  αλληλεπιδρά  με  διαλυμένες 

ουσίες,  ώστε  να  επιτυγχάνεται  εκλεκτικότητα.    Στην  ιοντική  χρωματογραφία  οι 

κινητές φάσεις είναι υδατικά διαλύματα, τα οποία περιέχουν και μικρές ποσότητες 

μεθανόλης ή άλλους υδατοδιαλυτούς οργανικούς διαλύτες.    Επίσης είναι πιθανόν 

να  περιέχουν  και  ιοντικά  σωματίδια  ως  συστατικά  κάποιου  ρυθμιστικού 

διαλύματος.    Η  εκλουστική  ισχύς  και  η  εκλεκτικότητα  τους  καθορίζονται  από  το 

είδος και τη συγκέντρωση αυτών των πρόσθετων συστατικών.  Γενικά, τα ιόντα της 

κινητής  φάσης  ανταγωνίζονται  με  τα  ιόντα  του  αναλύτη  για  την  κατάληψη  των 

δραστικών θέσεων στην επιφάνεια του υλικού πλήρωσης της στήλης. 

Στην  παρούσα  εργασία  αναπτύχθηκε  και  βελτιστοποιήθηκε  μέθοδος  που 

συνδυάζει την ιοντική χρωματογραφία ως μέθοδο διαχωρισμού με φασματομετρία 

μάζας (π.χ. IC‐ESI‐MS) για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των HAAs.  Παράλληλα 

μελετήθηκε  η  ιοντική  σύσταση  των  δειγμάτων  νερού  με  χρήση  ιοντικής 

χρωματογραφίας σε συνδυασμό με αγωγιμομετρικό ανιχνευτή.  
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7.3.2. Αέρια χρωματογραφία 

 
  Στην αέρια  χρωματογραφία  χρησιμοποιείται  αέρια  κινητή φάση με  στερεή 

(αέρια‐στερεή  χρωματογραφία,  GSC)  ή  υγρή  (αέρια‐υγρή  χρωματογραφία,  GLC) 

στατική  φάση.    Στη  GSC  ο  διαχωρισμός  οφείλεται  σε  προσρόφηση  ή  μοριακό 

αποκλεισμό  των  συστατικών  του  μείγματος  στη  στατική  φάση.    Η  τεχνική  αυτή 

χρησιμοποιείται  για  το  διαχωρισμό  αερίων  μικρού  μοριακού  βάρους,  με 

περιορισμένες  εφαρμογές  στην  ανάλυση,    Στην  αέρια‐υγρή  χρωματογραφία  ή 

απλώς αέρια χρωματογραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, ο 

διαχωρισμός  των  συστατικών  (αέριων  ή  πτητικών)  βασίζεται  στην  κατανομή  τους 

μεταξύ  ενός  μη  πτητικού  υγρού  (στατική  φάση),  καθηλωμένου  στα  τοιχώματα 

τριχοειδούς στήλης και ενός αερίου (φέρον αέριο).  Ο διαχωρισμός οφείλεται στην 

κίνηση  των  συστατικών  μέσα  από  τη  στήλη  με  διαφορετικές  ταχύτητες,  που 

εξαρτώνται από τις τάσεις ατμών των συστατικών και από τις αλληλεπιδράσεις τους 

με τη στατική φάση. 

  Η αρχή λειτουργίας ενός αέριου χρωματογράφου στηρίζεται στα εξής: Όταν 

μια  ουσία  Α  εισάγεται  στον  αέριο  χρωματογράφο,  αυτή  εξαερώνεται  (εάν  δεν 

βρίσκεται  ήδη  σε  αέρια  κατάσταση)  και  παρασυρόμενη  από  την  κινητή  φάση 

εισέρχεται  με  αυτή  στη  στήλη.    Στη  στήλη  πραγματοποιείται  ο  διαχωρισμός,  σε 

περίπτωση  που  πρόκειται  για  μείγμα  ουσιών.    Όσο  μεγαλύτερος  είναι  ο 

συντελεστής  κατανομής  μιας  ουσίας  (RF=
R

M

t
t

),  τόσο  βραδύτερα  μετακινείται  αυτή 

μέσα  από  τη  στήλη  και  τόσο  βραδύτερα  εξέρχεται  από  αυτή  (αύξηση  χρόνου 

έκλουσης, tR).   Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των συστατικών 

του μείγματος, λόγω διαφορετικών συντελεστών κατανομής τους. 

  Οι βασικές μονάδες οι οποίες απαρτίζουν ένα αέριο χρωματογράφο είναι οι 

εξής: 

- Φέρον αέριο 

- Ροόμετρο 

- Σύστημα εισαγωγής δείγματος 

- Θερμοστατούμενος κλίβανος 

- Στήλη 
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- Ανιχνευτής 

Η  επιτυχής  χρησιμοποίηση  αερίου  ως  κινητής  φάσης,  σε  ένα  χρωματικό 

διαχωρισμό,  βασίζεται  στα  εξής  πλεονεκτήματα:  α)Το  χαμηλό  οξώδες  των αερίων 

επιτρέπει  τη  χρήση  στηλών  μεγάλου  μήκους,  αυξάνοντας  έτσι  την 

αποτελεσματικότητα  της  στήλης,  β)  Η  αδράνεια  των  αερίων,  όσον  αφορά  την 

αλληλεπίδραση  τους  με  τα  προς  διαχωρισμό  συστατικά,  κάνει  την  ισορροπία 

κατανομής στις δύο φάσεις να είναι πρακτικώς ανεξάρτητη από το αέριο.  Εξαιτίας 

αυτής  της  αδράνειας,  η  αέρια  χρωματογραφία  περιορίζεται  σε  διαχωρισμούς 

σχετικά πτητικών ουσιών  (στη θερμοκρασία λειτουργίας  της στήλης), 3)  Υπάρχουν 

πολλοί,  απλοί,  ευαίσθητοι  και  ταχείας  αποκρίσεως  ανιχνευτές,  ικανοί  να 

παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις των ουσιών στην αέρια φάση. 

 

7.3.3. Πηγές αέριας φάσης        

 
Το  αρχικό  στάδιο  σε  μία  ανάλυση  με  φασματομετρία  μαζών  είναι  ο 

σχηματισμός  των  ιόντων  του  αέριου  αναλυτή,  διαδικασία  καθοριστική  για  τους 

στόχους μέτρησης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.   Η μορφή του φάσματος 

μάζας μιας ουσίας, εξαρτάται κατά πολύ από την τεχνική παραγωγής ιόντων.   Μια 

από  τις  βασικές  κατηγορίες  πηγών  η  οποία  χρησιμοποιείται  στη  μοριακή 

φασματομετρία μαζών  είναι οι πηγές αέριας φάσης.    Στις πηγές αέριας φάσης  το 

δείγμα πρώτα εξαερώνεται και στη συνέχεια ιοντίζεται, ενώ η χρήση τους συνήθως 

περιορίζεται  σε  θερμικώς  σταθερές  ενώσεις  με  σημεία  ζέσεως  μικρότερα  από  

500 οC.   

Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκει  η  πηγή  πρόσκρουσης  ηλεκτρονίων  (electron 

impact,  EI)  και  η  πηγή  χημικού  ιονισμού  (chemical  ionization,  CI).    Οι  δύο 

προαναφερθείσες  πηγές  είναι  αυτές  οι  οποίες  συνδυάστηκαν  με  την  αέρια 

χρωματογραφία  και  τη  φασματομετρία  μαζών,  στην  παρούσα  εργασία,  για  τον 

προσδιορισμό των αλογονωμένων οξικών οξέων, στο πόσιμο νερό και στο νερό των 

κολυμβητικών δεξαμενών. 
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7.3.3.1. Πηγή ιονισμού πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (EI) 

 
H αρχή λειτουργίας της πηγής στηρίζεται στην αύξηση της θερμοκρασίας του 

δείγματος,  ώστε  τα  μόρια  να  εξαερωθούν  και  στη  συνέχεια  ιοντίζονται  με 

βομβαρδισμό τους με μια δέσμη ηλεκτρονίων μεγάλης ενέργειας.   Στο Σχήμα 7.11  

παρουσιάζεται το διάγραμμα μιας απλής πηγής ΕΙ.  

Σχήμα 7.11: Πηγή ιόντων με πρόσκρουση ηλεκτρονίων (ΕΙ), (Silverstein et al., 1991). 

 

 Τα  ηλεκτρόνια  εκπέμπονται  από  το  θερμαινόμενο  νήμα  ρηνίου  και 

επιταχύνονται με μία τάση περίπου 70 V, η οποία εφαρμόζεται μεταξύ νήματος και 

ανόδου.    Όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  7.11,  οι  διαδρομές  ηλεκτρονίων  και  μορίων 

σχηματίζουν ορθή γωνία και διασταυρώνονται στο κέντρο της πηγής, όπου γίνεται η 

πρόσκρουση και ο ιοντισμός.   Το πρωταρχικό προϊόν είναι μονοφορτισμένα θετικά 

ιόντα, τα οποία δημιουργούνται όταν ηλεκτρόνια μεγάλης ενέργειας πλησιάσουν τα 

μόρια  τόσο,  ώστε  να  προκαλέσουν  την  απόσπαση  ηλεκτρονίων  από  αυτά  λόγω 

ηλεκτροστατικής άπωσης.  Ο ιοντισμός μέσω πρόσκρουσης με ηλεκτρόνια δεν είναι 

τόσο αποδοτικός,  αφού περίπου μόνο  ένα μόριο ανά  εκατομμύριο υφίσταται  την 

πρωταρχική αντίδραση:  
 

Μ + e‐   M•+ + 2e‐                                                        (7.3) 
 

Το Μ  αντιπροσωπεύει  το  μόριο  του  αναλύτη  και  το Μ+  το  μοριακό  του  ιόν.    Τα 

θετικά ιόντα, που παράγονται από την πρόσκρουση με τα ηλεκτρόνια, οδηγούνται 

μέσω επιταχυντικών πλακών στον αναλυτή μαζών (Skoog et al., 2002b). 
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  Η μικρή μάζα και η μεγάλη κινητική ενέργεια των παραγόμενων ηλεκτρονίων 

προκαλούν  μικρή  αύξηση  της  μεταφορικής  ενέργειας  των  μορίων,  που 

συγκρούονται με τα ηλεκτρόνια.  Αντί αυτής της αύξησης, τα μόρια περιέρχονται σε 

υψηλές  διεγερμένες  δονητικές  και  περιστροφικές  καταστάσεις.    Συνεπώς,  η 

αποδιέγερση  πραγματοποιείται  συνήθως  με  εκτεταμένη  θραύση,  που  δημιουργεί 

ένα μεγάλο αριθμό θετικών ιόντων διαφόρων μαζών, τα οποία είναι μικρότερα (και 

περιστασιακά μεγαλύτερα) από το μοριακό ιόν. 

 

7.3.3.2. Αρνητικός χημικός ιονισμός (NCI) 

 

Η τεχνική του χημικού ιονισμού (chemical ionization, CI) ανακαλύφθηκε στα 

μέσα  της  δεκαετίας  του  ’60  από  τους Munson  και  Field  (Munson  et  al.,  1965a, 

1965b, 1966, 2000), μετά από παρατηρήσεις τους ότι κάποια μόρια που εισάγονταν 

σε  πηγή  ηλεκτρονιακού  ιονισμού  υπό  υψηλή  πίεση,  μπορούσαν  να  σχηματίσουν 

ιόντα του τύπου  [Μ‐Η]+.   Ο χημικός  ιονισμός είναι μια ήπια μέθοδος  ιονισμού και 

μπορεί να θεωρηθεί σαν διαδικασία δύο σταδίων.  Στο πρώτο στάδιο ένα αντιδρόν 

αέριο (reagent gas), το οποίο βρίσκεται σε σχετικά υψηλή πίεση (~1 Torr), υπόκειται 

ιονισμό  ηλεκτρονίων  κατά  τις  συγκρούσεις  ηλεκτρονίων  με  τα  μόρια  του, 

παράγοντας έτσι ένα μίγμα από ιόντα.  Στο δεύτερο στάδιο τα ιόντα αυτά αντιδρούν 

με  τα  ουδέτερα  μόρια  του  αναλύτη,  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  χαμηλότερη 

συγκέντρωση, συνήθως <1% του αντιδρώντος αερίου, σε μία αντίδραση του τύπου 

ιόν‐ουδέτερο  μόριο  (ion‐molecule  reaction).    Με  τη  διαδικασία  του  χημικού 

ιονισμού  μπορούν  να  σχηματιστούν  τόσο  θετικά,  όσο  και  αρνητικά  ιόντα,  οπότε 

έχουμε  αντίστοιχα  Θετικό  Χημικό  Ιονισμό  (Positive  Chemical  Ionization,  PCI)  και 

Αρνητικό  Χημικό  Ιονισμό  (Negative  Chemical  Ionization,  NCI).    Ανάλογα  με  τις 

ρυθμίσεις του οργάνου (π.χ. δυναμικά, ανιχνευτής, κτλ.) μπορούν να καταγραφούν 

μόνο τα θετικά ή μόνο τα αρνητικά ιόντα.  Ο χημικός ιονισμός είναι ίσως ο δεύτερος 

τρόπος παραγωγής ιόντων στη φασματομετρία μαζών. 

Ο φασματογράφος μάζας ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία 

είναι  ο  5973  inert Mass  Selective  Detector  ‐  Agilent  Technologies  ο  οποίος  έχει 

σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με EI όσο και με NCI 
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απλά με την αλλαγή της πηγής και της πολικότητας των  ion lenses και του detector  

dynode.  Για  την  πραγματοποίηση  μετρήσεων  με  χημικό  ιονισμό,  πρέπει  να 

τροποποιηθεί  η  περιοχή  ιονισμού  δέσμης  ηλεκτρονίων  του  Σχήματος  7.11  με  την 

προσθήκη  αντλίας  κενού  και  με  μείωση  του  εύρους  σχισμής  προς  τον  αναλυτή 

μαζών (Skoog et al., 2002c).   Με τα μέτρα αυτά, η πίεση του αντιδραστηρίου στην 

περιοχή  ιονισμού  διατηρείται    περίπου  στο  1  Torr,  ενώ  η  πίεση  του  αναλυτή 

διατηρείται κάτω από τα 10‐3 Torr.  Η σχετικά υψηλή μερική πίεση του αντιδρώντος 

αερίου  στην  πηγή  είναι  κρίσιμη  στην  εξασφάλιση  ενός  υψηλού  αριθμού 

συγκρούσεων  μεταξύ  ιόντων  και  μορίων  κατά  τη  διάρκεια  του  dwell  time  του 

αντιδρώντος  αερίου  στην  πηγή  ιονισμού  (Worton  et  al.,  2008).    Επιπλέον  η 

περίσσεια  του  αντιδρώντος  αερίου  κατά  103‐104  φορές,  προστατεύει 

αποτελεσματικά  τα μόρια  του αναλύτη από  τον  ιονισμό με  τα αρχικά ηλεκτρόνια, 

γεγονός σημαντικό για τη μείωση του ηλεκτρονιακού ιονισμού του αναλύτη.  Λόγω 

όμως  της  μεγάλης  διαφοράς  συγκεντρώσεων,  η  δέσμη  ηλεκτρονίων  αντιδρά 

αποκλειστικά με τα μόρια του αντιδραστηρίου. 

Το μεθάνιο αντιστοιχεί σε ένα από το πιο γνωστά αντιδρώντα αέρια κατά τη 

χρήση του NCI.  Στον NCI η ενέργεια των ηλεκτρονίων, τα οποία παράγονται από το 

νήμα  (συνήθως  ρηνίου),  είναι  υψηλότερη  από  εκείνη  που  χρησιμοποιείται  στο  EI 

(~70 eV) και είναι απαραίτητη για τα ηλεκτρόνια προκειμένου αυτά να καταφέρουν 

να  διαπεράσουν  το  αντιδρόν  αέριο.  Τα  αρχικά  ηλεκτρόνια  εκπέμπονται  μέσω  της 

θερμοϊοντικής  εκπομπής  από  ένα  θερμό  νήμα  και  επιβραδύνονται  λόγω  της 

αλληλεπίδρασης  τους  με  το  αντιδρόν  αέριο.   Με  τον  τρόπο  αυτό  προκύπτουν  τα 

θερμικά  ηλεκτρόνια  (thermal  electrons)  χαμηλότερης  ενεργειακής  στάθμης  (<  15 

eV) και το θετικά φορτισμένο αντιδρόν αέριο.  Όταν το μεθάνιο βομβαρδίζεται από 

ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας, η αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι η 7.4: 

 

CH4 + e‐ (230eV)   CH4
+ + 2e‐ (thermal)                        (7.4) 

 

Τα e‐(thermal) αντιστοιχούν στα ηλεκτρόνια που αντιδρούν με τα μόρια του αναλύτη.  

Συνήθως  χρησιμοποιούνται  θετικά  ιόντα  αλλά  όταν  οι  αναλύτες  περιέχουν  πολύ 

ηλεκτραρνητικά  άτομα,  χρησιμοποιείται  χημικός  ιονισμός  με  αρνητικά  ιόντα 

(Dougherty et al., 1981).  Στην πράξη, κατά τη χρήση του NCI δε σχηματίζεται κανένα 
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αρνητικό  ιόν  μεθανίου.    Αυτό  αποτρέπει  την  ύπαρξη  ενός  είδους  υποβάθρου  το 

οποίο  εμφανίζεται  στη  μέθοδο  Θετικού  Χημικού  Ιονισμού  (Positive  Chemical 

Ionization, PCI).    Στην  ιδιότητα αυτή οφείλονται  τα πολύ  χαμηλά όρια ανίχνευσης 

κατά τη χρήση του NCI.   

Βασική  προϋπόθεση  για  τη  χρήση  του  NCI,  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  ο 

αναλύτης θα πρέπει να μπορεί να παράγει ιόν με αρνητικό φορτίο, για παράδειγμα 

μέσω  σύλληψης  ηλεκτρονίων.    Επειδή  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  για  όλους  τους 

αναλύτες, η τεχνική NCI προσδίδει υψηλή εκλεκτικότητα στην ανάλυση σε σχέση με 

άλλες τεχνικές, όπως είναι ο EI και  ο PCI.  Ο NCI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ανάλυση  ενώσεων  οι  οποίες  περιέχουν  στο  μόριο  τους  όξινες  ομάδες  ή 

ηλεκτραρνητικά  στοιχεία,  όπως  είναι  τα  αλογόνα  (de  Hoffmann  et  al.,  2003).  

Εξαιτίας της υψηλής ηλεκτραρνητικότητας των αλογόνων, ο NCI αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο  για  την ανάλυση  ενώσεων που  τα περιέχουν όπως  είναι  τα DBPs  και  τα 

PCBs  (Kontsas  et  al.,  2003).    Τα  αλογονωμένα  παραπροϊόντα  απολύμανσης 

σχηματίζουν  ανιόντα  μέσω  μιας  διαδικασίας  σύλληψης  ηλεκτρονίων,  όπου  η 

σύλληψη  των  e‐(thermal)  ακολουθείται  σχεδόν  στιγμιαία  από  διάσπαση    προς  το 

σχηματισμό  ανιόντος  αλογόνου  και  μιας  ουδέτερης  ρίζας,  όπως  φαίνεται  στην 

αντίδραση 7.5:  
 

 RX + e‐(<15 eV)  Χ‐ + R• (Χ = Cl, Br, I)                           (7.5) 
 

Η  παρατήρηση    χαρακτηριστικών  αναλογιών  ισοτόπων  (79Br/81Br  1:1  και 
35Cl/37Cl 3:1)  για    τα προσδιοριζόμενα ανιόντα αλόγονου αποτελούν ένα επιπλέον 

εργαλείο  για  τον  προσδιορισμό  όμως  συγκεκριμένου  ανιόντος  αλόγονου  στο 

χρωματογράφημα.  Αυτή η αναλογία, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όταν εμφανίζεται 

στο φάσμα μάζας ένα  ιόν με m/z 81  χωρίς όμως να συνοδεύεται από την ύπαρξη 

ιόντος με m/z 79, σε αναλογία 1:1, τότε πρόκειται για ένα αναλύτη που ο ιονισμός 

του δίνει μεν ένα ιόν με m/z 81, όμως πρόκειται για μη βρωμιωμένο παράγωγο.  

Κατά τη χρήση του NCI λαμβάνουν χώρα διάφοροι μηχανισμοί.  Οι τέσσερις 

βασικοί μηχανισμοί περιγράφονται ακολούθως (Harrison, 1983):  
 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polychlorinated_biphenyls
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Α.  Σύλληψη ηλεκτρονίων 

Η αντίδραση σύλληψης ηλεκτρονίων (electron capture) περιγράφεται από 

την αντίδραση 7.6:  
 

MX + e‐(thermal)   MX‐•                                           (7.6) 
 

όπου  το  MX  είναι  ο  αναλύτης  και  το  ηλεκτρόνιο  είναι  ένα  θερμικό  (αργό) 

ηλεκτρόνιο  που  παράγεται  από  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  υψηλών 

ενεργειακών ηλεκτρονίων και του αντιδρώντος αερίου.  Σε μερικές περιπτώσεις, το 

ριζικό  ανιόν MX‐•  δεν  είναι  σταθερό.    Σ’  αυτήν  την  περίπτωση  λαμβάνει  χώρα  η 

αντίστροφη αντίδραση 7.7: 
 

MX•‐   MX + e‐                                              (7.7) 
 

Η  αντίστροφη  αντίδραση  καλείται  μερικές  φορές  αυτοαπόσπαση.  Αυτή  η 

αντίστροφη αντίδραση εμφανίζεται γενικά πολύ γρήγορα.  Κατά συνέπεια, υπάρχει 

λίγος χρόνος για το ασταθές ανιόν που σταθεροποιείται μέσω των συγκρούσεων ή 

άλλων αντιδράσεων.   Η σύλληψη ηλεκτρονίων είναι η ευνοϊκότερη για τις ενώσεις 

που  περιέχουν  ετερο‐άτομα  στο  μόριο  τους,    όπως  άζωτο,  οξυγόνο,  φώσφορος, 

θείο,  πυρίτιο,  και  ειδικά  τα  αλογόνα:  φθόριο,  χλώριο,  βρώμιο  και  ιώδιο.  Η 

παρουσία  οξυγόνου,  νερού,  ή  σχεδόν  οποιουδήποτε  άλλου  μολυσματικού 

παράγοντα  παρεμποδίζει  την  αντίδραση  σύλληψης  ηλεκτρονίων.    Οι  προσμίξεις 

αυτές αναγκάζουν το αρνητικό ιόν να σχηματιστεί μέσω μίας πιο αργής αντίδρασης 

ιόντος‐μορίου.  Αυτό οδηγεί γενικά σε μικρότερη ευαισθησία.  Γι’ αυτό, η παρουσία 

οξυγόνου (αέρας) και νερού θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. 

 

Β. Σύλληψη ηλεκτρονίων με ταυτόχρονη διάσπαση    

Η  σύλληψη  ηλεκτρονίων  με  ταυτόχρονη  διάσπαση  (Dissociative  Electron 

Capture,  DEC)  είναι    μια  διαδικασία  παρόμοια  με  τη  σύλληψη  ηλεκτρονίων.  Η 

διαφορά  είναι  ότι  κατά  τη  διάρκεια  της  αντίδρασης,    το  μόριο  του  αναλύτη 

διασπάται.    Αποτέλεσμα  αυτής  της  διάσπασης  είναι  ο  σχηματισμός  ενός 

χαρακτηριστικού  ανιόντος  και  μίας  ουδέτερης  ρίζας,  σύμφωνα  με  την  αντίδραση 

7.8:   
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MX + e‐(thermal)    M• + X‐                              (7.8) 
 

Αυτή η αντίδραση δεν παρέχει την ίδια ευαισθησία με τη σύλληψη ηλεκτρονίων και 

τα  παραγόμενα  φάσματα  μάζας  εμφανίζουν  τα  μοριακά  ιόντα  με  χαμηλότερη 

αφθονία.    Όπως  και  με  τη  σύλληψη  ηλεκτρονίων,  τα  προϊόντα  της DEC  δεν  είναι  

πάντα σταθερά.  Η αντίστροφη αντίδραση εμφανίζεται μερικές φορές.  Η αντίδραση 

που λαμβάνει χώρα στην περίπτωση αυτή είναι η 7.9:  
 

M•  + X‐   MX + e‐                                       (7.9) 
 

Γ. Σχηματισμός ζεύγους ιόντων 

Ο  σχηματισμός  ζεύγους  ιόντων  (ion  pair  formation)  είναι  επιφανειακά 

παρόμοιος με το μηχανισμό της DEC.  Ο σχηματισμός ζεύγους ιόντων περιγράφεται 

από την αντίδραση 7.10:  
 

MX + e‐ (thermal)   M+ + X‐ + e‐                           (7.10) 
 

Όπως  με  το  μηχανισμό  της  DEC,  το  μόριο  του  αναλύτη  διασπάται.    Στην 

περίπτωση  όμως  αυτή  το  ηλεκτρόνιο  δε  συλλαμβάνεται  από  τα  σχηματιζόμενα 

ιόντα.    Αντί  αυτού,  το  μόριο  του  αναλύτη  διασπάται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  τα 

ηλεκτρόνια διανέμονται άνισα κι έτσι  σχηματίζονται τα θετικά και αρνητικά ιόντα. 

  

Δ. Αντιδράσεις ιόντος‐μορίου 

Οι  αντιδράσεις  ιόντος‐μορίου  (ion  molecule  reactions)  λαμβάνουν  χώρα 

όταν  στην  πηγή  ιονισμού  CI  υπάρχει  παρουσία  οξυγόνου,  νερού  και  άλλων 

προσμίξεων.    Οι  αντιδράσεις  ιόντος‐μορίου  είναι  2–4  φορές  πιο  αργές  από  τις 

αντιδράσεις  σύλληψης  ηλεκτρονίων  εμφανίζοντας  παράλληλα  χαμηλότερη 

ευαισθησία.  Οι αντιδράσεις ιόντος‐μορίου μπορούν να περιγραφούν από τη γενική 

αντίδραση 7.11: 
 

Μ + X‐   MX‐                                          (7.11) 
 

όπου X‐ είναι συχνά μια ομάδα αλογόνου ή υδροξυλίου, η οποία έχει δημιουργηθεί 

από τον ιονισμό των προσμίξεων, κατά την αντίδραση τους με τα  παραγόμενα από 
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το νήμα ηλεκτρόνια.  Οι αντιδράσεις ιόντος‐μορίου ανταγωνίζονται τις  αντιδράσεις 

σύλληψης ηλεκτρονίων.   

 

 

7.3.4. Τεχνική  Ηλεκτροψεκασμού 

   

  Η μέθοδος ανάλυσης που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία βασίζεται 

στην τεχνική του ηλεκτροψεκασμού  (electrospray  ionization, ESI) σε συνδυασμό με 

τη  φασματομετρία  μάζας.    Κατά  τον  ηλεκτροψεκασμό  διαλύματος,  τα  εντός  του 

διαλύματος  ιόντα  της  προσδιοριζόμενης  ουσίας  μεταβαίνουν  στην  αέρια 

κατάσταση.    Η  τεχνική  του  ηλεκτροψεκασμού  χρησιμοποιείται  ευρέως  στην 

ανάλυση  πολικών  ενώσεων.    Επίσης,  καθιστά  δυνατή  την  ανάλυση  θερμικά 

ασταθών ενώσεων ή ενώσεων υψηλού μοριακού βάρους, οι οποίες παρουσιάζουν 

προβλήματα στην ανάλυσή τους με τη συνήθη τεχνική της φασματομετρίας μάζας.   

  Η  διαδικασία  του  ηλεκτροψεκασμού  μπορεί  να  χωριστεί  σε  τρία  βασικά 

στάδια:  

  1. Σχηματισμός σταγόνας 

  2. Συρρίκνωση σταγόνας   

  3. Παραγωγή ιόντων στην αέρια φάση. 

Το διάλυμα της προσδιοριζόμενης ένωσης απελευθερώνεται στην άκρη της βελόνας 

ηλεκτροψεκασμού, όπου εφαρμόζεται ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο για τη διατήρηση της 

άκρης  της  βελόνας  ηλεκτροψεκασμού  σε  αρκούντος  υψηλή  τάση.    Μόλις  το 

διάλυμα    «συναντήσει»  το  ισχυρό  ηλεκτρικό  πεδίο  σχηματίζει  ένα  νέφος  από 

σταγόνες  ισχυρά  φορτισμένες  στην  επιφάνειά  τους.    Στην  παρούσα  εργασία 

εφαρμόζεται  αρνητικό  δυναμικό,  έτσι  τα  εντός  του  διαλύματος  αρνητικά  ιόντα 

συσσωρεύονται  στην  επιφάνεια  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  σχηματίζουν  έναν  κώνο 

(Taylor cone).  Σε αρκούντος ισχυρό πεδίο, ο κώνος παράγει αρνητικά φορτισμένες 

σταγόνες όταν η εφαρμοζόμενη ηλεκτροστατική δύναμη υπερβεί  την  επιφανειακή 

τάση  του  διαλύτη.    Η  διάμετρος  της  σταγόνας  εξαρτάται  από  το  εφαρμοζόμενο 

δυναμικό, την ταχύτητα ροής του διαλύματος και τη φύση του διαλύτη.   
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Καθώς το νέφος από σταγόνες διασχίζει μια βαθμιδωτή μεταβολή της πίεσης 

προς την κατεύθυνση του αναλυτή μάζας, κατ’ αρχάς λαμβάνει χώρα εξάτμιση του 

διαλύτη από τις αρχικά σχηματιζόμενες σταγόνες, η οποία επιφέρει μια μείωση στη 

διάμετρο  της  σταγόνας  με  ταυτόχρονη  αύξηση  της  πυκνότητας  φορτίου  στην 

επιφάνεια  κάθε  σταγόνας.    Η  πυκνότητα φορτίου  στην  επιφάνεια  κάθε  σταγόνας 

αυξάνει συνεχώς μέχρι ενός κρίσιμου σημείου, πού είναι γνωστό ως όριο Rayleigh.  

Στο  σημείο  αυτό,  λαμβάνει  χώρα  σχάση  της  σταγόνας  (σχάση  Coulomb)  σε 

μικρότερα σταγονίδια διότι η ηλεκτροστατική άπωση έχει υπερβεί την επιφανειακή 

τάση  που  κρατάει  ενωμένη  τη  σταγόνα.    Ακολουθεί  περαιτέρω  εξάτμιση  του 

διαλύτη  και  σχάσεις  κ.ο.κ.,  με  αποτέλεσμα  το  σχηματισμό  τελικά  πολύ  μικρών 

σταγονιδίων από  τα  οποία  εκτινάσσονται  τα  ιόντα  της  εξεταζόμενης  ένωσης  στην 

αέρια  κατάσταση  λόγω  της  ηλεκτροστατικής  άπωσης.    Στο  Σχήμα 7.12  παρουσιά‐

ζονται  τα  σπουδαιότερα  φαινόμενα  τα  οποία  λαμβάνουν  χώρα  κατά  τον 

ηλεκτροψεκασμό ενός διαλύματος.  

-

-

- - -

-

 
Σχήμα 7.12: Σχηματισμός σταγόνων διαλύματος κατά τον ηλεκτροψεκασμό. 

 

Για την ευκολότερη εκνέφωση του διαλύματος καθώς αυτό εξέρχεται από τη 

βελόνα  ηλεκτροψεκασμού,  συνήθως  διαβιβάζεται  ένα  αέριο  εκνέφωσης  (sheath 

gas).  Παράλληλα, το αέριο αυτό διευκολύνει και την εξάτμιση του διαλύτη από τις 

σταγόνες (auxiliary gas).  
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7.3.5. Ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονιών (ECD) 

 

  Ο ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων  (electron‐capture detector, ECD) είναι 

πλέον ένας από τους ευρύτατα χρησιμοποιούμενους ανιχνευτές για περιβαλλοντικά 

δείγματα  (Skoog  et  al.,  2002d).    Αυτό  οφείλεται  στην  εκλεκτικότητα  του  προς 

αλογονούχες  ενώσεις,  όπως  είναι  τα  αλογονωμένα  παραπροϊόντα  απολύμανσης 

υδάτων.    Στον  ECD,  το  έκλουσμα  από  τη  στήλη  διέρχεται  πάνω  από  ένα  β‐

ραδιενεργό υλικό.  Στην παρούσα εργασία το υλικό αυτό αντιστοιχεί στο  63Ni.  Ένα 

ηλεκτρόνιο  από  τη  ραδιενεργό  πηγή  προσκαλεί  ιοντισμό  του  φέροντος  αερίου 

(άζωτο) και την παραγωγή ενός σμήνους ηλεκτρονίων.  Απουσία οργανικής ένωσης 

τα ηλεκτρόνια αυτά προκαλούν την εμφάνιση ενός σταθερού ρεύματος μεταξύ ενός 

ζεύγους  ηλεκτροδίων.    Το  ρεύμα  αυτό  μειώνεται  σημαντικά  παρουσία  οργανικών 

μορίων, τα οποία έχουν τάση να «συλλάβουν» ηλεκτρόνια. 

  Ο ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων είναι εκλεκτικός ως προς την απόκριση 

του  και  ιδιαίτερα  ευαίσθητος  σε  μόρια  που  περιέχουν  δραστικές  ομάδες,  όπως 

είναι  τα αλογόνα,  γεγονός που  τον  καθιστά κατάλληλο για  την ανάλυση ενώσεων 

όπως είναι  τα αλογονωμένα οργανικά DBPs.   Αντίθετα δεν αποκρίνεται σε αμίνες, 

αλκοόλες και υδρογονάνθρακες.  Μειονέκτημα της τεχνικής αποτελεί το γεγονός ότι 

η γραμμική περιοχή του περιορίζεται σε δύο τάξεις μεγέθους. 

 

7.3.6. Τετραπολικός αναλυτής μαζών (MS) 

 
  Ο  τετραπολικός  αναλυτής  μαζών  αντιστοιχεί  στο  συνηθέστερο  τύπο 

φασματομέτρου μαζών που  χρησιμοποίειται  στη φασματομετρία ατομικών μαζών 

(Skoog  et al., 2002e).    Το  όργανο  αυτό  είχε  μικρό  μέγεθος,  μικρότερο  κόστος  και 

είναι  μηχανικά  ανθεκτικότερο  από  τους  περισσότερους  τύπους  φασματομέτρων 

μαζών.    Επίσης  έχει  το  πλεονέκτημα  των  υψηλών  ταχυτήτων  σάρωσης,  ώστε 

ολόκληρο τα φάσμα μαζών να λαμβάνεται σε χρόνο μικρότερο των 100 ms (Miller et 

al., 1986). 

Καρδιά  του  τετραπολικού  φασματομέτρου  είναι  οι  τέσσερις  παράλληλες 

κυλινδρικές  ράβδοι,  οι  οποίες  δρουν  ως  ηλεκτρόδια  (Σχήμα  7.13).    Οι  διαγώνιες 
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Ράβδοι
τετραπόλου

Προς τον
ανιχνευτήΜη εστιασμένα

ιόντα

Εστιασμένα ιόντα

Ιόντα προερχόμενα από την
πηγή ιονισμού

Σχισμή για την είσοδο των
ιόντων στο τετράπολο

ράβδοι συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους.  Το ένα ζεύγος συνδέενται με το θετικό 

πόλο  μιας  πηγής  μεταβλητής  τάσης  DC,  ενώ  το  άλλο  με  τον  αρνητικό  πόλο  της 

πηγής.   Επιπλέον σε κάθε ζεύγος ράβδων εφαρμόζονται μεταβλητές τάσεις AC  (με 

συχνότητα  στην  περιοχή  των  ραδιοσυχνοτήτων),  που  μεταξύ  τους  βρίσκονται  σε 

διαφορά φάσης 180ο.  

Για να ληφθεί το φάσμα μαζών με αυτή τη συσκευή, τα ιόντα επιταχύνονται 

στο χώρο ανάμεσα στις ράβδους με ένα δυναμικό 5 έως 10 V.   Τα εναλλασσόμενα 

και συνεχή δυναμικά των ράβδων αυξάνουν συγχρόνως διατηρώντας όμως το λόγο 

τους σταθερό.   Σε κάποια χρονική στιγμή όλα τα ιόντα, εκτός από αυτά που έχουν 

μια  συγκεκριμένη  τιμή  λόγου m/z,  φθάνουν  στις  ράβδους  και  μετατρέπονται  σε 

ουδέτερα  μόρια.    Έτσι  φθάνουν  στο  μεταλλάκτη  μόνον  τα  ιόντα,  των  οποίων  οι 

τιμές  m/z  βρίσκονται  σε  μια  στενή  περιοχή  τιμών  του  λόγου  m/z.    Με  τα 

τετραπολικά  όργανα  μπορούν  εύκολα  να  διακριθούν  ιόντα,  που  διαφέρουν  κατά 

μία μονάδα μάζας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Σχήμα 7.13: Σχηματική αναπαράσταση τετραπόλου (Skelkton et al., 2002). 
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7.4. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

7.4.1. Διαχωρισμός πτητικών DBPs 

 

Η χρωματογραφική ανάλυση πραγματοποιείται σε αέριο χρωματογράφο HP 

5890IIB  εφοδιασμένο  με  ανιχνευτή  (63Ni)  σύλληψης  ηλεκτρονίων  (ECD).    Για  το 

διαχωρισμό  των  ενώσεων  χρησιμοποιήθηκε  τριχοειδής  στήλη  (FS‐SE‐54‐CB‐1, 

GmbH), με τα εξής χαρακτηριστικά: 

‐ Μήκος στήλης: 60 m 

‐ Εσωτερική διάμετρος (I.D.): 0,32 mm 

‐ Πάχος στατικής φάσης (Film Thickness): 1,00 μm 

‐ Στατική φάση: 95% methyl silicone, 5% phenyl silicone, 1% vinyl silicone 

Ως  φέρον  αέριο  χρησιμοποιείται  το  υδρογόνο  (καθαρότητας:  99,999%)  με 

back‐pressure 80,5 kPa,  ενώ  το  άζωτο  (ECD quality)  χρησιμοποιείται ως αέριο  για 

τον  ανιχνευτή  με  ροή  60  mL/min.    Το  θερμοκρασιακό  πρόγραμμα  που 

χρησιμοποιήθηκε  για  τη  χρωματογραφική  ανάλυση  ήταν  διάρκειας  46 min  με  τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  Η αρχική θερμοκρασία 35 οC ήταν σταθερή για 15 min, 

ακολούθησε  σταθερή  αύξηση  της  θερμοκρασίας  μέχρι  τους  100  οC  με  ρυθμό  5 
οC/min,    έπειτα  η  θερμοκρασία  αυξήθηκε  κι  άλλο  μέχρι  τους  180  οC  με  ρυθμό  8 
οC/min όπου και παρέμεινε για 8 min.   Η εισαγωγή του δείγματος έγινε χειροκίνητα 

με την τεχνική on column και η θερμοκρασία του ανιχνευτή ήταν 300 οC. 

 
 

7.4.2. Διαχωρισμός μη πτητικών DBPs με χρήση αέριας χρωματογραφίας 

 

  Η χρωματογραφική ανάλυση των εκχυλισμάτων,  τα οποία προκύπτουν από 

την  υγρή‐υγρή  εκχύλιση,  πραγματοποιείται  στο  σύστημα  αέριας  χρωματογραφίας 

6890 N Gas Chromatography  (GC)–Agilent Technologies  το οποίο είναι συζευγμένο 

με  φασματογράφο  μάζας  5973  inert  Mass  Selective  Detector  (MSD)  (Hewlett‐

Packard  Co.).    Αυτόματος  δειγματολήπτης  7683  Series–Agilent  Technologies 

χρησιμοποιήθηκε  για  την  εισαγωγή  του δείγματος  (on column).   3,0  μL  δείγματος 
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εισάγονται  στο  σύστημα ανάλυσης  και  τα  συστατικά  του  διαχωρίζονται  με  χρήση 

τριχοειδούς  στήλης  αέριας  χρωματογραφίας  DB5‐MS  (Agilent  122‐5532):  (30  m, 

0,25 mm, 0,25 μm). 

  Το  θερμοκρασιακό  πρόγραμμα  που  χρησιμοποιείται  για  το  βέλτιστο 

διαχωρισμό  των  HAAs  περιγράφεται  ακολούθως.    Αρχικά,  η  θερμοκρασία  του 

φούρνου διατηρείται στους 40 oC για 10 min, ακολουθεί αύξηση της θερμοκρασίας 

στους  75  oC  με  ρυθμό  αύξησης  5  oC/min,  όπου  και  διατηρείται  για  15 min.    Στη 

συνέχεια πραγματοποιείται περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας στους 100 oC με 

ρυθμό αύξησης 5 oC/min για 5 min.   Τέλος η θερμοκρασία αυξάνει με έναν ρυθμό 

15  oC/min, φτάνοντας στους 185  oC όπου σταθεροποιείται για 2 min.   Οι προανα‐

φερθείσες  χρωματογραφικές συνθήκες  χρησιμοποιήθηκαν κατά  τη λειτουργία  του 

συστήματος τόσο με ηλεκτρονιακό ιονισμό (EI) όσο και με αρνητικό χημικό ιονισμό 

(NCI).    Τόσο  στον  ηλεκτρονιακό  όσο  και  στο  χημικό  ιονοσμό,  σαν  φέρον  αέριο 

χρησιμοποιείται  ήλιο,  με  ροή  1,0 mL/min  (constant  flow).    Στον  χημικό  ιονισμό, 

χρησιμοποιείται επιπλέον το μεθάνιο σαν αντιδρών αέριο.   

 

 

7.4.3. Διαχωρισμός μη πτητικών DBPs με χρήση ιοντικής χρωματογραφίας 

 

   Τα HAAs διαχωρίζονται με στήλη  Ion–Pac AS16  (2x250mm), η οποία φέρει 

υλικό  πληρώσεως  ethylvinylbenzene‐divinylbenzene  (55%)  με  διάμετρο  υλικού  9 

μm, του οποίου η επιφάνεια είναι επικαλυμένη με στρώμα το οποίο έχει ιδιότητες 

ανιονανταλλαγής.    Η  λειτουργικότητα  του  στρώματος  αυτού  οφείλεται  στην 

παρουσία  των  υδρόφιλων  τεταρτοταγών  ομάδων  αμμωνίου.    Πριν  από  τη  στήλη 

έχει  τοποθετηθεί  προστήλη  Ion  Pac  AG16  (2x50mm),  η  οποία  φέρει  το  ίδιο 

πληρωτικό υλικό με τη στήλη. Ο όγκος δείγματος που εγχέεται στο σύστημα είναι 

100 μL, ενώ σαν κινητή φάση χρησιμοποιείται υδατικό διάλυμα NaOH (60 mM) με 

ταχύτητα ροής ίση με 150 μL/min (ισοκρατική έκλουση).   

Τα HAAs  ανήκουν στην  κατηγορία  των μη πτητικών  ενώσεων.    Για  το  λόγο 

αυτό πραγματοποιείται προσθήκη μίας ροής ενός πτητικού οργανικού διαλύτη στη 

γραμμή  εκλούσματος  προτού  αυτό  φτάσει  στο  ESI.    Πιο  συγκεκριμένα,  μετά  την 
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καταστολή του διαλύτη της κινητής φάσης, το έκλουσμα το οποίο περιέχει τα HAAs 

δεν  εξαερώνεται  πλήρως  στη  βελόνα  του  ηλεκτροψεκασμού  με  αποτέλεσμα  να 

μειώνεται  το  σήμα  στο  MS.    Για  να  ξεπεραστεί  το  πρόβλημα  αυτό, 

πραγματοποιείται η προσθήκη ακετονιτριλίου με ροή 50 μL/min, η οποία λαμβάνει 

χώρα πριν τον ESI, βελτιώνοντας έτσι το ποσοστό εξαέρωσης του εκλούσματος.   

  Το  διάγραμμα  ροής  της  οργανολογίας  η  οποία  χρησιμοποιήθηκε  φαίνεται 

στο Σχήμα 7.14.   Αρχικά μία αντλία (Surveyor MS Pump) διανέμει την κινητή φάση 

(NaOH)  στη  στήλη  με  ροή  100  μL/min.    Στη  συνέχεια  το  έκλουσμα  της  στήλης 

υφίσταται καταστολή από τον καταστολέα ASRS 300 (2mm–DIONEX) στα 100 mA, ο 

οποίος  αναγεννάται  με  τη  βοήθεια  ροής  απιονισμένου  νερού  που  αποστέλλεται 

από  μια  δεύτερη  αντλία  (LC‐20AD  Pump–Shimadgu  Corporation).    Πρόκειται  για 

καταστολέα ανταλλαγής κατιόντων, στον οποίο αντικαθίσταται  το  ιόν  του νατρίου 

από ένα κατιόν του υδρογόνου,  το οποίο εξουδετερώνει το ανιόν υδροξυλίου ενώ 

ταυτόχρονα ο αναλύτης μετατρέπεται σε οξύ προτού οδηγηθεί στο φασματόμετρο 

μάζας.  Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση καταστολέα, οδηγεί στη μείωση των ορίων 

ανίχνευσης  στο  φασματόμετρο  μάζας  σε  σχέση  με  μια  μη‐κατεσταλμένη  μέθοδο 

ανάλυσης, για τον ίδιο αναλύτη (Sarzanini et al., 1999).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Σχήμα 7.14: Διάγραμμα ροής για την ανάλυση των HAAs με IC‐ESI‐MS. 
 

Το  «κατεσταλμένο  έκλουσμα»  στη  συνέχεια  οδηγείται  σε  ένα  σύνδεσμο 

σχήματος Τ, όπου πραγματοποιείται ταυτόχρονη συνεχής προσθήκη ενός πτητικού 

ΣΤΗΛΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΑΣ

ESI‐MS

Κινητή φάση: NaOH
Απιονισμένο νερό για
την αναγέννηση του
καταστολέα

Aκετονιτρίλιο

ΑΝΤΛΙΑ 1 ΑΝΤΛΙΑ 2

ΑΝΤΛΙΑ 3
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οργανικού  διαλύτη  (ακετονιτρίλιο)  με  τη  βοήθεια  μιας  τρίτης  αντλίας  (AXP‐MS‐

Dionex).   Το τελικό έκλουσμα οδηγείται στην πηγή ιονισμού, που στην προκειμένη 

περίπτωση αντιστοιχεί στον ηλεκτροψεκασμό (Electrospray ionization, ESI), ο οποίος 

λειτουργεί σε αρνητικό δυναμικό.  

Έχει βρεθεί ότι προσθήκη μιας «δευτερεύουσας ροής» ακετονιτριλίου, όπως 

είναι  αυτή  που  περιγράφεται  παραπάνω,  οδηγεί  στην  αύξηση  της  ευαισθησίας 

σχεδόν  για  όλους  τους  αναλύτες  (Takino  et  al.,  2000).    Στην  παρούσα  εργασία 

πραγματοποιήθηκε  προσδιορισμός  της  βέλτιστης  ροής  του  ακετονιτριλίου 

(Κεφάλαιο  8).    Οι  προς  ανάλυση  ενώσεις  οδηγούνται  στον  ανιχνευτή  μέσω  ενός 

ρεύματος  χαμηλής  ιονικής  ισχύος.    100  μL  εκχυλίσματος  εγχέονται  μέσω  το 

συστήματος  έγχυσης,  ενώ  τα  δεδομένα  τα  οποία  παράγονται  από  την  παραπάνω 

διαδικασία αναλύονται με το κατάλληλο λογισμικό πακέτο (Xcalibur software). 

 

 

7.4.4. Διαχωρισμός ανόργανων ιόντων με χρήση ιοντικής χρωματογραφίας 

 

Μελετήθηκε η παρουσία των ιόντων: Cl‐, ClO3
‐, Br‐, BrO3

‐, SO4
‐2, NO3

‐, HPO4
‐ 

και  Ι‐  σε  δείγματα  ποσίμων  υδάτων  και  υδάτων  τα  οποία  προέρχονται  από 

κολυμβητικές  δεξαμενές.    Για  τον  προσδιορισμό  των  ιόντων  αυτών,  αναπτύχθηκε 

αναλυτική μέθοδος  ιοντικής  χρωματογραφίας με αγωγιμομετρικό ανιχνευτή.   Μια 

αντλία υψηλής πίεσης GP50‐Dionex  είναι εφοδιασμένη με προστήλη AG23‐Dionex 

(4x50 mm)  και  στήλη  AS23‐Dionex  (4x250 mm).    Για  την  ανίχνευση  του  σήματος 

χρησιμοποιείται ο αγωγιμομετρικός ανιχνευτής CD20‐Dionex.    Για τη χρωματογρα‐

φική  ανάλυση  των  ιόντων  η  κινητή  φάση  που  χρησιμοποιείται  είναι  υδατικό 

διάλυμα NαΟΗ (puriss, Fluka) συγκέντρωσης 30 mΜ.  Πραγματοποιείται ισοκρατική 

έκλουση,  με  ροή 1,0 mL/min.    Η  καταστολή  της  αγωγιμότητας  της  κινητής φάσης 

επιτυγχάνεται  με  την  προσαρμογή  του  καταστολέα  ASRS  300‐Dionex  (4 mm)  στο 

σύστημα  (στα 100 mA).  Ο όγκος του δείγματος που αναλύεται είναι τα 100 μL και η 

διάρκεια ανάλυσης είναι 17 min.   
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7.5. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 
 

7.5.1.  Ποσοτικός  προσδιορισμός  αλογονωμένων  οργανικών  παραπροϊόντων 

απολύμανσης με χρήση αέριας χρωματογραφίας    

 
Ο ποσοτικός προσδιορισμός των πτητικών DBPs (THMs, HANs, HKs, CPΝ και 

TTC)  έγινε  με  τη  μέθοδο  εσωτερικού  προτύπου.    Για  τον  υπολογισμό  των 

συντελεστών  σχετικής  απόκρισης  (Relative  Response  Factors,  RRF), 

πραγματοποιήθηκαν εγχύσεις μείγματος των προτύπων ενώσεων.   Ο υπολογισμός 

του  RRF  για  κάθε  ένωση  ξεχωριστά  έγινε  σύμφωνα  με  την  εξίσωση  7.4 

χρησιμοποιώντας  την  επιφάνεια  από  το  χρωματογράφημα  που  αντιστοιχεί  στην 

κάθε ένωση ξεχωριστά.   
 

RRFx=
XIS

ISX

CA
CA

*
*

                                               (Εξ. 7.4) 

 

Όπου C και Α, η συγκέντρωση και η επιφάνεια κορυφής αντίστοιχα, του εσωτερικού 

προτύπου  (IS)  και  της  αναλυόμενης  ουσίας  (X).    Ο  ποσοτικός  προσδιορισμός  των 

DBPs στα δείγματα έγινε με βάση την εξίσωση 7.4 λύνοντας τη ως προς CX. 
 

 

7.5.2.  Ποσοτικός  προσδιορισμός  αλογονωμένων  οργανικών  παραπροϊόντων 

απολύμανσης με χρήση ιοντικής χρωματογραφίας    

 
Ο ποσοτικός προσδιορισμός των HAAs επιτυγχάνεται με τη χρήση καμπυλών 

αναφοράς.    Πρότυπα διαλύματα δέκα  τουλάχιστον διαφορετικών συγκεντρώσεων 

των  υπό  μελέτη  ενώσεων,  αναλύονται  διαδοχικά.    Οι  καμπύλες  ελέγχονται 

καθημερινά  και  οι  μετρήσεις  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζουν  απόκλιση  μεγαλύτερη 

από 10%  των αρχικών.    Για όλες  τις  ενώσεις,  οι  ευθείες παρουσίασαν συντελεστή 

συσχέτισης (r2) υψηλότερο από 0,97. 
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7.5.3. Προσδιορισμός ποσοστών ανάκτησης και ορίων ανίχνευσης   

 
Για  τον  προσδιορισμό  των  ορίων  ανίχνευσης  και  της  ανάκτησης  της 

αναλυτικής  μεθοδολογίας  προστίθεται  γνωστή  ποσότητα  των  προτύπων  ενώσεων 

καθώς  και  των  εσωτερικών  προτύπων  (IS)  σε  υπερκάθαρο  νερό.    Μετά  την 

προσθήκη  γνωστών  ποσοτήτων  ακολουθείται  όλη  η  αναλυτική  μεθοδολογία  και 

πραγματοποιείται ποσοτικός προσδιορισμός.   Η ανάκτηση  (R)  για  την κάθε ένωση 

υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 7.5: 
 

R=
o

bx

C
CC −

x100                                                    (Εξ. 7.5) 

 

Όπου, Cx είναι η συγκέντρωση που υπολογίστηκε μετά την ανάλυση 

            CΟ είναι η προστιθέμενη συγκέντρωση της ένωσης 

            Cb είναι η συγκέντρωση που υπολογίστηκε στο υπερκάθαρο νερό. 

Εφαρμόζοντας της συνθήκες που έχουν επιλεχθεί ως βέλτιστες στο σύστημα 

ανάλυσης  πραγματοποιείται μια σειρά ενέσεων των προτύπων ενώσεων, με σκοπό 

τον προσδιορισμό του ορίου ανίχνευσης του οργάνου (Instrumental Detection Limit, 

IDL).    Ο  προσδιορισμός  πραγματοποιείται  με  διαδοχικές  αραιώσεις  του  αρχικού 

διαλύματος  που  περιλαμβάνει  τις  πρότυπες  ενώσεις.    Τα  διαλύματα  που 

προκύπτουν από τις προαναφερθείσες αραιώσεις, αναλύονται  έως ότου επιτευχθεί 

σήμα  τριπλάσιο  του  θορύβου  (S/N=3).    Η  συγκέντρωση  που  πληροί  αυτή  τη 

συνθήκη αντιστοιχεί στο όριο ανίχνευσης του οργάνου, ενώ όταν ο λόγος S/Ν πάρει 

την τιμή 10, τότε η σντίστοιχη συγκέντρωση αντιστοιχεί στο όριο ποσοτικοποίησης 

(Limit of Quantitation) του οργάνου για τις πρότυπες ενώσεις.   

Για  τον  προσδιορισμό  των  ορίων  ανίχνευσης  της  μεθόδου  (MDL)  και 

ποσοτικοποίησης της αναλυτικής μεθοδολογίας προστίθεται γνωστή ποσότητα των 

προτύπων  ενώσεων  σε  υπερκάθαρο  νερό.    Μετά  την  προσθήκη  γνωστών 

ποσοτήτων  ακολουθείται  όλη  η  αναλυτική  μεθοδολογία  και  πραγματοποιείται 

ποσοτικός προσδιορισμός.  Ισχύουν οι ίδιες αναλογίες για το λόγο S/N, ενώ σ’ αυτήν 

τη περίπτωση στους  λαμβάνονται  υπόψη  επιπλέον οι  ανακτήσεις  και  τα ποσοστά 

εμπλουτισμού που υφίσταται το δείγμα κατά την επεξεργασία. 
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Για  τον  προσδιορισμό  του  οργανικού  άνθρακα  και  της  ιοντικής  σύστασης 

των υδάτων,  τα όρια ανίχνευσης των χρησιμοποιούμενων μεθόδων υπολογίζονται 

σύμφωνα με τη σχέση (AWWA and WEF,  1995): 
 

MDL= t x s                                                         (Εξ. 7.6) 
 

Όπου, 

  t:  η  τιμή  της  κατανομής  Student‐Fischer,  η  οποία  ισούται  με 3,14  για 99% 

όριο εμπιστοσύνης, με n‐1 βαθμούς ελευθερίας (n=7) και 

  s: η τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων των 7 αναλύσεων. 
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ΜΕΡΟΣ ΙIΙ:   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ‐ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

 

8.1.  ΜΕΘΟΔΟΣ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΠΤΗΤΙΚΩΝ  ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

 
Οι ενώσεις που αναλύονται, για την κατηγορία των πτητικών αλογονωμένων 

οργανικών  DBPs,  είναι  τα  τριαλογονωμένα  μεθάνια  (THMs:  TCM,  DDCM,  DBCM, 

TBM),  τα  αλογονωμένα  ακετονιτρίλια  (HANs:  TCAN,  DCAN,  BCAN,  DBAN),  οι 

αλογονωμένες  κετόνες  (HKs:  1,1‐DCP,  1,1,1‐TCP),  το  ιωδομεθάνιο  (ΙΜ),  το 

βρωμοιωδομεθάνιο  (ΒΙΜ), η  χλωροπικρίνη  (CPN)  και ο  τετραχλωράνθρακας  (TCC), 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.1.   

 
Πίνακας 8.1:  Πτητικά αλογονωμένα οργανικά παραπροϊόντα χλωρίσωσης. 

Ενώσεις  Συντομογραφίες 

Χλωροφόρμιο 

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο 

Διβρωμοχλωρομεθάνιο 

Βρωμοφόρμιο 

Ιώδομεθάνιο 

Βρωμοιωδομεθάνιο 

Τετραχλωράνθρακας 

Τριχλωρο‐ακετονιτρίλιο 

Διχλωρο‐ακετονιτρίλιο 

Βρωμοχλωρο‐ακετονιτρίλιο 

Διβρωμο‐ακετονιτρίλιο 

1,1‐Διχλωρο‐προπανόνη 

1,1,1‐Τριχλωρο‐προπανόνη 

Χλωροπικρίνη 

2‐βρωμο‐1‐χλώρο προπάνιο  

1,2,3‐τριχλωρο‐προπάνιο 

TCM 

BDCM 

DBCM 

TBM 

ΙΜ 

ΒΙΜ 

TCC 

TCAN 

DCAN 

BCAN 

DBAN 

1,1‐DCP 

1,1,1‐TCP 

CPN 

BCP (IS1) 

TCP (IS2) 

 
 

Στο  Σχήμα  8.1  παρατίθεται  χρωματογράφημα  προτύπου  διαλύματος  των 

υπό μελέτη ουσιών.  Η ταυτοποίηση των προτύπων ενώσεων πραγματοποιήθηκε σε 

αέριο  χρωματογράφο  με  φασματογράφο  μάζας  παγίδας  ιόντων  (Ion  Trap  Mass 
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Spectrometer/Mass  Spectrometer,  ITMS/MS).    Η  τριχοειδής  στήλη  καθώς  και  οι 

χρωματογραφικές  συνθήκες  διατηρήθηκαν  για  την  ταυτοποίηση  αυτή.    Το  ήλιο 

χρησιμοποιήθηκε ως φέρον αέριο (back pressure 80,5 kPa).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 8.1: Αέριο χρωματογράφημα υψηλής καθαρότητας νερού με προσθήκη πρότυπου 
διαλύματος συγκέντρωσης 250 ng/L. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8.2: Χρωματογράφημα πόσιμου νερού Ηρακλείου. 
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Σχήμα 8.3: Χρωματογράφημα πόσιμου νερού της Αθήνας. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 8.4: Χρωματογράφημα πόσιμου νερού της Βαρκελώνης. 
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Σχήμα 8.5: Χρωματογράφημα χλωριωμένου νερού πισίνας. 
 

Στα  Σχήματα  8.2‐8.4  απεικονίζονται  χρωματογραφήματα  ποσίμων  υδάτων 

από την περιοχή του Ηρακλείου, της Αθήνας και της Βαρκελώνης, ενώ στο Σχήμα 8.5 

παρουσιάζεται χρωματογράφημα νερού πισίνας. 

Ο    ποιοτικός  έλεγχος  στο  GC/ECD  βασίστηκε  στο  σχετικό  χρόνο 

κατακράτησης  (Relative  Retention  time,  RRt),  ως  προς  τις  πρότυπες  ενώσεις  και 

δίνεται από την εξίσωση 8.1:  
 

RRt=
s

x

t
t

                                                            (Εξ. 8.1) 

 

Καθώς  και  του  διορθωμένου  χρόνου  κατακράτησης  (Adjusted  Retention  Time  – 

ARt), που δίνεται από την εξίσωση 8.2: 
 

ARt=
s

sx

t
tt −

                                                      (Εξ. 8.2) 

 

όπου  tx: ο χρόνος έκλουσης της υπό μελέτη ένωσης και  ts: ο χρόνος έκλουσης της  

πρότυπης ένωσης. 

  Ο ποσοτικός προσδιορισμός των πτητικών DBPs (THMs, HANs, HKs, CP, TTC) 

έγινε με  τη μέθοδο εσωτερικού προτύπου.    Για  τον υπολογισμό  των συντελεστών  
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σχετικής απόκρισης ( Relative Response Factors, RRF), πραγματοποιήθηκαν εγχύσεις 

μίγματος των προτύπων ενώσεων.  Ο υπολογισμός του RRF, έγινε σύμφωνα με την 

εξίσωση  8.3,  χρησιμοποιώντας  την  επιφάνεια  από  το  χρωματογράφημα  που 

αντιστοιχεί στην κάθε ένωση ξεχωριστά.   
 

RRFx=
XIS

ISX

CA
CA

*
*

                                                   (Εξ. 8.3) 

 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των DBPs στα δείγματα έγινε με βάση την παραπάνω 

εξίσωση, λύνοντας τη ως προς τη συγκέντρωση Cx. 

   

 

8.1.2. Προσδιορισμός ανακτήσεων πτητικών DBPs με χρήση LLE και CLSA 

 
Για  τον  προσδιορισμό  της  ανάκτησης  της  αναλυτικής  μεθοδολογίας 

προστέθηκε γνωστή ποσότητα των προτύπων ενώσεων καθώς και των εσωτερικών 

προτύπων  (IS)  σε  υπερκάθαρο  νερό.    Μετά  την  προσθήκη  γνωστών  ποσοτήτων 

ακολουθήθηκε  όλη  η  αναλυτική  μεθοδολογία  και  πραγματοποιήθηκε  ποσοτικός 

προσδιορισμός.   Η ανάκτηση (R) για την κάθε ένωση υπολογίζεται σύμφωνα με τη 

μαθηματική σχέση 8.4: 
 

R=
o

bx

C
CC −

x100                                             (Εξ. 8.4) 

 

Όπου, Cx είναι η συγκέντρωση που υπολογίστηκε μετά την ανάλυση 

            Co είναι η προστιθέμενη συγκέντρωση της ένωσης 

            Cb είναι η συγκέντρωση που υπολογίστηκε στο organic‐free νερό. 
 

Στον  Πίνακα  8.2  παρουσιάζονται  οι  ανακτήσεις  που  επιτεύχθηκαν  με  τη 

χρήση των δύο διαφορετικών μεθόδων εκχύλισης.   Παρατηρείται ότι τα επί τοις % 

ποσοστά  ανάκτησης  που  επιτυγχάνονται  κατά  την  εκχύλιση  με  το  σύστημα  CLSA 

κυμαίνονται  από  2,28  έως  54,50.    Κατά  την  ανάλυση  με  τη  LLE  επιτυγχάνονται 

σαφώς υψηλότερες ανακτήσεις για το πλήθος των υπό μελέτη ενώσεων, οι οποίες 
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κυμαίνονται  από  44,05  έως  127,94%.    Τα  υψηλότερα  ποσοστά  ανάκτησης  της 

μεθόδου  LLE,  καθώς  και  η  υψηλή  επαναληψιμότητα  της,  επιτρέπουν  την 

ποσοτικοποίηση των ενώσεων αυτών στο νερό, με μεγαλύτερη αξιοπιστία.   

 

Πίνακας 8.2: Οι επί τοις εκατό ανακτήσεις με χρήση των μεθόδων CLSA και LLE (προσθήκη 100 ng/L).   

  Ανακτήσεις (%) 

Ενώσεις  CLSA (S.D.) ‐ n=10  LLE (S.D.) ‐ n=7 

TCM 

BDCM 

DBCM 

TBM 

ΙΜ 

ΒΙΜ 

TCC 

TCAN 

DCAN 

BCAN 

DBAN 

1,1‐DCP 

1,1,1‐TCP 

CPN 

50,29 (15,36) 

25,43 (2,77) 

42,25 (3,39) 

56,99 (2,29) 

2,99 (0,41) 

54,50 (3,28) 

37,17 (3,49) 

2,28 (0,81) 

6,19 (0,88) 

8,08 (0,54) 

6,84 (0,19) 

5,03 (1,78) 

32,56 (0,77) 

25,88 (1,88) 

127,94 (10,78) 

109,66 (4,02) 

103,74 (4,37) 

107,37 (5,75) 

44,05 (4,05) 

79,06 (4,31) 

109,61 (6,50) 

109,10 (4,48) 

104,04 (6,57) 

110,68 (10,57) 

87,80 (15,45) 

93,02 (4,26) 

110,96 (2,72) 

97,99 (5,79) 

 

 

8.1.3. Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης  

 
Εφαρμόζοντας τις συνθήκες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7, στο σύστημα 

αέριας  χρωματογραφίας,  πραγματοποιήθηκε  μια  σειρά  ενέσεων  των  προτύπων 

ενώσεων,  με  σκοπό  τον  προσδιορισμό  του  ορίου  ανίχνευσης  του 

οργάνου(Instrumental Detection Limit,  IDL).   Ο προσδιορισμός έγινε με διαδοχικές 

αραιώσεις ενός αρχικού διαλύματος που περιείχε τις πρότυπες ενώσεις, έως ότου 

επιτευχθεί  το  σήμα  των  υπό  μελέτη  ενώσεων  να  είναι  τριπλάσιο  του  θορύβου 

(S/N=3).    Τα όρια ανίχνευσης  και  τα όρια ποσοτικοποίησης  του οργάνου  (Limit of 

Quantitation),  για  S/N=3  και  10  αντίστοιχα  για  τις  πρότυπες  ενώσεις, 
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παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.3.  Όπως προκύπτει τα όρια ανίχνευσης του οργάνου 

κυμαίνονται  από  0,01  έως  8,13  pg,  ενώ  τα  όρια  ποσοτικοποίησης  από  0,02  έως 

25,35 pg. 

 
Πίνακας 8.3: Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης οργάνου των προτύπων ενώσεων ‐ GC/ECD. 

Ενώσεις  IDL (pg)   LOQ (pg) 

TCM 

BDCM 

DBCM 

TBM 

ΙΜ 

ΒΙΜ 

TCC 

TCAN 

DCAN 

BCAN 

DBAN 

1,1‐DCP 

1,1,1‐TCP 

CPN 

2,33 

1,50 

7,78 

6,93 

8,13 

3,22 

2,15 

4,83 

2,77 

0,01 

5,35 

2,13 

5,03 

5,94 

7,52 

4,98 

23,70 

22,80 

25,35 

10,20 

6,66 

14,93 

8,27 

0,02 

16,75 

6,94 

15,02 

           16,47 

 

* IDL: S/N=3, LOQ: S/N=10  
 
Για  τον  προσδιορισμό  των  ορίων  ανίχνευσης  και  ποσοτικοποίησης  της 

αναλυτικής  μεθοδολογίας  προστέθηκε  γνωστή  ποσότητα  των  προτύπων  ενώσεων 

καθώς  και  των  εσωτερικών  προτύπων  (IS)  σε  υπερκάθαρο  νερό.    Μετά  την 

προσθήκη,  ακολουθήθηκε  όλη  η  αναλυτική  μεθοδολογία  και  πραγματοποιήθηκε 

ποσοτικός  προσδιορισμός.    Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  συμπύκνωση που  υφίστανται 

τα  δείγματα,  τα  ποσοστά  ανάκτησης  τους,  καθώς  και  το  γεγονός  ότι 

πραγματοποιείται  έγχυση  πρότυπου  διαλύματος  όγκου  1μL  στον  αέριο 

χρωματογράφο, τα όρια που προέκυψαν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.4.  

Τα όρια αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο του διαλύματος 

ο  οποίος  εγχύθηκε  στο  σύστημα  της  αέριας  χρωματογραφίας  προκειμένου  να 

υπολογιστούν τα όρια αυτά και αντιστοιχεί σε 1 μL, την ανάκτηση της κάθε ένωσης 

καθώς και  τον αρχικό όγκο  του νερού ο οποίος εκχυλίστηκε.    Στην περίπτωση της 

υγρής  υγρής  εκχύλισης  ο  εκχυλιζόμενος  όγκος  νερού  αντιστοιχεί  στα  30 mL,  ενώ 

στην εκχύλιση κλειστού κυκλώματος ο όγκος που εκχυλίζεται είναι ίσος με 900 mL. 
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Πίνακας 8.4: Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης μεθόδων με χρήση CLSA και LLE. 
CLSA  LLE 

MDL (ng/L)  LOQ (ng/L)  MDL (ng/L)  LOQ (ng/L) HAAs 

  Vέγχυσης = 1 μL   

TCM 

BDCM 

DBCM 

TBM 

ΙΜ 

ΒΙΜ 

TCC 

TCAN 

DCAN 

BCAN 

DBAN 

1,1‐DCP 

1,1,1‐TCP 

CPN 

0,21 

0,26 

0,82 

0,54 

12,08 

0,26 

0,26 

9,42 

1,99 

0,40 

3,47 

1,88 

0,69 

1,02 

0,66 

0,87 

2,66 

1,78 

37,70 

0,86 

0,79 

29,08 

6,66 

1,20 

11,53 

6,59 

2,19 

3,17 

173,28 

144,78 

360,25 

493,85 

829,00 

407,00 

210,33 

468,65 

285,72 

186,33 

598,89 

241,44 

500,68 

610,78 

558,78 

481,37 

921,38 

995,53 

1862,78 

1329,24 

652,55 

1447,60 

955,07 

632,17 

1888,30 

744,99 

1586,82 

1898,61 

* MDL: S/N=3, LOQ: S/N=10  

 

Η  εκχύλιση  με  τη  βοήθεια  του  συστήματος  CLSA  συμβάλει  στην  επίτευξη 

υψηλού βαθμού  συμπύκνωσης  των πτητικών  ενώσεων  κι  αυτό  γιατί  επιτρέπει  να 

συμπυκνωθούν 900 mL δείγματος νερού σε 30 μL εκχυλίσματος.  Αυτού του βαθμού 

η  συμπύκνωση  συμβάλει  σημαντικά  στη  μείωση  των  ορίων  ανίχνευσης  και 

ποσοτικοποίησης  της  συνολικής  μεθόδου.    Βασικό  επίσης  πλεονέκτημα  της 

μεθόδου  είναι  η  δυνατότητα  ανάλυσης  διαφόρων  κατηγοριών  ενώσεων  σε  ένα 

στάδιο.    Σε αντίθεση με  τη CLSA,  κατά  την υγρή‐υγρή  εκχύλιση πραγματοποιείται 

συμπύκνωση  των  υπό  μελέτη  ενώσεων  από  30  mL  δείγματος  νερού  σε  3  mL 

εκχυλιστικού μέσου.    

Η  αποτελεσματικότητα  της  εκχύλισης  με  CLSA  εξαρτάται  από  παράγοντες 

όπως είναι η θερμοκρασία του υδατόλουτρου, η σταθερότητα της ροής αέρα προς 

το δείγμα καθώς και ο ρυθμός ροής του αέρα ο οποίος περνάει μέσα από το φίλτρο, 

οδηγώντας  έτσι  τις πτητικές  ενώσεις σε αυτό.    Επίσης,  βασικό παράγοντα  για  την 

απόδοση αυτής της μεθόδου αποτελεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το φίλτρο 

ενεργού  άνθρακα.    Έχει  παρατηρηθεί  ότι  για  υψηλές  θερμοκρασίες  στο 
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υδατόλουτρο,  αυξάνεται  η  πιθανότητα  να  μειωθεί  ο  χρόνος  ζωής  του  φίλτρου, 

εξαιτίας  της  συμπύκνωσης  των  υδρατμών  σε  αυτό.    Φθορά  του  φίλτρου  οδηγεί 

αναπόφευκτα  στη  μείωση  του  ποσοστού  ανάκτησης,  στη  μείωση  της 

επαναληψιμότητας  της  μεθόδου  και  φυσικά  σε  μη  αξιόπιστα  αποτελέσματα.    Σε 

αντίθεση  με  τη  CLSA,  κατά  την  υγρή‐υγρή  εκχύλιση  οι  συνθήκες  ανάλυσης  είναι 

περισσότερο ελεγχόμενες, γεγονός που συμβάλλει στη σταθερότητα των ποσοστών 

ανάκτησης.    Επιπλέον  η  υγρή‐υγρή  εκχύλιση  υπερτερεί  σε  σχέση  με  αυτήν  του 

κλειστού κυκλώματος λόγω του χρόνου που απαιτείται για την ανάλυση, αφού στη 

δεύτερη περίπτωση η διαδικασία εκχύλισης διαρκεί 2 h. 
 

 

8.2.  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΜΗ  ΠΤΗΤΙΚΩΝ  ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ (HAAs)  

 
Το  χλώριο  είναι  ένα  από  τα  πιο  γνωστά  απολυμαντικά  μέσα  του  πόσιμου 

νερού.    Τα  HAAs  σχηματίζονται  κατά  τη  χλωρίωση  του  πόσιμου  νερού,  όταν  το 

χλώριο αντιδρά με την οργανική ύλη (χουμικά, φουλβικά οξέα κ.λπ.).  Εκτός από τα 

χλωρο‐  υποκατεστημένα  ΗAAs,  σχηματίζονται  και  βρωμο‐  υποκατεστημένα 

παράγωγα του οξικού οξέος, εξαιτίας της παρουσίας βρωμιούχων ιόντων στο νερό.  

Τα  βρωμιούχα  ιόντα  αποτελούν  φυσικό  συστατικό  των  υπογείων  υδάτων,  όταν 

πρόκειται  για παράκτιες περιοχές,  εξαιτίας  της διείσδυσης  του θαλασσινού νερού 

στον υδροφόρο ορίζοντα.   Τα βρωμιούχα ιόντα οξειδώνονται προς υποβρωμιώδες 

οξύ  (HOBr),  με  ανάλογο  τρόπο  όπως  το  υποχλωριώδες  οξύ  (HOCl)  (Σχήμα  1.5), 

συμβάλλοντας τελικά στο σχηματισμό βρωμιωμένων DBPs (AWWA, 1993). 

Επειδή  μερικά  ομόλογα  από  τα  HAAs,  όπως  το  διχλωροξικό  οξύ  είναι 

ταξινομημένα ως  πιθανόν  καρκινογόνα  για  τον  άνθρωπο,  έχει  θεσπιστεί  ανώτερο 

επιτρεπτό  όριο  από  την USEPA  (Stage  1  ‐ D/DBP  Rule)  για  το  σύνολο  των  οξέων 

HAAs(5),  και  αντιστοιχεί  σε  συγκέντρωση  ισοδύναμη  με  60  μg/L  το  οποίο 

αναπροσαρμόστηκε στα 30 μg/L (Stage 2 ‐ D/DBP Rule).     Η συνηθέστερα χρησιμο‐

ποιούμενη  μέθοδος  για  τον  ποιοτικό  και  ποσοτικό  προσδιορισμό  των  HAAs 

περιλαμβάνει ονομαστικά τα εξής στάδια:  
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- Υγρή–υγρή εκχύλιση (LLE) από την υδατική φάση, 

- Παραγοντοποίηση των οξέων προς τους αντίστοιχους μεθυλεστέρες, 

- Ανάλυση σε αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων, 

όπως προτείνεται από τις πρότυπες μεθόδους EPA 552.1, 552.2 και 6251B. 

 Εξαιτίας  της  χαμηλής  συγκέντωσης  των HAAs  (κοντά  στα  όρια  ανίχνευσης) 

στο  πόσιμο  νερό,  απαιτείται  μια  περισσότερο  αξιόπιστη,  ευαίσθητη,  γρήγορη  και 

ακριβής  αναλυτική  μέθοδος.    Στην  παρούσα  εργασία  αναπτύχθηκαν  και 

βελτιστοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές αναλυτικές μέθοδοι.  Αυτές είναι: 

1. Ιοντική Χρωματογραφία ‐ Φασματομετρία μαζών (IC‐ESI‐MS) 

2. Αέρια  Χρωματογραφία  ‐  Φασματομετρία  μαζών  ‐  Ηλεκτρονιακός  Ιονισμός 

(GC‐EI‐MS) 

3. Αέρια  Χρωματογραφία  ‐  Φασματομετρία  μαζών  –  Αρνητικός  Χημικός 

Ιονισμός (GC‐NCI‐MS) 

με παρακολούθηση επιλεγμένων ιόντων (SIM). 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι 

αυτές.    Μελετήθηκε  η  γραμμικότητα  τους,  οι  ανακτήσεις  των  οξέων,  τα  όρια 

ανίχνευσης  των  οργάνων,  τα  όρια  ανίχνευσης  και  τα  όρια  ποσοτικοποίησης  των 

μεθόδων και προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες ανάλυσης.   

    

 

8.2.1.  Ανάλυση  HAAs  με  χρήση  αέριας  χρωματογραφίας  σε  συνδυασμό  με 

φασματομετρία μάζας 

 
 Οι  χρωματογραφικές  συνθήκες  που  εφαρμόστηκαν  για  την  επίτευξη  του 

διαχωρισμού  των  αλογονωμένων  παραγώγων  του  οξικού  οξέος  (HAAs) 

περιγράφονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 7.   Εφαρμογή αυτών των συνθηκών στο 

σύστημα  αέριας  κυκλοφορίας  και  έγχυση  ενός  μείγματος  αλογονωμένων  οξικών 

οξέων συγκέντρωσης 1,6‐8,1 ng/μL,  δίνουν  το  τυπικό  χρωματογράγημα πρότυπων 

ουσιών,  που  παρουσιάζεται  στο  Σχήμα  8.6.  Ενώ  στο  Σχήμα  8.7  απεικονίζεται 

χρωματογράφημα πόσιμου νερού από την περιοχή της Βαρκελώνης. 
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Σχήμα 8.6.  Αέριο χρωματογράφημα (SIM) GC‐NCI‐MS των HAAs, συγκέντρωσης 1,6‐8,1 ng/μL. 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 8.7.  Αέριο χρωματογράφημα (SIM) GC‐NCI‐MS των HAAs, πόσιμου νερού Βαρκελώνης. 

 

8.2.1.1.  Προσδιορισμός ανακτήσεων HAAs με χρήση LLE 

 
Η μελέτη για τον προσδιορισμό της ανάκτησης με χρήση LLE, επαναλήφθηκε 

5 φορές σε δείγματα υπερκάθαρου νερού όπου είχε προστεθεί  γνωστή ποσότητα 

προτύπων  ουσιών,  ακολουθώντας  τη  διαδικασία  η  οποία  περιγράφεται  για  την 

απομόνωση  των HAAs  από δείγματα πόσιμου νερού,  με  χρήση  LLE.      Τα ποσοστά 

ανακτήσεων για κάθε οξύ κυμάνθηκαν μεταξύ 67,23 και 128,76% (Πίνακας 8.5).    
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Πίνακας 8.5: Μέση ανάκτηση και σχετική τυπική απόκλιση (στην παρένθεση) μετά από προσθήκη 

γνωστής ποσότητας σε υπερκάθαρο νερό (n=5), με χρήση υγρής‐υγρής εκχύλισης. 
 

GC‐EI‐MS & GC‐NCI‐MS (LLE) 
HAAs 

Spiking Conc. (μg/L)  Recovery (RSD)% 

MCAA  8,5  91,02 (2,63) 

MBAA  1,7  67,23 (1,43) 

DCAA  0,4  122,44 (2,27) 

TCAA  0,1  128,76 (1,41) 

BCAA  0,3  117,72 (1,37) 

DBAA  0,2  101,65 (0,79) 

BDCAA  1,1  99,18 (5,20) 

DBCAA  2,6  100,5 (2,53) 

TBAA  39,8  90,15 (5,17) 

 

Τα  ποσοστά  ανακτήσεων  μεθόδου  γίνονται  δεκτά  όταν  κυμαίνονται  μεταξύ  70‐

130%, βάσει των οδηγιών της EPA.  Οι ανακτήσεις της παρούσας εργασίας φαίνεται 

να είναι συγκρίσιμες με αυτές  (93,7‐146,1%) με αντίστοιχη μελέτη της Nikolaou et 

al.  (2002),  όπου  χρησιμοποιήθηκε  η  ίδια  μέθοδος  εστεροποίησης.    Οι  παρούσες 

ανακτήσεις μοιάζουν όμως περισσότερο με αυτές της EPA 552.3 (98,2‐113%).    

 

 

8.2.1.2. Συνθήκες ηλεκτρονιακού ιονισμού (ΕΙ) και φασματομέτρου μάζας (MS) 

 

Τα  αλογονωμένα  οξικά  οξέα  διαχωρίζονται  στο  σύστημα  GC‐MS  υπό  τις 

συνθήκες που περιγράφηκαν παραπάνω.  Για αύξηση της ευαισθησίας επιλέχθηκε η 

μέθοδος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ιόντων (SIM).  Η λίστα των ιόντων που 

επελέγησαν  να  παρακολουθηθούν  για  την  ταυτοποίηση  των  HAAs,  με  χρήση 

συστήματος GC‐NCI‐MS, παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.6.   Το ιόν με λόγο m/z  ίσο 

με 59 αντιστοιχεί στο  ιόν ποσοτικοποίησης των HAAs  για τον EI,  ενώ τα υπόλοιπα 

αντιστοιχούν  στα  ιόντα  επιβεβαίωσης.    Το  ιόν  αυτό  εμφανίζει  τη  μεγαλύτερη 

αφθονία και αντιστοιχεί στο ιόν [COOCH3]
+. 
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Πίνακας 8.6. Επιλεγμένα ιόντα παρακολούθησης για τον προσδιορισμό των HAAs στον EI. 
 

  MCAA  MBAA  DCAA  TCAA  BCAA  DBAA  BDCAA  DBCAA  TBAA 

m/z 

42 

59 

79 

108 

110 

59 

93 

95 

121 

123 

59 

83 

85 

59 

117 

119 

121 

123 

59 

127 

129 

131 

59 

171 

173 

175 

59 

161 

163 

165 

59 

205 

209 

211 

59 

249 

251 

253 

255 

* Τα έντονα μαυρισμένα ιόντα αντιστοιχούν στα ιόντα ποσοτικοποίησης 
 

Οι αντιδράσεις  οι οποίες πραγματοποιούνται είναι οι 8.1 και 8.2: 

R‐COOCH3 + e
‐   [R‐COOCH3]

 •+ + 2e‐                             (8.1) 

[R‐COOCH3]
 •+   [COOCH3]

 •+ + R•                                (8.2) 

 

 

8.2.1.3.  Προσδιορισμός  γραμμικότητας,  ορίων  ανίχνευσης  και  ποσοτικοποίησης 

της μεθόδου GC‐EI‐MS 

 
Η  γραμμικότητα  της  παραπάνω  μεθόδου  μελετήθηκε  για  ένα  εύρος 

συγκεντρώσεων το οποίο διαφέρει για κάθε ουσία (το πρότυπο μείγμα περιέχει τις 

ουσίες σε διαφορετική συγκέντρωση την κάθεμια), όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.7.  

Στον  ίδιο  πίνακα  εμφανίζεται  η  συσχέτιση  μεταξύ  συγκέντρωσης  και  σήματος 

(r2=0,931‐0,999) η οποία εκτιμάται ότι είναι καλή.  Τα όρια ανίχνευσης του οργάνου 

(IDL)  για  S/N=3,  τα  όρια  ανίχνευσης  της  μεθόδου  (MDL)  για  S/N=3,  καθώς  και  τα 

όρια  ποσοτικοποίησης  της  μεθόδου  (LOQ)  για  S/N=10  αναγράφονται  στον  ίδιο 

πίνακα.   Όπως παρατηρείται τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου, κυμαίνονται μεταξύ 

0,10‐1,70 μg/L, και τα όρια ποσοτικοποίησης μεταξύ 0,09‐2,25 μg/L.  Ο υπολογισμός 

τους  έγινε  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανακτήσεις  των  ενώσεων  οι  οποίες 

παρουσιάστηκαν παραπάνω  (Πίνακας 8.5), το βαθμό συμπύκνωσης που υφίσταται 

το δείγμα και  το γεγονός ότι πραγματοποιείται έγχυση 2 μL δείγματος στον αέριο 

χρωματογράφο.  
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Πίνακας 8.7: Ποιοτικά χαρακτηριστικά της μεθόδου GC‐EI‐MS. 

 

* IDL, MDL: S/N=3, LOQ: S/N=10  
 

 

8.2.1.4. Συνθήκες αρνητικού χημικού  ιονισμού (NCΙ) και φασματομέτρου μάζας 

(MS) 

 
Με χρήση του συστήματος GC/MS‐NCI,  κατά  τη θραυσματοποίηση των δι‐, 

τρι‐,  χλώρο‐/βρωμο‐  ή  μείγματος  αυτών  των  αλογονωμένων  οξικών  οξέων 

παράγονται τα ιόντα 35Cl, 37Cl, 79Br και 81Br.  Το ιόν με λόγο m/z 35 επιλέχθηκε σαν 

ιόν  ποσοτικοποίησης  για  τα  αλογονωμένα  παράγωγα  του  οξικού  οξέος  τα  οποία 

περιέχουν μόνο χλώριο στο μόριο τους καθώς και για το IS2.  Για τα βρωμιωμένα δε 

παράγωγα και το  IS1, σαν ιόν ποσοτικοποίησης επιλέχθηκε το ιόν με λόγο m/z  ίσο 

με  79.    Τα  προαναφερθέντα  ιόντα  παρουσιάζουν  τη  μέγιστη  αφθονία  για  τα 

χλωριωμένα και βρωμιωμένα παράγωγα ξεχωριστά. 
 

Πίνακας 8.8. Επιλεγμένα ιόντα παρακολούθησης για τον προσδιορισμό των HAAs στο NCI. 

  MCAA  MBAA  DCAA  TCAA  BCAA  DBAA  BDCAA  DBCAA  TBAA 

m/z 

35 

37 

79 

81 

35 

37 

35 

37 

35 

37 

79 

81 

79 

81 

35 

37 

79 

81 

35 

37 

79 

81 

79 

81 

* Τα έντονα μαυρισμένα ιόντα αντιστοιχούν στα ιόντα ποσοτικοποίησης 
 

  GC‐ΕI‐MS 

MDL (μg/L)  LOQ (μg/L) HAAs  Linear range 

(μg/L) 
Corr. Coeff. (r2)  IDL (pg) 

Vέγχυσης = 2 μL 

MCAA  77,8‐622,2  0,982  9,26  0,51  2,28 

MBAA  10,3‐410,6  0,983  22,82  1,70  5,62 

DCAA  5,2‐310,0  0,999  2,95  0,12  0,37 

TCAA  1,7‐104,1  0,931  5,69  0,22  0,84 

BCAA  3,5‐207,7  0,988  2,01  0,09  0,27 

DBAA  1,7‐101,5  0,995  2,12  0,10  0,38 

BDCAA  10,5‐209,2  0,998  8,67  0,44  1,33 

DBCAA  26,4‐263,8  0,968  26,18  1,30  4,42 

TBAA  35,9‐1077,0  0,950  29,90  1,66  6,76 
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Για  την  παρακολούθηση  των  παραπάνω  επιλέχθηκε  η  μέθοδος 

παρακολούθησης χαρακτηριστικών ιόντων (SIM).  Για τα χλώρο‐, βρώμο‐ παράγωγα 

(π.χ.  BCAA)  επιλέχθηκε  το  ιόν  με  λόγο m/z  79,  γιατί  αυτό  εμφάνιζε  μεγαλύτερη 

ένταση σε σχέση με το 35.  Η λίστα των ιόντων επιβεβαίωσης  και ποσοτικοποίησης 

που  επελέγησαν  να  παρακολουθηθούν  για  τα HAAs  παρουσιάζονται  στον  Πίνακα 

8.8. 

Η θερμοκρασία πηγής ρυθμίζεται στους 150 οC, το ρεύμα εκπομπής στα 49,4 

μΑ και η ενέργεια ηλεκτρονίων στα 132,9 eV.   Εφαρμόζοντας τις προαναφερθείσες 

συνθήκες,  τα  όρια  ανίχνευσης  και  ποσοτικοποίησης  της  μεθόδου  είναι  αυτά  που 

παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  8.9.    Όπως  φαίνεται  σε  αυτόν  τον  πίνακα,  τα  όρια 

ανίχνευσης  της  μεθόδου  κυμαίνονται  μεταξύ  0,01‐6,42  μg/L  και  τα  όρια 

ποσοτικοποίησης μεταξύ 0,02‐19,99 μg/L. 
 

Πίνακας 8.9: Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της μεθόδου GC‐NCI‐MS, πριν τη 
βελτιστοποίηση. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Όγκος έγχυσης δείγματος = 2 μL, IDL,MDL: S/N=3, LOQ: S/N=10  

 

 

8.2.1.5.    Βέλτιστες  συνθήκες  αρνητικού  χημικού  ιονισμού  (NCΙ)  και 

φασματομέτρου μάζας (MS) 

 

Η  μέθοδος  GC‐NCI‐MS  βελτιστοποιήθηκε  ως  προς  τη  θερμοκρασία  πηγής 

ιόντων  (ion  source  temperature),  το  ρεύμα  εκπομπής  (emission  current),  και  την 

GC‐NCI‐MS 
HAAs 

IDL (pg) MDL (μg/L)* LOQ (μg/L)*

MCAA  116,93  6,42  19,99 

MBAA  0,55  0,04  0,15 

DCAA  0,83  0,03  0,11 

TCAA  0,18  0,01  0,02 

BCAA  0,43  0,02  0,06 

DBAA  0,13  0,01  0,02 

BDCAA  3,42  0,17  0,59 

DBCAA  4,07  0,20  0,58 

TBAA  2,35  0,13  0,40 
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ενέργεια  ηλεκτρονίων  (electron  energy),  όπως  φαίνεται  στα  σχήματα  8.6,  8.7  και 

8.8.   Εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τιμές αυτών των παραμέτρων, το σήμα για το ιόν 

ποσοτικοποίησης αυξάνεται, οδηγώντας έτσι σε αύξηση ευαισθησίας της μεθόδου. 

Σύμφωνα με  τις προδιαγραφές  του οργάνου,  η θερμοκρασία πηγής  ιόντων 

μπορεί να φτάσει μέχρι τους 250  οC.       Το εύρος τιμών για το οποίο μελετήθηκε η 

θερμοκρασία της πηγής κυμαίνεται μεταξύ 110 και 250 οC.  Πραγματοποιήθηκε μια 

σειρά ενέσεων προτύπων ενώσεων σε 7 διαφορετικές θερμοκρασίες (110, 125, 150, 

175, 200, 225, 250 οC).   Όπως παρατηρείται στο παραπάνω διάγραμμα, πτώση της 

θερμοκρασίας στην πηγή  ιόντων ευνοεί  την αύξηση του σήματος για όλες τις υπό 

μελέτη ενώσεις.  Η μεταβολή του σήματος των προτύπων ενώσεων σε σχέση με τη 

θερμοκρασία  της  πηγής  ιονισμού  φαίνεται  στο  Σχήμα  8.8.    Η  βέλτιστη  τιμή 

θερμοκρασίας της πηγής, όπως φαίνεται στο ίδιο σχήμα, αντιστοιχεί στους 150 οC.  

Η βέλτιστη τιμή ταυτίζεται με αυτήν που προτείνεται και από το εγχειρίδιο χρήσης 

του  οργάνου.    Δεν  επελέγη  χαμηλότερη  τιμή,  γιατί  αφενός  χαμηλότερες 

θερμοκρασίες  θα  μπορούσαν  να  προκαλέσουν  προβλήματα  στη  λειτουργία  του 

οργάνου λόγω παρουσίας υγρασίας και αφετέρου γιατί χαμηλότερες θερμοκρασίες 

ευνοούν την επικάθιση λιγότερο πτητικών ενώσεων στην πηγή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 8.8: Προσδιορισμός βέλτιστης θερμοκρασίας πηγής ιόντων. 
 

Το  εύρος  τιμών  για  το  οποίο  μελετήθηκε  το  ρεύμα  εκπομπής  κυμαίνεται 

μεταξύ 50  και 225  μΑ.    Η προκαθορισμένη  τιμή  του ρεύματος  είναι  τα 40  μΑ  και 

μπορεί να φτάσει μέχρι τα 240 μΑ.  Για τη βελτιστοποίηση του ρεύματος εκπομπής, 
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έγινε μια σειρά ενέσεων προτύπων διαλυμάτων σε 7 διαφορετικες τιμές ρεύματος 

(50, 75, 100, 125, 150, 175, 225 μΑ).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 8.9: Προσδιορισμός βέλτιστης τιμής ρεύματος εκπομπής. 
 

 
Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 8.9, αύξηση της έντασης του ρεύματος ευνοεί 

την αύξηση του σήματος για όλες τις υπό μελέτη ενώσεις. Η βέλτιστη τιμή ρεύματος 

εκπομπής,  όπως  φαίνεται  στο  ίδιο  σχήμα,    αντιστοιχεί  στα  225  μΑ.    Δεν 

πραγματοποιήθηκε μελέτη σε μεγαλύτερες τιμές γιατί όταν το νήμα πυρακτώσεως 

(filament) λειτουργεί σε υψηλές τιμές ρεύματος εκπομπής μειώνεται ο χρόνος ζωής 

του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8.10: Προσδιορισμός βέλτιστης ενέργειας ηλεκτρονίων. 

 
Η  προκαθορισμένη  τιμή  της  ενέργειας  ηλεκτρονίων  είναι  τα  150  eV.    Το 

εύρος τιμών για το οποίο μελετήθηκε η ενέργεια ηλεκτρονίων κυμαίνεται μεταξύ 25 
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και  240  eV.    Η  προκαθορισμένη  τιμή  αυτής  της  παραμέτρου  είναι  τα  150  eV  και 

μπορεί  να  φτάσει  μέχρι  τα  240  eV.    Για  τη  βελτιστοποίηση  της  ενέργειας 

ηλεκτρονίων,  έγινε  μια  σειρά  ενέσεων  προτύπων  διαλυμάτων  σε  9  διαφορετικες 

τιμές ενέργειας  (25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 eV).   Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 8.10, η βέλτιστη τιμή ενέργειας ηλεκτρονίων αντιστοιχεί στα 125 eV, για όλες 

σχεδόν τις υπό μελέτη ενώσεις. 

 

 

8.2.1.6.  Προσδιορισμός  γραμμικότητας,  ορίων  ανίχνευσης  και  ποσοτικοποίησης 

της μεθόδου GC‐NCI‐MS 

 
Εφαρμόζοντας  τις  βέλτιστες  προαναφερθείσες  τιμές  πραγματοποιείται 

μεταβολή των ορίων ανίχνευσης σε σχέση με τις τιμές οι οποίες είχαν εφαρμοστεί 

αρχικά.  Η γραμμικότητα της μεθόδου, σύμφωνα με τις βέλτιστες τιμές, μελετήθηκε 

για  ένα  εύρος  συγκεντρώσεων  το  οποίο  διαφέρει  για  κάθε  ουσία,  όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 8.10.  Στον ίδιο πίνακα εμφανίζεται η συσχέτιση μεταξύ συγκέντρωσης 

και  σήματος  (r2=0,987‐1,000).    Τα  όρια  ανίχνευσης  του  οργάνου  (IDL),  τα  όρια 

ανίχνευσης της μεθόδου  (MDL),  καθώς και  τα όρια ποσοτικοποίησης της μεθόδου 

(LOQ) αναγράφονται στον ίδιο πίνακα.  

 

Πίνακας 8.10: Ποιοτικά χαρακτηριστικά της μεθόδου GC‐NCI‐MS μετά τη βελτιστοποίηση. 
 

* IDL, MDL: S/N=3, LOQ: S/N=10  

  GC‐NCI‐MS 

MDL (μg/L)  LOQ (μg/L) HAAs  Linear range 
(mg/L) 

Corr. Coeff. (r2)  IDL (pg) 
Vέγχυσης = 2 μL 

MCAA  6,2‐622,2  0,996  33,39  1,834  6,11 

MBAA  0,3‐8,2  1,000  0,26  0,019  0,10 

DCAA  0,4‐12,4  0,987  0,20  0,008  0,06 

TCAA  0,1‐4,2  1,000  0,07  0,003  0,01 

BCAA  0,3‐4,2  1,000  0,06  0,003  0,01 

DBAA  0,1‐2,0  0,992  0,15  0,007  0,03 

BDCAA  4,2‐209,2  0,995  1,75  0,088  0,32 

DBCAA  5,3‐105,5  1,000  1,77  0,088  0,29 

TBAA  21,5‐2154,0  0,995  5,32  0,295  0,90 
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Βελτιστοποιώντας  τις  παραμέτρους  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω  παρατη‐

ρείται  σημαντική  μεταβολή  των  ορίων  ανίχνευσης.    Γενικότερα  παρατηρείται 

μείωση των ορίων ανίχνευσης σε ποσοστό 95‐623%, σε σχέση με αυτά που έχουν 

υπολογιστεί πριν την εφαρμογή των βέλτιστων τιμών.   Εξαίρεση αποτελεί το DBAA 

και  το  TBAA,  για  τα  οποία  το  όριο  ανίχνευσης  αυξάνεται  κατά  12  και  56% 

αντίστοιχα.  

 

 

8.2.2.  Ανάλυση  HAAs  με  χρήση  ιοντικής  χρωματογραφίας  σε  συνδυασμό  με 

φασματομετρία μάζας 

 

Ιοντική  χρωματογραφία 

συζευγμένη  με  τετραπολικό 

αναλυτή  μάζας  (TSQ 

Quantum–Thermo  Finnigan) 

χρησιμοποιήθηκε  για  την 

ανάλυση  των  εκχυλισμάτων 

των  HAAs  ενώ  σαν  πηγή 

ιονισμού  χρησιμοποιήθηκε  ο 

ηλεκτροψεκασμός  (ESI). 

Πραγματοποιείται  ισοκρατική 

έκλουση  και  τα  HAAs 

εκλούονται  με  τη  σειρά  που 

φαίνεται στο Σχήμα 8.11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8.11: Χρωματογράφημα IC‐ESI‐MS:HAAs (SIM)
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8.2.2.1. Βελτιστοποίηση συνθηκών ανάλυσης 

 
Τα HAAs βρίσκονται στο νερό με τη μορφή ανιόντων.  Για ευνόητους λόγους, 

η ιοντική χρωματογραφία αποτελεί μια καλή επιλογή για το διαχωρισμό αυτών των 

ενώσεων.    Η  χρήση  της  μεθόδου  IC‐ESI‐MS  δεν  απαιτεί  επιπλέον  στάδιο 

παραγοντοποίησης  των  οξέων,  για  το  σχηματισμό  των  αντίστοιχων  εστέρων.    Η 

ανίχνευση  στηρίζεται  στο  συνδυασμό  της  ιοντικής  χρωματογραφίας  με 

ηλεκτροψεκασμό  και  φασματομετρία  μάζας  (ESI‐MS).    Ο  ηλεκτροψεκασμός 

αποτελεί μια ήπια τεχνική  ιονισμού η οποία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη 

φασματομετρία  μάζας.    Μπορεί  δε  να  παράγει  μοριακά  ή  ψευδομοριακά  ιόντα 

ακόμα και για θερμικά ασταθείς ή και μη πτητικές ενώσεις.   Η χρήση της τεχνικής 

ESI‐MS έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια είτε λειτουργώντας με απευθείας έγχυση 

του δείγματος (Magnuson and Kelty, 2000; Barnett and Horlick, 1997), είτε έχοντας 

εφαρμόσει  προηγουμένως  στάδιο  διαχωρισμού  των  πολικών  οργανικών  ενώσεων 

(Ahrer  and  Buchberger,  1999;  Sarzanini  et  al.,  1999).    Το  σύστημα  που  μόλις 

προαναφέρθηκε  απαιτεί  χαμηλές  ταχύτητες  ροής.    Όλες  οι  παράμετροι  του 

συστήματος  IC‐ESI‐MS  βελτιστοποιήθηκαν  εφαρμόζοντας  αρνητικό  δυναμικό.  

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω.  

 
 
 

8.2.2.1.1. Βέλτιστη ροή οργανικού διαλύτη (ACN) 

 

Δεδομένου  ότι  κατά  την  αποκαρβοξυλίωση,  η  απώλεια  του CO2  οδηγεί  σε 

διαφορά μάζας 44 Da, η οποία ισοδυναμεί με τη διαφορά μάζας μεταξύ 35Cl και 79Br 

(και 37Cl και 81Br), αρκετά από τα HAAs ανιχνεύονται σε περισσότερες της μιας τιμής 

λόγου m/z (Roehl et al., 2002).   Για παράδειγμα το DBCAA ανιχνεύεται σε m/z 207 

και 251, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.11. 

Πραγματοποιήθηκε  μελέτη  του  προσδιορισμού  της  βέλτιστης  ροής 

ακετονιτριλίου για ένα εύρος τιμών 25‐100 μL/min.  Όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.11 

η ροή ακετονιτριλίου η οποία  συμβάλει στη λήψη του βέλτιστου σήματος είναι ίση 
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με  50  μL/min.    Θα  πρέπει  δε  να  ειπωθεί  ότι  περαιτέρω  αύξηση  της  ροής  αυτής 

οδηγεί σε μείωση της ευαισθησίας για όλους τους αναλύτες (Σχήμα 8.12).   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Σχήμα 8.12: Προσδιορισμός βέλτιστης ροής ακετονιτριλίου. 
 

 

8.2.2.1.2. Συνθήκες ηλεκτροψεκασμού και φασματομέτρου μάζας (MS) 
 

Οι  συνθήκες  λειτουργίας  του  συστήματος  φασματομετρίας  μάζας 

βελτιστοποιήθηκαν  ώστε  να  επιτευχθεί  η  μέγιστη  ευαισθησία.  Χρησιμοποιώντας 

αρνητικό δυναμικό ηλεκτροψεκασμού και κινητή φάση συνολικής ροής 200 μL/min, 

βελτιστοποιήθηκαν  οι  συνθήκες  του  ηλεκτροψεκασμού  και  του  ανιχνευτή  για  τη 

μελέτη των HAAs ως εξής: Το δυναμικό ηλακροψεκασμού ρυθμίστηκε στα 3500 V, η 

πίεση του αερίου εκκνέφωσης στα 33 psi, η πίεση του βοηθητικού αερίου στις 25 

μονάδες και η θερμοκρασία του τριχοειδούς στους 300 oC.  Τα αλογονωμένα οξικά 

οξέα, με τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν εμφανίζονται σαν ψευδομοριακά ιόντα 

[M‐H]‐  και  στην  αποκαρβοξυλιωμένη  τους  μορφή  [M‐COO]‐.    Αυτός  ο  τύπος  των 

ιόντων  έχει  αναφερθεί  και  σε  προηγούμενες  μελέτες  (Roehl  et  al.,  2002).  

Πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση επιλεγμένων ιόντων (SIM).  Η λίστα των ιόντων 

m/z  τα  οποία  επιλέχθηκαν  να  παρακολουθηθούν,  καθώς  και  το  δυναμικό 

θραυσματοποίησης το οποίο εφαρμόστηκε, παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.11. 

Η  αφθονία  των  τρι‐υποκατεστημένων  αλογονωμένων  οξικών  οξέων  ήταν 

πολύ χαμηλή για τα αποπρωτονιωμένα ιόντα [Μ‐Η]‐.  Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκαν 
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να παρακολουθηθούν  τα  ιόντα  [M‐COO]‐,  τα οποία προέρχονται από αποκαρβοξυ‐

λίωση των HAAs.   

 
Πίνακας 8.11: Επιλεγμένα ιόντα των HAAs και δυναμικό θραυσματοποίησης (V) με χρήση IC‐ESI‐MS. 

m/z HAAs 

[M‐H]‐    [M‐COO]‐ 

Δυναμικό 

θραυσματοποίησης (V) 

MCAA  93    18 

ΜΙΑΑ  185    19 

MBAA  139    18 

DCAA  127    18 

BCAA  173    18 

DBAA  217    18 

TCAA    117  20 

BDCAA    163  22 

DBCAA    207  16 

TBAA    251  18 

 

 

Η  ύπαρξη  του  επικρατέστερου  [M‐COO]‐  ιόντος  υποδηλώνει  ότι  ο  βαθμός 

αλογόνωσης παίζει σημαντινό ρόλο στη σταθερότητα του μοριακού ιόντος.  Από το 

φάσμα μάζας, φαίνεται ξεκάθαρα ότι όχι μόνο ο βαθμός αλογόνωσης αλλά και το 

είδος του αλογόνου παίζει σημαντικό ρόλο στο πιο ιόν είναι περισσότερο σταθερό 

(Barron and Paul, 2006).    

 

 

8.2.2.2. Προσδιορισμός ανακτήσεων HAAs με χρήση SPE 

 
Για  τον  προσδιορισμό  των  ανακτήσεων  που  επιτυγχάνονται  με  εκχύλιση 

στερεάς φάσης, προστέθηκαν οι πρότυπες ενώσεις σε υπερκάθαρο νερό  (pH 1,8).  

Οι  ανακτήσεις  υπολογίστηκαν  για  δύο  διαφορετικές  συγκεντρώσεις  των HAAs  (50 

μg/L  και  300  μg/L).    Ο  υπολογισμός  των  ανακτήσεων  έγινε  με  χρήση  καμπυλών 

βαθμονόμησης.   

Με  τη  χρήση  της παραπάνω μεθόδου  επιτεύχθηκαν ανακτήσεις  από 25,59 

έως  183,12%,  για  εκχύλιση  50 mL  δείγματος  και  συγκέντρωση  για  κάθε  ομόλογο 
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αλογονωμένου  οξικού  οξέος  ίση  με  50  μg/L.    Όταν  εκχυλίζεται  ίδιος  όγκος 

δείγματος,  για  συγκέντρωση  500  μg/L,  οι  ανακτήσεις  που  επιτυγχάνονται 

κυμαίνονται  μεταξύ  11,88  και  145,08%.    Πιο  αναλυτικά,  τα  αποτελέσματα  αυτά 

φαίνονται στον Πίνακα 8.12. 

 
Πίνακας 8.12: Μέση ανάκτηση και σχετική τυπική απόκλιση (στην παρένθεση) από προσθήκη 

γνωστής ποσότητας σε υπερκάθαρο νερό (n=5), με χρήση εκχύλισης στερεάς φάσης. 
 

IC‐ESI‐MS (SPE) 

HAAs  Spiking Conc. 

(μg/L) 

Recovery (RSD)%  Spiking Conc. 

(μg/L) 

Recovery (RSD)% 

MCAA  50,0  25,59 (4,39)  500  11,88 (5,98) 

MIAA  50,0  27,62 (6,24)  500  18,31 (5,72) 

MBAA  50,0  54,99 (5,04)  500  34,39 (2,48) 

DCAA  50,0  67,52 (1,61)  500  46,25 (1,01) 

TCAA  50,0  151,08 (3,48)  500  185,08 (1,68) 

BCAA  50,0  130,61 (4,59)  500  130,58 (2,19) 

DBAA  50,0  183,12 (2,87)  500  141,41 (0,99) 

BDCAA  50,0  104,24 (0,26)  500  88,82 (0,20) 

DBCAA  50,0  105,28 (1,23)  500  107,77 (1,08) 

TBAA  50,0  124,44 (7,14)  500  103,44 (3,43) 

  
 

Οι ανακτήσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον ποσοτικό προσδιορισμό 

των  HAAs  στο  νερό  είναι  αυτές  που  αντιστοιχούν  για  προσθήκη  50  μg/L.  

Χαμηλότερη  ανάκτηση  παρατηρείται  για  το  MCAA  (25,59%)  και  DBAA  (54,99%).  

Πιθανόν, αυτό να σχετίζεται με την υψηλότερη σταθερά pKa αυτών των ενώσεων, 

το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε σχέση με τις μικρές αλλαγές pH (οι τιμές 

pKa δίνονται στον Πίνακα 7.2).      

 
 
 

8.2.2.3. Προσδιορισμός γραμμικότητας, ορίων ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης 

της μεθόδου IC‐ESI‐MS 

 
Η  γραμμικότητα  της  μεθόδου  IC‐ESI‐MS  μελετήθηκε  για  ένα  εύρος 

συγκεντρώσεων από 0,2 έως 4,0 mg/L.   Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 8.13, από 
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τις καμπύλες βαθμονόμησης  (n=5‐7 σημεία) οι οποίες μελετήθηκαν, προκύπτει ότι 

υπάρχει καλή συσχέτιση μεταξύ συγκέντρωσης και σήματος  (r2=0,886‐0,961).   Στον 

ίδιο  πίνακα  αναγράφονται  για  κάθε  ένωση  ξεχωριστά  τα  όρια  ανίχνευσης  του 

οργάνου (IDL) για S/N=3, τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου (MDL) για S/N=3, καθώς 

και τα όρια ποσοτικοποίησης της μεθόδου (LOQ) για S/N=10.   

 
Πίνακας 8.13: Ποιοτικά  χαρακτηριστικά της μεθόδου IC‐ESI‐MS. 

IC‐ESI‐MS 

Corr. Coeff. (r2)  IDL (ng)  MDL (μg/L)  LOQ (μg/L) HAAs 

    Vέγχυσης = 100 μL 

MCAA  0,928  91,87  1,80  5,45 

MIAA  0,929  77,68  1,41  4,44 

MBAA  0,955  82,74  0,75  2,34 

DCAA  0,951  101,32  0,75  2,26 

TCAA  0,951  120,59  0,33  0,96 

BCAA  0,961  87,44  0,29  1.29 

DBAA  0,939  112,18  0,43  1,02 

BDCAA  0,942  73,72  0,34  1,18 

DBCAA  0,953  45,69  0,22  2,49 

TBAA  0,886  87,65  0,35  1,67 

* IDL, MDL: S/N=3, LOQ: S/N=10  

 

Ο συνδυασμός της  ιοντικής χρωματογραφίας με ESI‐MS αποτελεί ένα πολύ 

εξειδικευμένο  σύστημα  ανάλυσης  για  τον  ποιοτικό  και  ποσοτικό  προσδιορισμό 

οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα.   Η προσθήκη του ανιχνευτή MS 

στο  σύστημα  της  ιοντικής  χρωματογραφίας  παρέχει  υψηλή  εκλεκτικότητα  στην 

ευρύτερη μέθοδο.  Επιπροσθέτως, η χρήση του καταστολέα συμβάλει στην αύξηση 

της  ευαισθησίας,  μειώνοντας  τα  όρια  ανίχνευσης  καθώς  ελαχιστοποιεί  τις 

παρεμβολές που προέρχονται από άλλα ιόντα (Roehl et al., 2002).  

 

8.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ IC/ESI/MS, GC/EI/MS ΚΑΙ GC/NCI/MS 

 
Στη φύση υπάρχουν δύο φυσικά ισότοπα του χλωρίου  35Cl/37Cl και δύο του 

βρωμίου 79Br/81Br, με αναλογία 3:1 για το χλώριο και 1:1 για το βρώμιο.  Οι ουσίες 
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που  περιέχουν  διαφορετικό  αριθμό  ατόμων  Cl  ή  Br  μπορούν  να  δώσουν 

διαφορετικό τύπο φάσματος μάζας (McLafferty et al., 1993).  Για παράδειγμα, όταν 

μια  ουσία  περιέχει  δύο  άτομα  Cl  ο  τύπος  γραφήματος  που  προκύπτει  εμφανίζει 

αναλογία A:A+2:A+4≈9:6:1, στο οποίο εμφανίζονται τα μοριακά ιόντα A, A+2, A+4 τα 

οποία αντιστοιχούν στην παρουσία δύο ατόμων χλωρίου 35Cl, ένα 35Cl και ένα 37Cl, 

και δύο ατόμων 37Cl, αντίστοιχα (Zhang et al., 2004).   

 
Πίνακας 8.14. Ισοτοπική αναλογία των HAAs για πλήρη σάρωση. 

 

HAAs  M‐H‐  [(M‐H)+2]‐  [M+4]‐  [(M‐H)+8]‐  Αναλογία 

MCAA  93  95      3:1 

MBAA  139  137      1:1 

DCAA  127  129  131    9:6:1 

BCAA  171  173  175    3:4:1 

M‐H‐ 

DBAA  215  217  219    1:2:1 

  M‐CO2
‐  [(M‐CO2)+2]

‐  [(M‐CO2)+4]
‐  [(M‐CO2)+8]

‐  Αναλογία 

TCAA  117  119  121  123  3:3:1:0.1 

BDCAA  161  163  165  167  9:15:7:1 

DBCAA  205  207  209  211  3:7:5:1 

M‐CO2
‐ 

TBAA  249  251  253  255  1:3:3:1 

* Το ΜΙΑΑ δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα  γιατι το ιώδιο εμφανίζεται με ένα μόνο σταθερό ισότοπο 

 

Παρόμοια  εικόνα παρατηρείται στην περίπτωση που υπάρχουν δύο άτομα 

βρωμίου στο μόριο του HAAs, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.13, όπου απεικονίζεται η 

ισοτοπική αναλογία για 5 διαφορετικά μόρια HAAs ξεχωριστά.   Το ιώδιο εμφανίζε‐

ται με 37 διαφορετικά ισότοπα, από αυτά μόνο το  127Ι αποτελεί σταθερό ισότοπο, 

για το λόγο αυτό η παρουσία του σε ένα διάλυμα δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιω‐

θεί από σταθερή αναλογία ισοτόπων του, όπως γίνεται με το χλώριο και το βρώμιο.   

Η ιδιότητα αυτή προσδίδει στη μέθοδο  IC‐ESI‐MS, αυξημένη ευαισθησία σε 

σχέση με τη μέθοδο GC‐ECD.  Η παρουσία αυτών των ιόντων παρέχει μία επιπλέον 

πληροφορία για τον προσδιορισμό αυτής της κατηγορίας των ενώσεων, παράλληλα 

με το χρόνο έκλουσης.  Στον Πίνακα 8.14 αναγράφονται οι ισοτοπικές αναλογίες οι 

οποίες αναμένονται σε μια πλήρη σάρωση για κάθε μία ένωση  ξεχωριστά στο  IC‐

ESI‐MS. 
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Σχήμα 8.13. Ισοτοπική αναλογία μορίων MCAA, MBAA, MIAA, DCAA, DBAA και BCAA. 
 

Στην  περίπτωση  της  μεθόδου  IC‐ESI‐MS,  τα  όρια  ανίχνευσης  του  οργάνου 

(IDL)  είναι  πολύ  μεγαλύτερα  από  αυτά  των  μεθόδων  GC/MS,  όμως  οι  τιμές  των 

ορίων ανίχνευσης (MDL) και των ορίων ποσοτικοποίησης της μεθόδου (LOQ) για τη 

μέθοδο  IC‐ESI‐MS  φαίνεται  να  είναι  συγκρίσιμες.    Αυτό  συμβαίνει  εξαιτίας  του 

υψηλού  παράγοντα  συμπύκνωσης  (τα  δείγματα  συμπυκνώνονται  400  φορές  στην 

περίπτωση  της  SPE),  με  αποτέλεσμα  τον  εμπλουτισμό‐αύξηση  συγκέντρωσης  του 

εκχυλίσματος. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.15, χαμηλότερα όρια ανίχνευσης  (μια με δύο 

τάξεις  μεγέθους)  επιτυγχάνονται  με  χρήση  της  μεθόδου  GC/MS  σε  σχέση  με  τη 

μέθοδο  IC/MS.   Τα  ιόντα τα οποία επελέγησαν να παρακολουθηθούν καθώς και η 

αναλογία  αυτών  των  ιόντων  κατά  τη  θραυσματοποίηση  με  χρήση  της  μεθόδου 
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GC/MS, δίνουν μια επιπλέον πληροφορία για τη ταυτοποίηση τους σε σχέση με τη 

μέθοδο GC/ECD  όπου  σαν  εργαλείο  ταυτοποίησης  των  ενώσεων  χρησιμοποιείται 

μόνο ο χρόνος έκλουσης. 
 

Πίνακας 8.15: Όρια ανίχνευσης μεθόδων ανάλυσης των HAAs (S/N=3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Παράλληλα, η μέθοδος SIM στο GC‐NCI‐MS, είναι περισσότερο εκλεκτική σε 

σχέση  με  αυτήν  του  GC/ECD,  μιας  και  επηρεάζεται  λιγότερο  από  το  υπόβαθρο 

δίνοντας  έτσι  καλύτερο  S/N.    Χαμηλότερα  όρια  ανίχνευσης  επιτυγχάνονται  με  τη 

μέθοδο GC‐NCI‐MS, όπου αύξηση των ατόμων χλωρίου ή βρωμίου στο μόριο οδηγεί 

σε αύξηση του σήματος.   Γεγονός που καθιστά τη μέθοδο GC‐NCI‐MS περισσότερο 

ευαίσθητη  σε  σχέση με  την GC‐ΕΙ‐MS.    Αναφέρεται  ότι  η  μέθοδος GC‐ΕΙ‐MS  είναι 

λιγότερο  ευαίσθητη  σε  σχέση  με  τη  μέθοδο  GC‐ECD  (Nikolaou,  2002;  Xie,  2001), 

αλλά αυτό  αντισταθμίζεται  από  τη  μέθοδο GC‐NCI‐MS.    Γενικά,  στα  χρωματογρα‐

φήματα που προέρχονται από GC/ECD, το σήμα που λαμβάνεται για το MCAA είναι 

πολύ μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των υπολοίπων μελών, για διάλυμα ίδιας 

συγκέντρωσης.    Αυτό  συμβαίνει  εξαιτίας  του  μικρού  παράγοντα  υποκατάστασης 

του μορίου από αλογόνο και εξαιτίας της χαμηλής απόκρισης του ECD στην ένωση 

αυτή (Xie, 2001).   

Στη μέθοδο GC‐NCI‐MS, η θραυσματοποίηση των δι‐, τρι‐, χλώρο‐/βρώμο‐, ή 

μείγματος αυτών στο οργανικό μόριο οδηγεί στο σχηματισμό  των αλογόνων  (35Cl, 
37Cl,  79Br and  81Br) αυξάνοντας έτσι  την ευαισθησία και οδηγώντας παράλληλα σε 

MDL (μg/L) 
HAAs 

GC‐EI‐MS GC‐NCI‐MS IC‐ESI‐MS

MCAA  0,508  1,834  1,795 

MIAA  ‐  ‐  1,406 

MBAA  1,697  0,019  0,752 

DCAA  0,120  0,008  0,750 

TCAA  0,221  0,003  0,329 

BCAA  0,085  0,003  0,289 

DBAA  0,104  0,007  0,429 

BDCAA  0,437  0,088  0,340 

DBCAA  1,303  0,088  0,217 

TBAA  1,659  0,295  0,352 
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αύξηση της εκλεκτικότητας της μεθόδου, σε σχέση με την GC‐ΕΙ‐MS ή την GC/ECD.  

Αντιθέτως,  στην  περίπτωση  του  MCAA,  τα  MDL  και  LOQ  φαίνεται  να  είναι 

υψηλότερα  στη  μέθοδο  GC‐NCI‐MS  απ’  ότι  στη  μέθοδο  GC‐ΕΙ‐MS  εξαιτίας  της 

παρουσίας ενός μόνο ατόμου χλωρίου στο μόριο. 

Η ανάλυση των HAAs με αέρια χρωματογραφία  (GC) απαιτεί  εκχύλιση από 

το νερό  και περαιτέρω παραγοντοποίηση προς τους αντίστοιχους μεθυλεστέρες.  Η 

εκχύλιση και η εστεροποίηση αποτελούν χρονοβόρες διαδικασίες και καθιστούν τη 

μέθοδο  GC‐MS  ευαίσθητη  στην  απώλεια  αναλύτη  και  στις  επιμολύνσεις.    Τα 

παραπάνω αποφεύγονται με τη χρήση της μεθόδου IC‐ESI‐MS, όπου δεν απαιτείται 

στάδιο παραγοντοποίησης των HAAs. 

 

 

8.4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

 

  Η  σειρά  έκλουσης  των  ιόντων,  με  εφαρμογή  των  συνθηκών  που 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7, φαίνεται στο χρωματογράφημα  του Σχήματος 8.14, 

το οποίο αντιστοιχεί σε χρωματογράφημα πρότυπου διαλύματος  ιόντων.   Ενώ στο 

Σχήμα  8.15  παρουσιάζεται  αντίτοιχο  χρωματογράφημα  ιόντων  για  ένα  δείγμα 

πόσιμου νερού υπόγειας προέλευσης από την περιοχή του Ηρακλείου. 

  Ο  ποσοτικός  προσδιορισμός  των  δειγμάτων  επιτυγχάνεται  με  τη  χρήση 

καμπυλών  αναφοράς.    Για  τις  καμπύλες  αναφοράς  παρασκευάζονται  εννέα 

πρότυπα  διαλύματα  διαφορετικών  συγκεντρώσεων  τα  οποία  περιέχουν  τα 

αναλυόμενα  ιόντα.    Τα διαλύματα αυτά αναλύονται στην αρχή της ανάλυσης.    Τα 

άλατα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προτύπων διαλυμάτων είναι 

καθαρότητας μεγαλύτερης 99,5% (Merck).  Τα υπό ανάλυση ιόντα προέρχονται από 

τη  διάλυση  των  αλάτων,  τα  οποία  παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  8.16,  σε  υπερ‐

κάθαρο νερό. 
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Σχήμα 8.14: Χρωματογράφημα ανάλυσης ιόντων προτύπου διαλύματος. 

 

Σχήμα 8.15: Χρωματογράφημα ανάλυσης ιόντων δείγματος πόσιμου νερού. 
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Η  σταθερότητα  και  η  επαναληψιμότητα  της  μεθόδου,  ελέγχονται  κατά  τη 

διάρκεια  της  ανάλυσης,  μέσω  αναλύσεων  προτύπων  και  λευκών  δειγμάτων.    Οι 

μετρήσεις  αυτές  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζουν  απόκλιση  μεγαλύτερη  από  5%  σε 

σχέση  με  τις  αρχικές  μετρήσεις.    Οι  καμπύλες  αναφοράς  για  όλα  τα  ιόντα 

εμφανίζουν πολύ καλή γραμμικότητα με συντελεστές συσχέτισης (r2) μεγαλύτερους 

από 0,997. 

 
Πίνακας 8.16: Προς ανάλυση ιόντα και άλατα από τα οποία προέρχονται. 

Άλατα  Ιόντα 

ΝαCl 

ΝαClO3 

ΝαBr 

ΝαBrO3 

K2SO4 

ΝαNO3 

K2HPO4 

KI 

Cl‐ 

ClO3
‐ 

 Br‐ 

BrO3
‐ 

SO4
‐2 

NO3
‐ 

HPO4
‐ 

Ι‐ 

 

  Οι ανακτήσεις υπολογίστηκαν με βάση τις οδηγίες της EPA (USEPA, 1993) και 

για όλα τα  ιόντα είναι μεγαλύτερες από 99%, ενώ η επαναληψιμότητα κυμαίνεται 

στο  ±6%.    Για  τον  υπολογισμό  των  ορίων  ανίχνευσης  παρασκευάστηκε  πρότυπο 

διάλυμα  συγκέντρωσης  τρεις  φορές  μεγαλύτερη  από  το  όριο  ανίχνευσης  του 

οργάνου,  το  οποίο  αναλύθηκε  επτά  φορές.    Το  όριο  ανίχνευσης  στην  περίπτωση 

αυτή εξαρτάται από τον αναλυόμενο όγκο του δείγματος.  Ο υπολογισμός του ορίου 

ανίχνευσης  (MDL)  γίνεται  σύμφωνα  με  την  εξίσωση  8.5  (Method  1030,  Standard 

Methods 1995): 

MDL= t x s                                                            (Εξ. 8.5) 

Όπου, 

  t:  η  τιμή  της  κατανομής  Student‐Fischer,  η  οποία  ισούται  με 3,14  για 99% 

όριο εμπιστοσύνης με n‐1 βαθμούς ελευθερίας (n=7) και 

  s: η τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων των 7 αναλύσεων  

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι το όριο ανίχνευσης, της προανα‐φερθείσας 

μεθόδου αντιστοιχεί στα 2 μg/L, για αναλυόμενο όγκο δείγματος ίσο με 100 μL. 
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8.5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

   
Για τη μελέτη του οργανικού άνθρακα στο νερό, γίνεται χρήση της μεθόδου 

μη  πτητικού  οργανικού  άνθρακα  (NPOC,  Non  Pergeable  Organic  Carbon).    Στη 

μέθοδο αυτή ο TOC υπολογίζεται σαν να αποτελείται μόνο από μη πτητικό οργανικό 

άνθρακα.    Για  τον  προσδιορισμό  του  οργανικού  άνθρακα,  ακολουθείται  η  εξής 

διαδικασία:    Το  δείγμα  οξινίζεται  με  φωσφορικό  οξύ  (H3PO4:  95%)  σε  pH  2‐3,  

ακολούθως διαβιβάζεται φέρον αέριο (υπερκάθαρος αέρας) το οποίο απομακρύνει 

από το δείγμα το διαλυμένο διοξείδιο  του άνθρακα και  το διοξείδιο  του άνθρακα 

που  παράγεται  από  τα  ανθρακικά  άλατα  που  περιέχονται  στο  δείγμα.    Έτσι,  στο 

δείγμα  παραμένει  μόνο  ο  οργανικός  μη  πτητικός  άνθρακας.    Αν  στο  δείγμα 

περιέχεται  και  πτητικός  οργανικός  άνθρακας,  αυτός  απομακρύνεται  με  αυτή  τη 

διαδικασία. 

  Κατόπιν,  το δείγμα  το οποίο περιέχει πλέον μόνο  τον μη πτητικό οργανικό 

άνθρακα, εισάγεται στο σωλήνα καύσης όπου οξειδώνεται σε υψηλή θερμοκρασία 

(680 οC) παρουσία καταλύτη (λευκόχρυσος) και σχηματίζεται διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2).   Η καταλυόμενη σε υψηλή θερμοκρασία οξείδωση του άνθρακα είναι πολύ 

χρήσιμη  σε  εφαρμογές  όπου  στο  δείγμα  περιέχονται  στερεά  σωματίδια  τα  οποία 

είναι δύσκολο να οξειδωθούν ή έχουν μεγάλο μοριακό βάρος.  Τo φέρον αέριο ρέει 

μέσα από  το σωλήνα  καύσης  και  παραλαμβάνει  το  διοξείδιο  του άνθρακα  και  τα 

υπόλοιπα  προϊόντα  καύσης  τα  οποία  μεταφέρει  σε  έναν  αφυγραντή,  όπου 

απομακρύνεται η υγρασία ενώ ταυτόχρονα ψύχονται τα αέρια καύσης.  Ακολούθως 

το φέρον αέριο διέρχεται μέσα από μια παγίδα αλογόνων,  (όπου κατακρατούνται 

τα  αλογόνα  που  ίσως  περιέχει)  για  να  καταλήξει  στην  κυψελίδα  του  NDIR  (Non 

Dispersive  Infra Red gas analyzer), όπου το διοξείδιο  του άνθρακα ανιχνεύεται.   Η 

παραπάνω διεργασία παριστάνεται σχηματικά στο Σχήμα 8.16. 

  Ο  όγκος  του  διαλύματος  που  απαιτείται  για  την  ανάλυση  του 

οργανικού  άνθρακα  αντιστοιχεί  στα  1‐5 mL,  ενώ  ο  όγκος  που  εγχέεται  για  την 

ανάλυση ισοδυναμεί με 100 μL.  Ο χρόνος που επιλέγεται για την απομάκρυνση των 

πτητικών  μορφών  του  άνθρακα  είναι  τα  12  λεπτά.    Πιο  αναλυτικά,  οι  συνθήκες 

ανάλυσης αναγράφονται στον Πίνακα 8.17.   
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Δείγμα
Απομάκρυνση
ανόργανου και

πτητικού οργανικού
άνθρακα

Οξύ

TIC (CO2) POC/VOC

NPOCNPOC Οξείδωση Ανιχνευτής CO2

Υπολογισμός
NPOC

Φέρον αέριο

 

 

 

 

 

Σχήμα 8.16: Σχηματική απεικόνιση ανάλυσης NPOC, με χρήση αναλυτή οργανικού άνθρακα TOC‐VCSH. 

 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός γίνεται με τη βοήθεια καμπυλών αναφοράς οι 

οποίες  αποθηκεύονται.    Ανάλογα  με  τη  συγκέντρωση  του  οργανικού  άνθρακα 

επιλέγεται και η κατάλληλη καμπύλη για τον ποσοτικό προσδιορισμό.  Για την κάθε 

καμπύλη  αναφοράς  παρασκευάζονται  6‐7  διαλύματα  διαφορετικών  συγκεντρώ‐

σεων φθαλικού καλίου (C8H5KO4, KHP) σε υπερκάθαρο νερό.  Κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης  των  δειγμάτων  ελέγχεται  η  σταθερότητα  του  οργάνου  με  την  ανάλυση 

λευκών και πρότυπων διαλυμάτων.   Οι μετρήσεις δεν πρέπει να αποκλίνουν πάνω 

από  10%  σε  σχέση  με  τις  αρχικές  μετρήσεις.    Η  ανάλυση  κάθε  δείγματος 

επαναλαμβάνεται 3‐5 φορές. 

 

Πίνακας 8.17: Συνθήκες ανάλυσης οργανικού άνθρακα με χρήση του συστήματος TOC‐VCSH . 

Πίεση αέρα 

Θερμοκρασία σωλήνα καύσης 

Πραγματική συγκέντρωση πρότυπου διαλύματος  

Συντελεστής αραίωσης 

Ελάχιστος  αριθμός  εγχύσεων  που  θα  εκτελεστούν  για  τον 

υπολογισμό του μέσου όρου κάθε σημείου 

Μέγιστος  αριθμός  εγχύσεων  που  θα  εκτελεστούν  για  να 

πληρούνται οι παράμετροι SD και CV % 

Τυπική  απόκλιση  του  εμβαδού  των  κορυφών  των 

επαναλαμβανόμενων εγχύσεων 

Όγκος έγχυσης 

Ποσοστό HCl οξέος που προστίθεται στο δείγμα 

Αριθμός ξεπλύματος σύριγγας 

Χρόνος απομάκρυνσης πτητικών μορφών άνθρακα 

200 Kpa 

680 oC 

2,0 / 10,0 mg/L* 

1 

 

3 

 

5 

 

0.10 

100 μL 

1,5% 

2 

12 min 

*Γίνεται επιλογή ανάλογα με τη συγκέντρωση του υπό ανάλυση δείγματος 
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Για  την  ανάλυση  TOC  και  DOC,  σε  δείγματα  πόσιμου  νερού  και  νερού 

πισίνας,  κατασκευάστηκαν  δύο  καμπύλες  μεθόδου ΝPOC  (Σχήμα  8.17).   H  πρώτη 

καμπύλη περιελάμβανε σημεία επτά διαφορετικών συγκεντρώσεων  (0,1‐2,0 mg/L,  

r2= 0,9999) ενώ η δεύτερη αποτελούνταν από επτά σημεία (1‐10 mg/L, r2= 0,9976).  

Για  τον  προσδιορισμό  του  οργανικού  άνθρακα  ποσίμων  υδάτων  έγινε  χρήση  της 

πρώτης  καμπύλης,  ενώ  η  καμπύλη  της  μεγαλύτερης  κλίμακας  χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως για ανάλυση υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών. 

                       (I)                                                                            (II) 

Σχήμα 8.17: Καμπύλες βαθμονόμησης  για τον ποσοτικό προσδιορισμό NPOC. 

   

Το όριο ανίχνευσης στην περίπτωση αυτή εξαρτάται από τον αναλυόμενο όγκο του 

δείγματος.  Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με την εξίσωση 8.6: 
 

MDL= t x s                                                            (Εξ. 8.6) 

Όπου, 

  t:  η  τιμή  της  κατανομής  Student‐Fischer,  η  οποία  ισούται  με 3,14  για 99% 

όριο εμπιστοσύνης με n‐1 βαθμούς ελευθερίας (n=7) και 

  s: η τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων των 7 αναλύσεων (stdev=0,004)  

Με  βάση  την  παραπάνω  σχέση  προκύπτει  ότι  το  όριο  ανίχνευσης,  της 

προαναφερθείσας  μεθόδου  αντιστοιχεί  στα  12,6  μg/L,  για  αναλυόμενο  όγκο 

δείγματος 100 μL. 
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8.6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

 
  Η  οργανική ύλη (Natural Organic Matter, NOM) αποτελεί συστατικό κυρίως 

των  επιφανειακών  υδάτων.    Οι  λίμνες  και  τα  ποτάμια  είναι  πλούσια  σε  οργανική 

ύλη,  η  οποία  προέρχεται  από  την  αποσύνθεση  νεκρών  οργανισμών  (ψάρια, 

μικρόβια  κλπ.),  τις  περιττωματικές  ουσίες  που  απελευθερώνουν  οι  οργανισμοί  οι 

οποίοι  ζουν  σ’  αυτό  το  περιβάλλον,  τις  απορροές  οργανικών  λυμάτων  (αστικά 

απόβλητα), αλλά και το χώμα (χουμικά και φουλβικά οξέα).  Παρά το γεγονός ότι η 

ΝΟΜ  εντοπίζεται  κυρίως  στα  επιφανειακά  ύδατα,  ο  ισχυρισμός  ότι  οι 

συγκεντρώσεις  της  στο  υπόγειο  νερό  είναι  μηδενικές  είναι  ανυπόστατος.    Η 

προέλευση του νερού, από υπόγεια ύδατα (γεωτρήσεις, πηγές), δε διασφαλίζει την 

απουσία οργανικής ύλης, απλώς  τη μειώνει.    Ιδιαίτερα δε,  επιβαρυμένα δείγματα 

νερού  είναι  αυτά  των  κολυμβητικών  δεξαμενών  όπου  το  οργανικό  υλικό  είτε 

παρευρίσκεται φυσικά, είτε εισάγεται από τους κολυμβητές μέσω του ιδρώτα, των 

κυττάρων του δέρματος, των ούρων και των διαφόρων καλυντικών σκευασμάτων.     

Η NOM αποτελεί ένα σύνθετο μίγμα οργανικού υλικού.   Βασικά συστατικά 

του  υλικού  αυτού  αποτελούν  τα  χουμικά  οξέα,  τα  φουλβικά  οξέα,  η  λιγνίνη,  η 

τανίνη  και  άλλες  χημικές  ενώσεις.    Η  παρουσία NOM  κατά  την  επεξεργασία  του 

νερού, όπως είναι η απολύμανση με χλώριο, οδηγεί στο σχηματισμό αλογονωμένων 

DBPs.    Η  παρουσία  διαφόρων  λειτουργικών  ομάδων  (φορτισμένων  ή  όχι)  στην 

οργανική ύλη, αυξάνει το σχηματισμό των DBPs (Mamba et al., 2009).  Γενικό σχήμα 

της  αντίδρασης  η  οποία  περιγράφει  το  σχηματισμό  τόσο  των  THMs,  όσο  και  των 

άλλων  αλογονωμένων  DBPs,  κατά  τη  διαδικασία  της  χλωρίωσης,  αποτελεί  η 

αντίδραση 8.4: 
 

HOCl + (Br‐) + NOM   THMs και άλλα αλογονωμένα DBPs        (8.4) 
 

Ορισμένες οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στο νερό, όπως είναι η λιγνίνη, 

η  τανίνη,  οι  χουμικές  ενώσεις  και άλλες αρωματικές  ενώσεις απορροφούν  ισχυρά 

ακτινοβολία υπεριώδους‐ορατού.  Θεωρείται ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

ακτινοβολίας UV  απορρόφησης  και  της  περιεκτικότητας  του  οργανικού  άνθρακα, 

του  χρώματος  και  των  προπομπών  των  τριαλογονομεθανίων  και  άλλων 

παραπροϊόντων της απολύμανσης.   
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  Η ανάλυση  της οργανικής ύλης με ακτινοβολία υπεριώδους,  επιτυγχάνεται 

σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  5910  Β  (Method  5910  B‐Standard Methods  1995).    Τα 

δείγματα συλλέγονται σε σκούρα γυάλινα δοχεία και φυλάσσονται στους 4 οC μέχρι 

την  ανάλυση  τους.    Τα  δοχεία  συλλογής  ξεπλένονται  με  υπερκάθαρο  νερό  και 

θερμαίνονται στους 550    οC  για 4 ώρες  (Fung et al., 1996) πριν  τη χρήση τους.   Η 

ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων με 

τη  χρήση  φασματοφωτομέτρου  υπεριώδους  –  ορατού  Perkin  Elmer  Lambda  6  με 

δυνατότητα  σάρωσης  σε  μήκη  κύματος  200‐1200  nm,  χρησιμοποιώντας  λάμπα 

δευτερίου και βολφραμίου.  Στην παρούσα εργασία λαμβάνεται η απορρόφηση στα 

254 nm.  Όγκος 15 mL δείγματος φιλτράρεται με φίλτρο Gelman type A/E, αφού έχει 

ρυθμιστεί το pH του δείγματος στο 7. 

  Η  απορρόφηση  του  δείγματος  καταγράφεται  τουλάχιστο  δύο  φορές  για 

κάθε δείγμα.  Ο υπολογισμός της απορρόφησης UV254
pH σε cm‐1 γίνεται με βάση την 

εξίσωση 8.7: 
 

UV254
 pH =  ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
b
A

xD                                                   (Εξ. 8.7) 

Όπου: 

  UV254
 pH : μέση απορρόφηση, σε cm‐1 (λ: το μήκος κύματος (nm) και pH: 

καταγράφεται αν η τιμή είναι διαφορετική από 7) 

  b: μήκος διαδρομής της κυψελίδας (5 cm) 

  A : μέση τιμή της απορρόφησης, 

  D:  παράγοντας  αραίωσης,  λόγω  ρύθμισης  του  pH,  που  δίνεται  από  την 

εξίσωση 8.8: 
 

D=
initial

final

V
V

                                                    (Εξ. 8.8) 

 

  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  του  οργάνου  γίνεται  με  τη  βοήθεια  πρότυπων 

διαλυμάτων φθαλικού  καλίου  (KHP).    Συγκέντρωση KHP 0.5 mg/L  πρέπει  να  δίνει 

απορρόφηση  UV254  περίπου  0.009  cm
‐1.    Σε  περίπτωση  που  η  απορρόφηση  που 

υπολογίζεται,  έχει  απόκλιση  μεγαλύτερη  από  13%  αυτής  της  τιμής,  πρέπει  να 

ελεγχθεί το φασματοφωτόμετρο για πιθανή βλάβη. 
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  Από τις τιμές του UV254  και τις συγκεντρώσεις του DOC υπολογίζεται ο λόγος 

της ειδικής απορρόφησης στο υπεριώδες  (Specific Ultra Violet Absorbance, SUVA), 

που δίνεται από την εξίσωση 8.9: 
 

SUVA=
DOC
UV254  (L/mg.cm)                                            (Εξ. 8.9) 

 

Ο λόγος αυτός μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τη φύση  της οργανικής 

ύλης,  συμβάλλοντας  στην  εξαγωγή  συμπεράσματος  όσον  αφορά  των  αρωματικό 

χαρακτήρα  των ανθράκων που περιέχονται σ’  αυτήν  (Singer, 1999).   Η  γνώση  του 

αρωματικού ή όχι χαρακτήρα της οργανικής ύλης αποτελεί σημαντική πληροφορία, 

καθώς έχει αποδειχτεί ότι ο σχηματισμός οργανικών παραπροϊόντων απολύμανσης 

αυξάνεται  ανάλογα  με  το  ποσοστό  αρωματικού  χαρακτήρα  της  οργανικής  ύλης 

(Reckhow et al., 1990).      Επιπλέον,  η  χλωρίωση οργανικής ύλης,  η οποία περιέχει 

χουμικά οξέα, οδηγεί στο σχηματισμό υψηλότερου ποσοστού DBPs σε σχέση με το 

ποσοστό  που  προκύπτει  κατά  τη  χλωρίωση  οργανικής  ύλης  η  οποία  περιέχει 

φουλβικά οξέα  (Reckhow et al., 1990).   Το τελευταίο οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

χουμικά  οξέα  χαρακτηρίζονται  από  υψηλότερη  αρωματικότητα  σε  σχέση  με  τα 

φουλβικά οξέα (Σχήμα  8.18, 8.19). 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

Σχήμα 8.18: Απεικόνιση δομής χουμικών οξέων . 
 
 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8.19: Απεικόνιση δομής φουλβικών οξέων. 
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Στη  βιομηχανία  νερού  η  απορρόφηση  UV  στα  254  nm  χρησιμοποιείται  σαν 

δείκτης  ελέγχου  της  συγκέντρωσης  του  διαλυτού  οργανικού  άνθρακα,  μέσω  της 

συσχέτισης των τιμών του DOC και UV254 (Marrow and Minear, 1987).   

 

 

8.7.  ΜΕΘΟΔΟΣ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ 

 
  Τα  ιόντα Cl‐, ClO2

‐  και ClO3
‐  αποτελούν  το  ελεύθερο υπολειμματικό  χλώριο 

ενώ  οι  χλωραμίνες  αποτελούν  το  δεσμευμένο  υπολειμματικό  χλώριο.    Το 

υπολειμματικό  χλώριο  προσδιορίζεται  προκειμένου  να  ελεγχθεί  εάν  έχει  γίνει 

επαρκής χλωρίωση στο πόσιμο νερό.  Ανάλογα με την κατηγορία του νερού, η τιμή 

του υπολειμματικού χλωρίου δεν πρέπει να ξεπερνάει κάποια συγκεκριμένα όρια.  

Η  Ελληνική  νομοθεσία  (Κ.Υ.Α.  Υ2/2600/01)  που  είναι  εναρμονισμένη  με  την 

98/83/ΕΚ  της  Ε.Ε.,  προβλέπει  ότι  κάθε  ουσία  που  προστίθεται  στο  νερό  για 

ανθρώπινη  κατανάλωση,  δε  θα  πρέπει  να  παραμένει  στο  νερό  σε  συγκεντρώσεις 

μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για τους σκοπούς της χρήσης της και που 

δεν  υποβαθμίζουν  άμεσα  ή  έμμεσα  την  προστασία  της  ανθρώπινης  υγείας.  

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τις  συστάσεις  των  Διεθνών  Οργανισμών,  το  υπολειμματικό 

(ελεύθερο) χλώριο στο πόσιμο νερό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 mg/L και 

ειδικότερα θα πρέπει να φτάνει μέχρι τα 0,5 mg/L στην αρχή του δικτύου και 0,2‐0,3 

mg/L  στα  πλέον  απομακρυσμένα  σημεία  του  δικτύου.    Οι  μέσες  συνιστώμενες 

συγκεντρώσεις, ανάλογα με το pH του νερού κυμαίνονται από 0,2 έως 0,4 mg/L (Υπ. 

Υγιεινής ΗΠΑ). 

Κατά  τη  μέτρηση  του  ελεύθερου  χλωρίου  στο  νερό,  είναι  σημαντικό  να 

χρησιμοποιείται  τεχνική  η  οποία  να  επιτρέπει  τη  μέτρηση  ελεύθερου  και  όχι 

συνδεδεμένου ή ολικού χλωρίου.    Στο παρελθόν, στη χώρα μας, ο προσδιορισμός 

του  υπολειμματικού  χλωρίου  πραγματοποιούνταν  με  τη  μέθοδο  της 

ορθοτολουδίνης.    Η  μέθοδος  αυτή  αν  και  χρησιμοποιήθηκε  ευρέως  με  σκοπό  τη 

μέτρηση ελεύθερου  χλωρίου στο  νερό,  στην πραγματικότητα έδινε αποτελέσματα 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ                                   

 

186

για ολικό χλώριο.  Στις μέρες μας, η προαναφερθείσα μέθοδος έχει καταργηθεί και 

λόγω της τοξικότητας της ουσίας αυτής.   

Η  μέθοδος  DPD  έχει  τη  δυνατότητα  να  μετρά  καθεμιά  από  αυτές  τις 

παραμέτρους  χωριστά.    Η  μέθοδος  προσδιορισμού  του  ελεύθερου  και  του 

συνολικού  χλωρίου  βασίζεται  στην  άμεση  αντίδραση  του  χλωρίου  με  τη  χημική 

ουσία DPD (N,N‐διαιθυλ‐p‐φαινυλενοδιαμίνη), η οποία δημιουργεί χαρακτηριστικό 

κόκκινο‐βιολετί  χρώμα.   Η  ένταση  του δημιουργούμενου  χρώματος είναι ανάλογη 

της  συγκέντρωσης  του  ελεύθερου  χλωρίου,  η  οποία  προσδιορίζεται 

φασματοφωτομετρικά.    Κατά  τη  μέτρηση  του  υπολειμματικού  χλωρίου 

παρεμποδιστικό  ρόλο  διαδραματίζει  η  παρουσία  της  οξειδωμένης  μορφής 

μαγγανίου.    Παρεμποδιστικό  επίσης  παράγοντα  αποτελεί  και  ο  χαλκός  σε 

συγκεντρώσεις  μεγαλύτερες  των  10 mg/L.    Η  Ελληνική  νομοθεσία  αναφέρει  ως 

μεθόδους  μέτρησης  του  υπολειμματικού  χλωρίου  στα  πόσιμα  ύδατα,  την 

ογκομέτρηση και τη φασματοφωτομετρία (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). 

Ο  προσδιορισμός  του  υπολειμματικού  χλωρίου  πρέπει  να  γίνεται  αμέσως 

μετά  τη  δειγματοληψία  γιατί  αυτό  είναι  ασταθές  στα  υδατικά  δείγματα.    Η 

συντήρηση  του  δείγματος  δεν  είναι  εφικτή  και  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται  η 

ανακίνηση και η έκθεση του στο έντονο φως.   Αξιόπιστος προσδιορισμός τόσο του 

ελεύθερου όσο και του υπολειμματικού χλωρίου μπορεί να επιτευχθεί εκτός από τις 

πρότυπες  μεθόδους  και  με  άλλου  είδους  δοκιμασίες,  όπως  είναι  τα  kit‐tests.    Οι 

τελευταίες,  αν  και  δεν  αποτελούν  πρότυπη  μέθοδο  έχουν  γίνει  αποδεκτές  από 

Εθνικούς και Διεθνείς οργανισμούς ελέγχου υδάτων. 
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9. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
 

 

9.1. ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ 

 

9.1.1. Προσδιορισμός ιοντικής σύστασης των πόσιμων υδάτων 

 

  H  μελέτη  της  ιοντικής  σύστασης  των  δειγμάτων  πόσιμου  νερού,  οδήγησε 

στην ανίχνευση των ιόντων Cl‐, SO4
‐2, Br‐, NO3

‐, ClO3
‐, BrO3

‐ και HPO4
‐ στο μεγαλύτερο 

πλήθος  των  δειγμάτων,  ενώ  σε  κανένα  δείγμα  δεν  ανιχνεύτηκαν  ιόντα  Ι‐.    Η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει 

δύο βασικά στάδια.  Αρχικά πραγματοποιείται κατανομή των ανιόντων στο σύνολο 

των  δειγμάτων  και  στη  συνέχεια  η  ανάλυση  γίνεται  με  βάση  την  περιοχή 

δειγματοληψίας,  ώστε  να  εξαχθούν  συμπεράσματα  για  τη  σχέση  μεθόδου 

απολύμανσης  και  προέλευσης  των  υδάτων.    Συγκεντρωτικά,  στον  Πίνακα  9.1 

παρουσιάζονται τα εύρη τιμών και η μέση τιμή των προσδιοριζόμενων ιόντων ανά 

περιοχή  για  το  σύνολο  των  δειγμάτων.    Στον  Πίνακα  3  του  παραρτήματος  Ι, 

αναφέρονται αναλυτικά  τα αποτελέσματα που αφορούν  την  ιοντική σύσταση  των 

ποσίμων υδάτων της περιοχής του Ηρακλείου. 
 

Πίνακας 9.1: Εύρος και μέση τιμή* (mg/L) για κάθε ιόν ανά περιοχή δειγματοληψίας. 

BrO3
‐  Cl‐  SO4

‐2  ClO3
‐  Br‐  NO3

‐  HPO4
‐  I‐   

Ηράκλειο 
 

δ.α.** 
 

1,98‐582,92 
(147,91) 

1,20‐137,91
(58,63) 

δ.α.‐0,08
(0,01) 

δ.α.‐9,40 
(2,23) 

δ.α.‐57,95 
(7,67) 

δ.α.‐4,82 
(0,08) 

δ.α.
 

 
Αθήνα 
 

δ.α. 
 

5,37‐7,73 
(6,57) 

18,29‐26,79 
(24,96) 

δ.α.‐0,19
(0,02) 

0,32‐0,51
(0,41) 

0,43‐1,00 
(0,68) 

3,41‐4,87
(4,11) 

δ.α.
 

 
Βαρκελώνη 
 

δ.α.‐0,03 
(0,01) 

25,46‐333,41
(198,28) 

25,79‐203,86
(135,45) 

δ.α.‐0,11
(0,01) 

0,40‐8,88
(2,97) 

2,31‐19,03 
(12,58) 

δ.α.‐0,50 
(0,02) 

δ.α.
 

*ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το  MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008) 
**δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε 
 

Τα  χλωριούχα  ιόντα  είναι  ευρέως  διαδεδομένα  στη  φύση  σαν  άλατα 

νατρίου,  καλίου  και  ασβεστίου  και  προέρχονται  από  τη  διάβρωση  των  βράχων. 

Επειδή είναι πολύ ευκίνητα και ευδιάλυτα διεισδύουν στο έδαφος ή μεταφέρονται 
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σε κλειστές δεξαμενές  και στους ωκεανούς.   Μπορεί όμως να προκύψουν από  τη 

χρήση  λιπασμάτων,  από  λύματα  και  βιομηχανικά  απόβλητα  ή  από  διείσδυση 

θαλασσινού νερού σε παράκτιες περιοχές.  Τα χλωριούχα ιόντα δεν έχουν επιβλαβή 

επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά σε υψηλές συγκεντρώσεις δίνουν στο 

πόσιμο νερό γλυφή γεύση.       Η συγκέντρωση πάνω από την οποία είναι αισθητή η 

γεύση στο νερό εξαρτάται από  το κατιόν που συνδέεται  το  χλωριούχο  ιόν και  για 

την  περίπτωση  του  νατρίου,  καλίου  και  ασβεστίου  κυμαίνεται  από  200  έως  300 

mg/L.    Λόγω  αυτής  της  γεύσης  έχει  προταθεί  ως  ανώτατη  συγκέντρωση  των 

χλωριούχων στο πόσιμο νερό τα 250 mg/L (Council Directive, 1998). 

Συμβολή στην αύξηση των χλωριούχων ιόντων φαίνεται να έχει η εξάτμιση 

και η ξηρή απόθεση σε συγκεκριμένες περιοχές (Lundstrom and Olin, 1986).  Επίσης, 

περιοχές  με  έντονη  ξηρασία  συμβάλουν  στην  αύξηση  των  ιόντων  χλωρίου 

(McDonald et al., 1993).   Η απότομη αύξηση των χλωριούχων ιόντων στο νερό, αν 

δεν οφείλεται στην είσοδο θαλασσινού νερού, δείχνει πιθανή ρύπανση από λύματα 

και  απαιτείται  άμεση  επιτόπια  υγειονομική  επιθεώρηση.    Η  ρύπανση  πρέπει  να 

επιβεβαιωθεί και με άλλες μετρήσεις (μικροβιολογικές, αμμωνία, νιτρώδη). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.1: Μέση τιμή της συγκέντρωσης των Cl‐ στα τα πόσιμα ύδατα. 

 

Η συγκέντρωση  των  χλωριούχων ανιόντων στα δείγματα που αναλύθηκαν για  την 

περιοχή του Ηρακλείου κυμαίνεται από 1,98 έως 582,82 mg/L, με μέση τιμή 147,91 
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mg/L.   Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9.1,  οι συγκεντρώσεις  των χλωριούχων  ιόντων 

στη Βαρκελώνη δεν ξεπερνούν τα 333,41 mg/L, ενώ στην Αθήνα οι συγκεντρώσεις 

είναι πολύ χαμηλότερες φτάνοντας τα 7,73 mg/L.  Στο Σχήμα 9.1, παρουσιάζονται οι 

μέσες  τιμές  των  συγκεντρώσεων  Cl‐  για  κάθε  ένα  από  τα  δείγματα  τα  οποία 

αναλύθηκαν  στην  παρούσα  εργασία,  συνοδευόμενες  από  τις  τυπικές  αποκλίσεις.  

Όπως παρατηρείται στο ίδιο σχήμα, η μέση τιμή της συγκέντρωσης των ιόντων Cl‐, 

για κάποια από τα δείγματα, υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 250 mg/L 

που  έχει  προταθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Council  Directive  98/83/EC).    Η 

παρατήρηση αυτή ισχύει για την αστική περιοχή του Ηρακλείου και της Βαρκελώνης 

σε ποσοστό 28,1% και 23,3% των δειγμάτων αντίστοιχα.  Για τα δείγματα υπαίθρου 

από  την  ευρύτερη  περιοχή  του  Ηρακλείου  και  τα  δείγματα  της  Αθήνας  οι 

συγκεντρώσεις των χλωριούχων ιόντων είναι πολύ χαμηλές. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.2: BWP διάγραμμα των Cl‐ στα πόσιμα ύδατα. 

 

Στο  Σχήμα  9.2  παριστάνεται  με  τη  μορφή  διαγράμματος  πλαισίου 

απολήξεων  (Box  and Whisker  Plot,  BWP),  η  συγκέντρωση  του  χλωρίου  για  κάθε 

περιοχή ξεχωριστά.  Στο διάγραμμα αυτό διακρίνεται το εύρος τιμών των ανιόντων 

χλωρίου για το 25‐75% των δειγμάτων, το οποίο κυμαίνεται από 13,63‐338,53 για το 

Ηράκλειο, 134,41‐285,88 για τη Βαρκελώνη και 7,14‐5,730 για την Αθήνα.   Στο ίδιο 

διάγραμμα  εμφανίζεται  η  μεσαία  καθώς  και  η  μέση  τιμή  της  συγκέντρωσης  των 

δειγμάτων  αυτών.    Παράλληλα  παρατηρούνται  οι  ελάχιστες  και  οι  μέγιστες  τιμές 
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που παίρνουν τα  ιόντα αυτά για το σύνολο των δειγμάτων ανά περιοχή.    Στο  ίδιο 

διάγραμμα παρατηρείται ότι η μέση τιμή συγκέντρωσης χλωριούχων ανιόντων είναι 

μεγαλύτερη  για  την  Βαρκελώνη  απ’  ότι  για  το  Ηράκλειο,  ενώ  η  χαμηλότερη  τιμή 

αντιστοιχεί στα δείγματα της Αθήνας.  

Εκτενέστερη  ανάλυση  της  συγκέντρωσης  των  χλωριούχων  ιόντων  για  την 

περιοχή  του  Ηρακλείου  παρέχει  επιπλέον  πληροφορίες  για  το  πώς  αυτή 

μεταβάλλεται όταν πρόκειται για δείγματα παράκτιων ή μη παράκτιων περιοχών.  Η 

συγκέντρωση των χλωριούχων ιόντων στο νερό υπόγειας προέλευσης επηρεάζεται 

από  τη  διείσδυση  θαλασσινού  νερού,  έτσι  για  τα  δείγματα  νερού  τα  οποία 

προέρχονται  από  παράκτιες  περιοχές,  όπως  φαίνεται  και  στο  Σχήμα  9.3,  η  μέση 

συγκέντρωση των χλωριούχων ιόντων αυξάνεται. Επίσης στο Σχήμα 9.3 φαίνεται ότι 

στις  μη  παράκτιες  σε  ποσοστό  25‐75%  των  δειγμάτων,  τα  χλωριούχα  ιόντα 

εμφανίζουν  εύρος  από  10  έως  80 mg/L,  ενώ  για  τις  παράκτιες  περιοχές  το  ίδιο 

ποσοστό  δειγμάτων  εμφανίζει  εύρος  τιμών  18‐322  mg/L.    Η  αύξηση  αυτή 

αντιστοιχεί σε αύξηση της μέσης τιμής κατά 280,7% στις παράκτιες σε σχέση με τις 

μη παράκτιες περιοχές. 
 

 

Σχήμα 9.3: BWP διάγραμμα των Cl‐ στις παράκτιες και μη παράκτιες περιοχές του Ηρακλείου. 
 

Η  συγκέντρωση  των  βρωμιούχων  ανιόντων  στα  δείγματα  που  επιτεύχθηκε 

ποσοτικός  προσδιορισμός  κυμαίνεται  από  0,02‐9,40  mg/L  για  την  περιοχή  του 

Ηρακλείου,  ενώ  υπήρξαν  και  δείγματα  όπου  η  συγκέντρωση  ήταν  μικρότερη  του 

MDL.    Για τη Βαρκελώνη η αντίστοιχη συγκέντρωση κυμαίνεται από 0,40 έως 8,88 

mg/L  και  για  την Αθήνα από 0,32  έως 0,51 mg/L.    Στο Σχήμα 9.4 φαίνεται η μέση 
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τιμή  και  η  τυπική  απόκλιση  της  συγκέντρωσης  βρωμιούχων  ανιόντων  για  τα 

δείγματα που αναλύθηκαν.   Όπως παρατηρείται στο σχήμα αυτό,  τα δείγματα της 

Αθήνας εμφανίζουν την χαμηλότερη μέση τιμή συγκέντρωσης σε βρωμιούχα ιόντα.  

Η  υψηλότερη  συγκέντρωση  βρωμιούχων  ιόντων  για  την  πόλη  του  Ηρακλείου 

δικαιολογείται  από  το  γεγονός  ότι  πρόκειται  για  δείγματα  νερού  υπόγειας 

προέλευσης  τα  οποία  επιβαρύνονται  με  βρωμιούχα  ιόντα  λόγω  διείσδυσης 

θαλασσινού  νερού  στον  υδροφόρο  ορίζοντα,  όταν  πρόκειται  για  παράκτιες 

περιοχές. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Σχήμα 9.4: Μέση τιμή της συγκέντρωσης των Br‐ στα τα πόσιμα ύδατα. 

 
 Στο Σχήμα 9.5 παριστάνεται σε διάγραμμα τύπου BWP η συγκέντρωση των 

βρωμιούχων ιόντων για τις τρεις περιοχές δειγματοληψίας.  Από το διάγραμμα αυτό 

προκύπτει ότι τα δείγματα της Αθήνας εμφανίζουν χαμηλότερη μέση συγκέντρωση 

σε  βρωμιούχα  ιόντα.    Τα  δείγματα  της  Βαρκελώνης  εμφανίζουν  ελαφρώς  πιο 

αυξημένη  μέση  συγκέντρωση  σε  σχέση  με  τα  δείγματα  του  Ηρακλείου,  ενώ  το 

εύρος  τιμών  της  συγκέντρωσης  που  καλύπτεται  από  το  25‐75%  των  δειγμάτων 

παίρνει τιμές 0,4‐6,4 mg/L για το Ηράκλειο και 1,0‐7,0 mg/L για τη Βαρκελώνη.   

  Γενικότερα,  η συγκέντρωση  των βρωμιούχων  ιόντων στο νερό επηρεάζεται 

από το υλικό ή το πέτρωμα με το οποίο έρχεται σε επαφή το νερό  (Magazinovic et 

al.,  2004).    Η  χρήση  λιπασμάτων  και  χημικών  για  αγροτικές  δραστηριότητες 
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συμβάλλει  σε  μικρότερο  βαθμό  στην  αύξηση  των  βρωμιούχων  ιόντων.    Επίσης,  η 

συνεχής  χρησιμοποίηση  παρασιτοκτόνων  και  ειδικά  των  βρωμιωμένων  (methyl 

bromide)  συμβάλλει  σημαντικά  στην  αύξηση  της  συγκέντρωσης  των  βρωμιούχων 

ιόντων (Wegman et al., 1983).   

 

 
Σχήμα 9.5: BWP διάγραμμα των Br‐ στα πόσιμα ύδατα. 

 
Στις παράκτιες περιοχές, το μεγαλύτερο ποσοστό ιόντων βρωμίου οφείλεται 

στη  διείσδυση  του  θαλασσινού  νερού  (Kampioti  and  Stephanou,  2002)  στον 

υδροφόρο ορίζοντα και στα παραγόμενα από τη θάλασσα αερολύματα (sea‐spray).   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Σχήμα 9.6: Διείσδυση θαλασσινού νερού σε ελεύθερο παράκτιο υδροφόρο ορίζοντα 

(http://www.ecy.wa.gov). 
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Πιο  συγκεκριμένα,  οι  παράκτιοι  υδροφορείς  κάτω  από  φυσικές  συνθήκες 

αποστραγγίζουν  στη  θάλασσα.    Οι  έντονες  αντλήσεις  υπόγειου  νερού,  μέσω 

γεωτρήσεων  που  έχουν  ανορυχθεί  σε  παράκτιες  περιοχές,  ελαττώνουν  ή 

αναστρέφουν  τη  φυσική  υδραυλική  βαθμίδα  προς  τη  θάλασσα  (Σχήμα  9.6).    Στο 

φαινόμενο  αυτό  της  μείωσης  ή  αναστροφής  της  υδραυλικής  κλίσης  οφείλεται  η 

διείσδυση του θαλασσινού νερού προς την ενδοχώρα (seawater intrusion). 

Προχωρώντας  σε  περαιτέρω  ανάλυση  των  δεδομένων  που  αφορούν  τα 

βρωμιούχα  ιόντα,  τα  δείγματα  χωρίζονται  σε  δύο  κατηγορίες.    Κριτήριο 

διαχωρισμού  των  δειγμάτων  αποτελεί  η  πηγή  προέλευσης  τους  και  αν  αυτή 

αντιστοιχεί σε  παράκτια ή μη παράκτια περιοχή.   Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, 

προκύπτει  η  κατανομή  που  φαίνεται  στο  Σχήμα  9.7.    Από  το  διάγραμμα  αυτό 

προκύπτει ότι η μέση τιμή των ιόντων βρωμίου εμφανίζεται αυξημένη κατά 202%, 

στις  παράκτιες  σε  σχέση  με  τις  μη  παράκτιες  περιοχές.    Η  παρατήρηση  αυτή 

ενισχύεται  από  το  γεγονός  υψηλότερη  συγκέντρωση  των  βρωμιούχων  ιόντων 

αναμένεται σε δείγματα παράκτιων περιοχών λόγω της επίδρασης του θαλασσινού 

νερού.  Επιπλέον πληροφορία αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα δείγμα το οποίο 

παίρνει  τιμή  μεγαλύτερη  από  αυτήν  που  καλύπτεται  από  το  μέγιστο  του  εύρους 

που προκύπτει από το διάγραμμα BWP και αντιστοιχεί στην τιμή xi= 9,4 mg/L (όπου 

xi>Q3+1,5*IQR,  IQR=Q3‐ Q1, Q1:  η  τιμή  της  συγκέντρωσης που παίρνει  το 25%  των 

δειγμάτων και Q3: η τιμή της συγκέντρωσης που παίρνει το 75% των δειγμάτων). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.7: BWP διάγραμμα των Br‐ στις παράκτιες και μη παράκτιες περιοχές του Ηρακλείου. 
 

Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  η  συγκέντρωση  των  ιόντων 

βρωμίου  και  χλωρίου  εμφανίζει  εποχιακή  μεταβολή  (Kampioti  and  Stephanou, 
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2000).  Μάλιστα, φαίνεται ότι το χειμώνα οι συγκεντρώσεις των ιόντων χλωρίου και 

βρωμίου είναι αισθητά χαμηλότερες από ότι το καλοκαίρι και αυτό εξηγείται από το 

γεγονός  ότι  ο  χειμώνας  είναι  περίοδος  βροχών  και  μικρότερης  ζήτησης  σε  νερό. 

Αντιθέτως  το καλοκαίρι είναι περίοδος  ξηρασίας και αυξημένης  ζήτησης νερού με 

αποτέλεσμα την υπεράντληση και τελικά τη διείσδυση των θαλάσσιων υδάτων στον 

υδροφόρο ορίζοντα.  Η παρουσία των ιόντων βρωμίου στα φυσικά ύδατα αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα, καθώς συμβάλει στο σχηματισμό βρωμιωμένων παραγώγων 

κατά  τη  διάρκεια  της  χλωρίωσης  (Σχήμα  3.2)  και  βρωμικών  ιόντων  κατά  την 

οζόνωση (Σχήμα 3.5). 

Οι  μέσες  συγκεντρώσεις  των  θειϊκών  ιόντων  ανά  περιοχή  εμφανίζουν  τη 

μέση τιμή και το εύρος που αναγράφεται στον Πίνακα 9.1.  Στο Σχήμα 9.8 φαίνονται 

με  τη  μορφή  ιστογράμματος  οι  μέσες  τιμές  καθώς  και  οι  τυπικές  αποκλίσεις  των 

συγκεντρώσεων  των  θειϊκών  ιόντων  για  κάθε  δείγμα  πόσιμου  νερού  που 

αναλύθηκε.  Από αυτό το διάγραμμα γίνεται φανερό ότι κανένα δείγμα δεν περιέχει 

θειϊκά ιόντα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 250 

mg/L, που έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Council Directive 98/83/EC). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.8: Μέση τιμή της συγκέντρωσης των SO4
‐2  στα πόσιμα ύδατα. 

 

Από το BWP διάγραμμα του Σχήματος 9.9, προκύπτει ότι μεγαλύτερη μέση 

τιμή συγκέντρωσης SO4
‐2  στα 135,4 mg/L εμφανίζουν τα δείγματα της Βαρκελώνης 
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και ακολουθούν τα δείγματα του Ηρακλείου με μέση συγκέντρωση 58,6 mg/L, ενώ 

την  χαμηλότερη  τιμή  μέσης  συγκέντρωσης  τα  24,9 mg/L  εμφανίζουν  τα  δείγματα 

της Αθήνας.   Όπως φαίνεται  στο  ίδιο  διάγραμμα ποσοστό 25‐75%  των δειγμάτων 

καλύπτει εύρος συγκέντρωσης 14,7‐102,3 mg/L για το Ηράκλειο, 25,3‐26,2 mg/L για 

την  Αθήνα  και  100,1‐177,4  mg/L  για  τη  Βαρκελώνη.    Όπως  προκύπτει,  για  τα 

δείγματα  της  Αθήνας  το  ποσοστό  25‐75%  των  δειγμάτων  εμφανίζει  συγκέντρωση 

μεγαλύτερη από την μέση τιμή της συγκέντρωσης.   

 
Σχήμα 9.9: BWP διάγραμμα των SO4

‐2  στα πόσιμα ύδατα. 
 

 

Επιπλέον, για την Αθήνα υπάρχει ένα δείγμα που εμφανίζει συγκέντρωση μικρότερη 

από  αυτήν  που  καλύπτεται  από  το  ελάχιστο  του  εύρους  που  προκύπτει  από  το 

διάγραμμα  BWP  και  αντιστοιχεί  στην  τιμή  xi=  18,3  mg/L  (όπου  xi<Q1‐1,5*IQR, 

IQR=Q3‐Q1, Q1: η τιμή της συγκέντρωσης που παίρνει το 25% των δειγμάτων και Q3: 

η τιμή της συγκέντρωσης που παίρνει το 75% των δειγμάτων). 

Υψηλότερες  συγκεντρώσεις  SO4
‐2  συνήθως  παρουσιάζονται  σε  υπόγεια 

ύδατα που προέρχονται κυρίως από φυσικές πηγές, όπως η θάλασσα.   Για το λόγο 

αυτό  πραγματοποιήθηκε  επιπλέον  έλεγχος  για  το  αν  υπάρχει  σημαντική 

διαφοροποίηση στα επίπεδα συγκέντρωσης των θειϊκών ιόντων μεταξύ παράκτιων 

και  μη  παράκτιων  περιοχών.    Όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  9.10  η  μέση  τιμή  της 

συγκέντρωσης  των  θειϊκών  ανιόντων  στις  παράκτιες  περιοχές  εμφανίζεται 

αυξημένη κατά 50% σε σχέση με τις μη παράκτιες περιοχές.    
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Σχήμα 9.10: BWP διάγραμμα των SO4

‐2 στις παράκτιες και μη παράκτιες περιοχές του Ηρακλείου. 
 

  Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ιόντων ανά περιοχή εμφανίζουν τη μέση τιμή 

και το εύρος που αναγράφεται στον Πίνακα 9.1.   Στο Σχήμα 9.11 παριστάνονται με 

τη  μορφή  ιστογράμματος  οι  μέσες  τιμές  και  η  τυπικές  αποκλίσεις  των 

συγκεντρώσεων των ΝΟ3
‐ για κάθε δείγμα πόσιμου νερού που αναλύθηκε.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.11: Μέση τιμή της συγκέντρωσης των ΝO3
‐  στα πόσιμα ύδατα. 

 
Όπως γίνεται εμφανές από το διάγραμμα αυτό, η μέση τιμή της συγκέντρωσης στο 

σύνολο των δειγμάτων που αναλύθηκαν δεν ξεπερνάει το ανώτατο επιτρεπτό όριο 

των  50  mg/L,  που  έχει  προταθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Council  Directive 
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98/83/EC).    Εξαίρεση  αποτελεί  το  δείγμα  Η22‐r,  το  οποίο  κατά  την  ανάλυση  του 

εμφάνισε και συγκέντρωση ιόντων μεγαλύτερη των 50 mg/L. 

  Στο  Σχήμα  9.12  παριστάνονται  σε  BWP  διάγραμμα  οι  μέσες  τιμές,  το 

συνολικό  εύρος  τιμών  καθώς  και  το  εύρος  τιμών  που  εμφανίζουν  το 25‐75%  των 

δειγμάτων.    Όπως  φαίνεται  στο  διάγραμμα  αυτό,  τα  δείγματα  της  Βαρκελώνης 

εμφανίζουν μεγαλύτερη μέση τιμή  (12,6 mg/L) απ΄ ότι τα δείγματα του Ηρακλείου 

(7,7 mg/L), ενώ τα δείγματα της Αθήνας εμφανίζουν τη χαμηλότερη μέση τιμή  (0,7 

mg/L).   Όσον αφορά το εύρος τιμών που καταλαμβάνει  το 25‐75%  των δειγμάτων 

αυτό αντιστοιχεί σε συγκεντρώσεις 1,7‐5,9 mg/L  για  το Ηράκλειο 0,6‐0,9 mg/L  για 

την  Αθήνα  και  11,3‐15,7 mg/L  για  τη  Βαρκελώνη.    Επιπλέον  για  τη  Βαρκελώνη 

υπάρχει  ένα  δείγμα  που  εμφανίζει  συγκέντρωση  μικρότερη  από  αυτήν  που 

καλύπτεται από το ελάχιστο του εύρους, που προκύπτει από το διάγραμμα BWP και 

αντιστοιχεί  στην  τιμή  xi= 2,3 mg/L  (όπου xi<Q1‐1,5*IQR,  IQR=Q3‐Q1, Q1:  η  τιμή  της 

συγκέντρωσης που παίρνει το 25% των δειγμάτων και Q3: η τιμή της συγκέντρωσης 

που παίρνει το 75% των δειγμάτων). 

 
Σχήμα 9.12: BWP διάγραμμα των ΝO3

‐  στα πόσιμα ύδατα. 

 

  Είναι γνωστό ότι τα νιτρικά ιόντα αποτελούν τμήμα του κύκλου του αζώτου 

στη φύση,  επομένως υπάρχουν στα φυσικά νερά, αλλά η συγκέντρωση τους είναι 

συνήθως χαμηλή.   Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στο νερό οφείλονται σε 
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λιπάσματα,  απορρίμματα  και  απόβλητα  ζωικής  ή  ανθρωπογενούς  προέλευσης.  

Νιτρικά  ιόντα  υπάρχουν  και  στον  αέρα,  λόγω  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης,  με 

αποτέλεσμα  να  παρασύρονται  από  τη  βροχή  και  να  αποτίθενται  στο  έδαφος.    Σε 

αερόβιες  συνθήκες  τα  νιτρικά  διεισδύουν  στον  υδροφόρο  ορίζοντα.    Τα  πόσιμα 

νερά που περιέχουν μεγάλες ποσότητες νιτρικών υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν 

στα  παιδιά  μεθαιμογλοβιναιμία,  λόγω  της  αναγωγής  τους  σε  νιτρώδη.    Επίσης,  η 

παρουσία των νιτρικών ιόντων στο νερό είναι σημαντική γιατί στο περιβάλλον του 

στομάχου, σχηματίζονται Ν‐νιτροζοενώσεις, που είναι καρκινογόνες ενώσεις. 

  Όπως προαναφέρθηκε,  κατά  την ανάλυση  των δειγμάτων,  το δείγμα Η22‐r 

εμφάνισε συγκέντρωση ιόντων και μεγαλύτερη των 50 mg/L.   Αξίζει να αναφερθεί 

ότι το δείγμα αυτό προέρχεται από περιοχή με αυξημένη γεωργική δραστηριότητα, 

όπου η  χρήση  λιπασμάτων  είναι  έντονη.    Λιπάσματα  ευρείας  εφαρμογής  είναι  το 

νιτρικό  κάλι  και  η  νιτρική  αμμωνία,  που  αποτελείται  από  50%  νιτρικό  και  50% 

αμμωνιακό άζωτο (Johnson, 1997).  

  Για  το  λόγο  αυτό  πραγματοποιήθηκε  περαιτέρω  μελέτη  της  παρουσίας 

νιτρικών  ιόντων  στα  δείγματα  της  πόλης  του  Ηρακλείου.    Τα  δείγματα 

διαχωριστήκαν  και  μελετήθηκαν  ως  προς  την  συγκέντρωση  των  νιτρικών  ιόντων 

ανάλογα  με  το  εάν  προέρχονταν  από  περιοχή  όπου  πραγματοποιείται  γεωργική 

δραστηριότητα ή όχι.    Στο BWP  διάγραμμα του Σχήματος 9.13 φαίνεται  ξεκάθαρα 

ότι  η  μέση  τιμή  της  συγκέντρωσης  νιτρικών  ιόντων  για  τα  δείγματα  που 

προέρχονται  από  περιοχές  όπου  πραγματοποιείται  αγροτική  δραστηριότητα  είναι 

μεγαλύτερη  (15,8 mg/L)    σε  σχέση  με  τα  δείγματα  των  υπολοίπων  περιοχών  (5,6 

mg/L).  Έτσι τα δείγματα αυτά εμφανίζουν μεγαλύτερη μέση συγκέντρωση σε σχέση 

με τα υπόλοιπα δείγματα κατά 181%. 

Σε  ορισμένα  δείγματα  νερών  που  αναλύθηκαν,  ανιχνεύτηκαν  χλωρικά  ιόντα 

(βλ.  Παράρτημα  Ι,  Πίνακας  2),  η  συγκέντρωση  των  οποίων  κυμαίνεται  από  0,025 

έως 0,191 mg/L,  με μέση  τιμή 0,020 mg/L.    Σε  κανένα από αυτά  τα δείγματα δεν 

προσδιορίστηκε  συγκέντρωση  χλωρικών  ανιόντων  μεγαλύτερη  από  το  ανώτατο 

επιτρεπτό ότι που έχει  τεθεί από  τον WHO  και αντιστοιχεί στα 700  μg/L  (Πίνακας 

2.1).   Αξίζει να σημειωθεί ότι  τα χλωρικά ανιόντα ανιχνεύτηκαν μόνο  σε δείγματα 

νερού,  των  οποίων  η  απολύμανση  είχε  πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  χλωρίου  ή 

διοξειδίου  του  χλωρίου.    Η  παρουσία  των  χλωρικών  ιόντων  άλλωστε,  όπως  έχει 
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φαίνεται  στις  αντιδράσεις  3.10  και  3.11,  οφείλεται  στην  χρήση  υδατικού 

διαλύματος  υποχλωριώδους  οξέος  ή  διοξειδίου  του  χλωρίου.    Το  διοξείδιο  του 

χλωρίου  χρησιμοποιείται  κατά  τη  διαδικασία  της  απολύμανσης  νερού  στη 

Βαρκελώνη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.1.    
  

 
Σχήμα 9.13: BWP διάγραμμα  των ΝO3

‐ στις αγροτικές και μη αγροτικές περιοχές του Ηρακλείου. 

  

Σε  κάποια  από  τα  δείγματα  νερού  ανιχνεύτηκαν  βρωμικά  ιόντα  σε 

συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 10  έως 31 μg/L  και μέση τιμή  τα 2 μg/L.    Τα 

βρωμικά  ιόντα  ανιχνεύτηκαν  μόνο  σε  κάποια  από  τα  δείγματα  νερού  τα  οποία 

προέρχονταν  από  τη  Βαρκελώνη  και  αντιστοιχούν  σε  ποσοστό  7%  των  δειγμάτων 

που  αναλύθηκαν  από  την  πόλη  αυτή.    Η  παρουσία  των  βρωμικών  ιόντων  στα 

δείγματα νερού της Βαρκελώνης, δικαιολογείται από τη χρήση του όζοντος σε ένα 

από  τα  επιμέρους  στάδια  της  διαδικασίας  απολύμανσης  (Πίνακας 7.1).   Μόνο  σε 

ένα από τα δείγματα που αναλύθηκαν, η συγκέντρωση ήταν μεγαλύτερη  (30 μg/L) 

από  τα  όρια  που  έχουν  τεθεί  από  τους  αρμόδιους  παγκόσμιους  οργανισμούς.    Ο 

WHO  και  η  USEPA,  έχουν  ορίσει  σαν  ανώτερα  επιτρεπτά  όρια  για  τα  βρωμικά 

ανιόντα, τα 25 μg/L και 10 μg/L αντίστοιχα (Πίνακας 2.1). 
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Πίνακας 9.2: Χαρακτηριστικές τιμές των συγκεντρώσεων ιόντων βρωμίου και του λόγου  
Br‐/Cl‐ από προηγούμενες μελέτες. 

Πηγές υδάτων  Τοποθεσία  Bromide (mg/L) 
Εύρος Br‐/Cl‐  
(x10‐3) 

 Βιβλιογραφικές αναφορές 

Η.Π.Α.  0,003‐0,426   ‐   Amy and Siddiqui (1993)  
Hν.Bασίλειο   0,1‐0,12   ‐   Bourgine et al. (1993)  
Γερμανία  0,006‐0,28   ‐   Haag & Hoigné (1983)  
Η.Π.Α.   ‐  1,54‐10,0  Krasner et al. (1993) 
Γαλλία‐Ην.Β.‐
Ισπανία  0,03‐0,07   ‐  

 
Legube (1996)  

Γαλλία   0,055‐0,202   ‐   Lefebvre et al. (1995)  
Σουηδία  0,004‐0,076   0,65‐3,42   Lundstrom and Olin, (1986)  
Πολλωνία  0,4‐0,7  ‐  Olsinska (1994) 
Η.Π.Α.   0,024‐0,17   ‐   Pyen et al. (1980)  
Ισραήλ   2  9,5  Rebhun et al. (1988)  
Γερμανία  0,009‐0,76   ‐   Rook et al. (1978)  
Γαλλία   0,024‐0,057   ‐   Welte and Montiel (1995)  
Αυστραλία  0,139‐4,13   1,81‐4,85   Magazinovic et al. (2004)  
Η.Π.Α.   1,3‐1,58   4,74‐5,9   Giggleman & Omar (2000)  

Επιφανειακά 
ύδατα: λίμνες, 
ποτάμια κλπ.  

Η.Π.Α.   0,01‐0,08   1,8‐5,0   Panno et al. (2002) 
Η.Π.Α.  0,002‐0,429   ‐   Amy et al. (1993) 
Ν. Ζηλανδία  0,01‐0,257   2,4‐2,6   Bathurst et al. (1980)  
Η.Π.Α.   0,006‐20,91   1,1‐3,5   Davis et al. (2001)  
Η.Π.Α.   0,0032‐0,058  3,5‐23,3   Davis et al. (2004)  
Αφρική  0‐6,52   0‐1,51   Fakir et al. (2002)  
Η.Π.Α.   0,1‐0,56   ‐   German and Taylor (1995)  
Φιλανδία  0,03‐0,1   ‐   Hiisvirta and Sauri (1995)  
Hν.Bασίλειο   0,026‐2,226   1,89‐3,84   Houghton (1946)  
Η.Π.Α.   ‐   6‐28,2   Hudak (2003)  
Η.Π.Α.   0‐9,4   3,9  Hudak and Wachal (2003)  
Ελλάδα 
(Μάλλια)  

0,006‐4,016   0,11‐380,37    
Καμπιώτη (2000)  

Γαλλία   0,19‐0,647   ‐   Lefebvre et al. (1995)  
Γαλλία‐Ην.Β.‐
Ισπανία 

0,04‐0,14   ‐    
Legube (1996)  

Σουηδία  0,016‐0,08   1,0‐2,0   Lundstrom and Olin (1986)  
Αυστραλία  0,152‐2,04   2,35‐3,23   Magazinovic et al. (2004)  
Η.Π.Α.   0,06‐0,11   1,8‐4,5   Panno et al. (2002)  
Η.Π.Α.   2,0‐ 62,0   6,7‐10,8   Rao et al. (2005)  
Ισραήλ   0,081‐1,57   0,3‐6,9   Vengosh and 

Pankratov(1998)  

Υπόγεια ύδατα: 
Γεωτρήσεις, 
πηγές, πηγάδια 
κλπ.  

Ολλανδία  ‐  3,30‐9,30  Wegman et al. (1983) 
Ελλάδα 
(Μάλλια)  

96,94  3,91    
Καμπιώτη (2000)  

Ατλαντικός  65  3,48   Stumm and Morgan (1981)  

Θαλάσσια ύδατα 

Ολλανδία  ‐  3,00‐3,70  Wegman et al. (1983) 
Η.Π.Α.   ‐   4,0‐14,0   Liljestrand & Morgan(1981) 
Hν.Bασίλειο   ‐   2,2‐5,4   Peirson & Cambray (1977) 

Ύδατα 
προερχόμενα 
από βροχή και 
χιόνι  Ολλανδία  ‐   2,5   Slanina et al. (1979)  
Εμφιαλωμ. ύδατα  Ελλάδα  0,0‐0,284   0,0‐9   Καμπιώτη (2000)  
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Για  τα  δείγματα  νερού  που  αναλύθηκαν,  εκτός  από  τα  προαναφερθέντα 

ιόντα  μελετήθηκε  και  η  παρουσία  ιόντων  HPO4
‐  και  Ι‐.    Τα  ιωδιούχα  ιόντα  δεν 

ανιχνεύτηκαν  σε  κανένα  από  τα  δείγματα  νερού,  ενώ  τα  ορθοφωσφοριά  ιόντα 

ανιχνεύτηκαν σε ποσοστό 20%  των δειγμάτων, σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται 

από  0,05  έως  4,87  mg/L.    Στα  φυσικά  νερά  ο  φώσφορος  υπάρχει  κυρίως  ως 

διαλυμένα  ορθοφωσφορικά  και  πολυφωσφορικά  και  ως  οργανικά  δεσμευμένα 

φωσφορικά άλατα.  Οι φυσικές πηγές του φωσφόρου είναι κυρίως η διάβρωση των 

φωσφορούχων  πετρωμάτων  και  η  αποσύνθεση  της  οργανικής  ύλης.  Άλλες  πηγές 

μπορούν  να  θεωρηθούν  τα  οικιακά  απόβλητα,  ειδικά  αυτά  που  περιέχουν 

απορρυπαντικά, βιομηχανικά απόβλητα και λιπασματούχες απορροές. 

Η  συγκέντρωση  των  ιόντων  βρωμίου  και  ο  λόγος  Br‐/Cl‐,  για  ύδατα 

διαφορετικής προέλευσης, έχουν μελετηθεί εκτενώς (Πίνακας 9.2).  Συνολικά, όπως 

προκύπτει  από  τον  Πίνακα  9.2,  ο  λόγος  Br‐/Cl‐  κυμαίνεται  από  0,65‐10  για 

επιφανειακά ύδατα, 0,11‐380,37 για υπόγεια ύδατα, 3,00‐3,91 για θαλάσσια ύδατα, 

2,2‐14,0  για  ύδατα  προερχόμενα  από  βροχή  και  χιόνι  και  0‐9  για  εμφιαλωμένα 

ύδατα.    Οι  παραπάνω  τιμές  αναφέρονται  σε  μη  επεξεργασμένα  δείγματα  νερού.  

Για  την  παρούσα  εργασία  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν  αντιστοιχούν  σε 

επεξεργασμένα  δείγματα  νερού  των  οποίων  το  εύρος  τιμών  του  λόγου  Br‐/Cl‐,  η 

μέση  τιμή  καθώς  και  ο  αριθμός  των  δειγμάτων  στα  οποία  αναφέρονται  οι  τιμές 

αυτές, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.3.  
 

Πίνακας 9.3: Τιμές του λόγου Br‐/Cl‐ παρούσας μελέτης. 
Περιοχή  

δειγματοληψίας 

Προέλευση υδάτων  Εύρος  

Br‐/Cl‐ (x10‐3) 

Μέση τιμή 

Br‐/Cl‐ (x10‐3) 

Αρ. δείγματων 

Ηράκλειο  Υπόγεια  3,4‐207,2  22,1  89 

Αθήνα  Επιφανειακά  47,1‐96,3  63,0  8 

Βαρκελώνη  Επιφανειακά  4,5‐99,9  22,4  30 

 
 

Οι τιμές του λόγου Br‐/Cl‐ διαφοροποιούνται  μεταξύ επεξεργασμένων και μη 

επεξεργασμένων υδάτων.  Αυτό οφείλεται στη μείωση των ιόντων χλωρίου κατά την 

επεξεργασία του νερού, λόγω της μειωμένης σταθερότητας τους έναντι αυτής των 

βρωμιούχων ιόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση του λόγου τους.  
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Περαιτέρω  ανάλυση  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  σε  ποσοστό  25‐75%  του 

συνόλου των δειγμάτων ο λόγος Br‐/Cl‐ κυμαίνεται (8,2‐20,2)x10‐3 για το Ηράκλειο, 

(50,6‐69,7)x10‐3 για την Αθήνα και (5,4‐39,1)x10‐3 για τη Βαρκελώνη, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 9.14. 
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Σχήμα 9.14: BWP διάγραμμα  του λόγου Br‐/Cl‐ στις περιοχές δειγματοληψίας. 
 

Από το Σχήμα 9.15, προκύπτει ότι τα ιόντα χλωρίου και βρωμίου εμφανίζουν 

εξαιρετικά σημαντική συσχέτιση (r=0,82, p<0,0001).  Η σχέση που συνδέει τα ιόντα 

αυτά αναγράφεται στο  ίδιο σχήμα και δεν αντιστοιχεί    στη σχέση που συνδέει  τα 

ιόντα αυτά στα θαλάσσια ύδατα.   
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Σχήμα 9.15: Συσχέτιση ιόντων Βr‐ και Cl‐ για δείγματα πόσιμου νερού του Ηρακλείου. 
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Στον  Πίνακα  9.4,  παρουσιάζονται  βιβλιογραφικά  δεδομένα  που  συνδέουν 

την συγκέντρωση των ιόντων χλωρίου με αυτά του βρωμίου για μη επεξεργασμένα 

ύδατα. 

 
 

Πίνακας 9.4: Σχέση που συνδέει την συγκέντρωση Br‐ και Cl‐, από προηγούμενες μελέτες.  
  Br‐(mg/L)= A x Cl‐ (mg/L) + B 

 

Προέλευση 
υδάτων  Α  Β 

r 

Magazinovic et al. (2004)  Υπόγ. & επιφ.  2,57x10‐3±9,74x10‐5  ‐9,80x10‐3±3,20x10‐2  0,97 

Krasner et al. (1993)  Επιφανειακά  3,15x10‐3±2,40x10‐4  ‐8,82x10‐3±1,41x10‐2  0,97 

Lundstrom and Olin (1986)  Επιφανειακά  1,97x10‐3±1,12x10‐5  ‐3,20x10‐4±1,09x10‐3  0,97 

Houghton (1946)  Υπόγεια  3,49x10‐3±1,62x10‐4  ‐6,61x10‐2±4,62x10‐2  0,97 

Anfalt and Twengstrom (1986)  Θαλάσσια  3,43x10‐3±1,56x10‐5  0,25±6,78x10‐2  1,0 

Krasner et al. (1994)  Επιφανειακά  3,4 x10‐3  ‐7,1x10‐3  0,93 

Καμπιώτη (2000)  Υπόγεια  3,3 x10‐3  8,0x10‐3  0,99 

Καμπιώτη (2000)  Βροχή  3,2 x10‐3  15,9x10‐3  0,99 

 

Οι  τιμές  του  pH  που  προσδιορίστηκαν  στα  δείγματα  πόσιμου  νερού 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα  Ι  (Πίνακας 1).    Το πεδίο  τιμών  του pH 

ορίζεται από 6,84‐8,01  για  την περιοχή  του Ηρακλείου, 7,37‐7,54  για  την περιοχή 

της  Αθήνας,  7,18‐7,51  για  την  περιοχή  της  Βαρκελώνης.    Όπως  είναι  φανερό  τα 

δείγματα της περιοχής του Ηρακλείου εμφανίζουν ελαφρώς βασικότερο χαρακτήρα 

σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  δείγματα.    Μάλιστα  ποσοστό  80%  του  συνόλου  των 

δειγμάτων εμφανίζουν pH μεγαλύτερο από 7,5. 

  Ταυτόχρονα με το pH προσδιορίστηκε το ελεύθερο και το συνολικό χλώριο 

(free/total  chlorine)  στα  δείγματα  πόσιμου  νερού  (Παράρτημα  Ι‐Πίνακας  1).    Το 

πεδίο  τιμών  του  ελεύθερου/υπολειμματικού  χλωρίου  στα  δείγματα  που 

αναλύθηκαν ορίζεται από 0,02‐0,20/0,04‐0,29 για το Ηράκλειο, 0,03‐0,50/0,05‐0,58 

για  την  Αθήνα  και  0,03‐0,20/0,08‐0,28  για  τη  Βαρκελώνη.    Οι  τιμές  χλωρίου  στα 

δείγματα  της  Αθήνας  και  της  Βαρκελώνης  αντιστοιχούν  σε  μετρήσεις  οι  οποίες 

πραγματοποιήθηκαν  σε  διάστημα μεγαλύτερο  της  μίας  ημέρας,  λόγω  του  χρόνου 

που  παρεμβάλλεται  μεταξύ  της  λήψης  και  της  παραλαβής  των  δειγμάτων.    Αυτό 

συνεπάγεται μείωση στη συγκέντρωση του χλωρίου  (Παράγραφος 7.1.2).   Ενώ στα 

δείγματα, τα οποία συλλέχθηκαν από την περιοχή του Ηρακλείου, ο προσδιορισμός 

του χλωρίου ήταν άμεσος.   Παρατηρείται ότι για τα δείγματα της Αθήνας, παρά το 
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γεγονός ότι έχει παρέλθει μεγάλος χρόνος μεταξύ της λήψης και της ανάλυσης των 

δειγμάτων, το ελεύθερο χλώριο ανιχνεύεται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,3 

mg/L  που  αντιστοιχεί  στην  ανώτερη  επιτρεπτή  τιμή  συγκέντρωσης  ελεύθερου 

χλωρίου στα τερματικά σημεία του συστήματος ύδρευσης. 

 

 

9.1.2. Προσδιορισμός οργανικής ύλης των ποσίμων υδάτων 

 

  Τα  δείγματα  νερού  που  αναλύθηκαν  αντιστοιχούν  σε  δείγματα 

επεξεργασμένου νερού του δικτύου ύδρευσης.  Το νερό αυτό προέρχεται τόσο από 

υπόγεια  (Ηράκλειο)  όσο  και  από  επιφανειακά  ύδατα  (Αθήνα,  Βαρέλωνη).    Για  τα 

δείγματα αυτά προσδιορίστηκε ο ολικός οργανικός άνθρακας (Total Organic Carbon, 

TOC)  καθώς και ο διαλυτός οργανικός άνθρακας  (Dissolved Organic Carbon, DOC).  

Αναλυτικά τα αποτελέσματα αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος  Ι.   Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν, μετά από στατιστική επεξεργασία και αφορούν το 

εύρος  τιμών  και  την  μέση  τιμή  του  οργανικού  άνθρακα  (TOC  και DOC)  για  κάθε 

περιοχή, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.5. 

  
Πίνακας 9.5: Εύρος και μέση τιμή TOC και DOC ανά περιοχή δειγματοληψίας. 

    TOC  DOC 

Περιοχή 
δειγματοληψίας 

Προέλευση 
υδάτων  Εύρος   Μέση τιμή  Εύρος   Μέση τιμή 

Ηράκλειο  Υπόγεια (n=89)  0,09‐1,28  0,57  0,03‐1,11  0,47 

Αθήνα  Επιφανειακά 
(n=8) 

0,72‐1,35  1,02  0,58‐1,34  0,91 

Βαρκελώνη  Επιφανειακά 
(n=30) 

2,58‐3,50  3,49  2,47‐4,77  3,25 

 

  Στο Σχήμα 9.16 απεικονίζεται με τη μορφή ιστογράμματος η μέση τιμή και η 

τυπική  απόκλιση  του  TOC  και  του DOC  για  κάθε  δείγμα  που αναλύθηκε.    Από  το 

διάγραμμα αυτό γίνεται φανερό ότι  τα δείγματα της Βαρκελώνης ακολουθούμενα 

από  τα  δείγματα  της  Αθήνας  περιέχουν  τόσο  ολικό  όσο  και  διαλυτό  οργανικό 

άνθρακα σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε σχέση με τα δείγματα του Ηρακλείου.  

Μάλιστα τα δείγματα της Αθήνας σε ποσοστό 100% εμφανίζουν συγκεντρώσεις TOC 
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περίπου  ίσες με 1 mg/L,  τα δείγματα της Βαρκελώνης περιέχουν σε ποσοστό 70% 

όλων  των  δειγμάτων  συγκέντρωση  TOC  μεγαλύτερη  των 3 mg/L  ενώ  τα  δείγματα 

του Ηρακλείου εμφανίζουν συγκέντρωση TOC μεγαλύτερη ίση 0,5 mg/L σε ποσοστό 

63%  με  ανώτατη  τιμή  τα  1,28 mg/L.      Η  διαφοροποίηση  στα  επίπεδα  οργανικού 

άνθρακα  αποδίδεται  στην  προέλευση  των  δειγμάτων,  μιας  και  ο  οργανικός 

άνθρακας  αναμένεται  να  περιέχεται  σε  μεγαλύτερα  επίπεδα  στα  ύδατα 

επιφανειακής  απ’  ότι  υπόγειας  προέλευσης.    Όπως  ήταν  αναμενόμενο  η 

συγκέντρωση του DOC στα δείγματα που αναλύθηκαν ήταν μικρότερη από αυτή του 

TOC.    Στα δείγματα που αναλύθηκαν,  έγινε  εκτίμηση  του ποσοστού  του διαλυτού 

ως προς τον ολικό άνθρακα.  Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι για τα δείγματα 

αυτά  το ποσοστό  του  διαλυτού οργανικού άνθρακα ποικίλει  από  51  έως 98%  της 

συγκέντρωσης του ολικού οργανικού άνθρακα. 
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Σχήμα 9.16: Μέση τιμή της συγκέντρωσης TOC/DOC για επεξεργασμένα ύδατα. 

 

   Στο σημείο αυτό θα πρέπει  να αναφερθεί  ότι  οι  συγκεντρώσεις  οργανικού 

άνθρακα αναφέρονται σε επεξεργασμένα ύδατα, γεγονός που σημαίνει ότι οι τιμές 

αυτές  δεν  αντιστοιχούν  στην  πραγματική  συγκέντρωση  οργανικού  άνθρακα 

ακατέργαστων  υδάτων.    Τόσο  η  κατεργασία  του  νερού  όσο  και  η  διακίνηση  του 

μέσα στο δίκτυο ύδρευσης μπορούν να διαφοροποιήσουν την αρχική συγκέντρωση 

σε  οργανικό  άνθρακα.    Άλλωστε  κατά  την  διεργασία  της  χλωρίωσης,  ο  οργανικός 
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άνθρακας  μειώνεται  εξαιτίας  της  αντίδρασης  του  με  το  απολυμαντικό  μέσο 

σχηματίζοντας  έτσι  τα  DBPs,  ενώ  στο  δίκτυο  διανομής  μπορεί  να  υφίσταται 

επιβάρυνση  σε  οργανικό  άνθρακα  ανάλογα  με  την  κατάσταση  του  δικτύου 

διανομής.  Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι η διεργασία της απολύμανσης οδηγεί 

σε μικρή μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα, ευνοεί όμως σημαντικά τη μείωση 

της αρωματικότητας του οργανικού άνθρακα, καθώς το HOCl αντιδρά περισσότερο 

με αρωματικούς απ’ ότι με αλειφατικούς προπομπούς  (Weishaar et al., 2003).   Τα 

αντίστοιχα  επίπεδα  οργανικού  άνθρακα  τα  οποία  προσδιορίστηκαν  από  την 

Καμπιώτη (2000) σε μη επεξεργασμένα ύδατα του Ηρακλείου αντιστοιχούν σε 0,20‐

0,40 mg/L TOC και 0,07‐2,11 DOC. 

Στον  Πίνακα  9.6  παρουσιάζονται  τα  επίπεδα  οργανικού  άνθρακα  για 

διάφορες  χώρες,  σε  επεξεργασμένα  (νερό  βρύσης)  και  μη  επεξεργασμένα  ύδατα.  

Παρατηρώντας  τον  πίνακα  αυτό  συμπεραίνουμε  ότι  τα  επίπεδα  συγκέντρωσης 

ολικού οργανικού άνθρακα για δείγματα νερού βρύσης είναι παρόμοια με αυτά που 

προσδιορίστηκαν στην παρούσα μελέτη. 

 

Πίνακας 9.6: Επίπεδα ολικού οργανικού άνθρακα σε δείγματα διαφορετικής προέλευσης. 

Χώρα  Προέλευση νερού  TOC (mg/L)  Βιβλιογραφική πηγή 

Γροιλανδία  Επιφάνεια ύδατα *  1,23  Bäurle, 1999 
Ισπανία  Βρύση  2,92  Bäurle, 1999 
Τουρκία  Βρύση  3,67  Bäurle, 1999 
Ινδία  Βρύση  1,52  Bäurle, 1999 
Ουγγαρία  Βρύση  1,74  Bäurle, 1999 
Γουινέα  Βρύση  1,31  Bäurle, 1999 
Γερμανία  Βρύση  2,39  Bäurle, 1999 
Νιγηρία  Πηγάδι *  0,95  Bäurle, 1999 
Τσεχία  Βρύση  1,55  Bäurle, 1999 
Ελλάδα  Υπόγεια *  0,30  Καμπιώτη, 2000 
Ρουμανία  Πηγάδι *  0,78  Bäurle, 1999 
Ρουμανία  Βρύση  1,03  Bäurle, 1999 

* Μη επεξεργασμένα δείγματα νερού 

 

Στα  δείγματα  που  αναλύθηκαν  προσδιορίστηκαν  επίσης  οι  τιμές  της 

απορρόφησης  στο  υπεριώδες  ορατό  (UV254)  καθώς  και  ο  λόγος  της  ειδικής 
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απορρόφησης στο υπεριώδες  (Specific UltraViolet Absorbance, SUVA), που δίνεται 

από τη σχέση 9.1. 

 

SUVA= UV254/DOC                                                  (Εξ. 9.1) 

 

Ο  παραπάνω  λόγος  παρέχει  σημαντικές  πληροφορίες  για  τη  φύση  της  οργανική 

ύλης, όταν πρόκειται για μη επεξεργασμένα ύδατα, καθώς όταν 0,03<SUVA<0,04 η 

οργανική ύλη περιέχει κυρίως φουλβικά οξέα ενώ όταν 0,05<SUVA<0,07 η οργανική 

ύλη περιέχει κυρίως χουμικά οξέα (Reckhow et al., 1990).  Στην παρούσα εργασία οι 

τιμές SUVA για τα επεξεργασμένα δείγματα νερού του Ηρακλείου κυμαίνονται από 

0,001 έως 1,097 L/mg.cm, για την Αθήνα από 0,009 έως 0,018 L/mg.cm και για τη 

Βαρκελώνη από 0,007 έως 0,017 L/mg.cm.   Συγκρίνοντας τις τιμές που προέκυψαν 

για τα δείγματα του Ηρακλείου με αυτές της εργασίας της Καμπιώτη (2000), η οποία 

μελέτησε  μη  επεξεργασμένα  δείγματα  νερού  από  την  περιοχή  του  Ηρακλείου 

προκύπτει  ότι  οι  παρούσες  τιμές  εμφανίζουν  σημαντική  αύξηση.    Η  αύξηση αυτή 

αποδίδεται στη συνολική μείωση του DOC κατά την επεξεργασία του νερού, καθώς 

οι  τιμές  της  απορρόφησης  UV254  στην  παρούσα  εργασία  εμφανίζουν  ένα  εύρος 

τιμών 0,001‐0,061  και στην αντίστοιχη εργασία της Καμπιώτη το αντίστοιχο εύρος 

κυμαίνεται μεταξύ 0,005‐0,055, ενώ ο DOC εμφανίζει σημαντική μείωση. 
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9.1.3. Συμπεράσματα που αφορούν στη χημική σύσταση των πόσιμων υδάτων 

 

 Στα  επεξεργασμένα  δείγματα  νερού  που  αναλύθηκαν,  των  οποίων  η 

προέλευση  είναι  τόσο  υπόγεια  όσο  και  επιφανειακή,  ανιχνεύτηκαν 

χλωριούχα,  βρωμιούχα,  θειϊκά,  χλωρικά,  βρωμικά,  νιτρικά  και 

ορθοφωσφορικά ιόντα.  Ενώ ιωδιούχα ανιόντα δεν ανιχνεύτηκαν σε κανένα 

από τα δείγματα. 

 
 Τα Cl‐ ανιχνεύτηκαν σε όλα τα δείγματα.  Για την πόλη του Ηρακλείου και της 

Βαρκελώνης  τα  δείγματα  εμφάνισαν  συγκέντρωση  μεγαλύτερη  από  250 

mg/L  (Council  Directive  98/83/EC),  σε  ποσοστό  28,1  και  23,3%  των 

δειγμάτων  που  αναλύθηκαν  αντίστοιχα.    Για  τα  δείγματα  της  πόλης  του 

Ηρακλείου  η  μέση  συγκέντρωση  των  χλωριούχων  ανιόντων  εμφανίζεται 

αυξημένη  στις  παράκτιες  σε  σχέση  με  τις  μη  παράκτιες  περιοχές  κατά 

280,7%. 

 
 Μεγαλύτερη  μέση  τιμή  συγκέντρωσης  Br‐  εμφάνισαν  τα  δείγματα  της 

Βαρκελώνης  (2,97 mg/L),  ενώ  τα  χαμηλότερα  επίπεδα  ανιχνεύονται  στην 

Αθήνα  (0,41  mg/L).    Για  τα  δείγματα  της  περιοχής  του  Ηρακλείου  (2,23 

mg/L),  εμφανίστηκε  διαφοροποίηση  στη  συγκέντρωση  βρωμιούχων 

ανιόντων  μεταξύ  παράκτιων  και  μη  παράκτιων  περιοχών.    Έτσι  στις 

παράκτιες περιοχές η μέση τιμή συγκέντρωσης σε βρωμιούχα ισοδυναμεί με 

2,51 mg/L και στις μη παράκτιες με 0,83 mg/L.   Η προαναφερθείσα αύξηση 

αντιστοιχεί σε 202% σε σχέση με τα επίπεδα στις μη παράκτιες περιοχές. 

 
 Ο  λόγος  Br‐/Cl‐  για  επεξεργασμένα  ύδατα  δεν  αποτελεί  ασφαλή  μέθοδο 

ελέγχου για την επίδραση των θαλασσίων υδάτων στον υδροφόρο ορίζοντα, 

καθώς  οι  συγκεντρώσεις  των  Br‐  και  Cl‐  μπορεί  να  μεταβάλλονται  με 

διαφορετικό τρόπο κατά την επεξεργασία του νερού. 

 
 Τα  SO4

‐2  δεν  ανιχνεύτηκαν  σε  κανένα  από  τα  δείγματα  σε  συγκέντρωση 

μεγαλύτερη  από  250  mg/L  (Council  Directive  98/83/EC).    Στις  παράκτιες 

περιοχές του Ηρακλείου, τα θειϊκά ιόντα εμφανίζουν αύξηση στη μέση τιμή 
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της συγκέντρωσης σε σχέση με τις μη παράκτιες σε ποσοστό 50%.  Η αύξηση 

αυτή δικαιολογείται από το ότι τα ύδατα των πρακτέων περιοχών δέχονται 

την επίδραση του θαλασσινού νερού με αποτέλεσμα την αύξηση των SO4
‐2. 

 
 Τα NO3

‐  ανιχνεύτηκαν  σε  όλα  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν.    Σε  μία  μόνο 

περίπτωση  η  συγκέντρωση  των  νιτρικών  ιόντων  ήταν  μεγαλύτερη  από  50 

mg/L  (Council  Directive  98/83/EC).    Το  δείγμα  αυτό  προέρχονταν  από 

περιοχή  του Ηρακλείου  με  έντονη  γεωργική  δραστηριότητα.    Γενικά,  όπως 

προέκυψε  από  περαιτέρω  ανάλυση  στις  περιοχές  του  Ηρακλείου  όπου 

αναπτύσσεται  γεωργική  δραστηριότητα,  προέκυψε  ότι  τα  νιτρικά  ιόντα 

εμφανίζουν αύξηση 181% σε σχέση με τις μη αγροτικές περιοχές.  Η αύξηση 

αυτή  αποδίδεται  στη  χρήση  λιπασμάτων  τα  οποία  αντιστοιχούν  σε  άλατα 

των νιτρικών ιόντων.   

 
 Τα  ClO3

‐  ανιχνεύτηκαν  σε  συγκεντρώσεις  μικρότερες  από  700  μg/L  που 

αντιστοιχεί στην ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση (WHO).  Η παρουσία τους 

οφείλεται  στη  χρήση  του  χλωρίου  και  του  διοξειδίου  του  χλωρίου  σαν 

απολυμαντικά  μέσα,  ανάλογα  με  την  περιοχή  δειγματοληψίας.  Τα  BrO3
‐ 

ανιόντα ανιχνεύτηκαν μόνο στα δείγματα νερού τα οποία προέρχονταν από 

τη Βαρκελώνη.   Η παρουσία  των βρωμικών ανιόντων σε αυτά  τα δείγματα 

αποδίδεται  στην  επεξεργασία  των  υδάτων  με  Ο3  κατά  τη  διαδικασία  της 

απολύμανσης.    Τα  επίπεδα  συγκέντρωσης  των  βρωμικών  ιόντων  στα 

δείγματα  αυτά  είναι  μικρότερη  ή  ίση  με  31  μg/L.    Ενώ,  ένα  μόνο  δείγμα 

ξεπέρασε το ανώτατο επιτρεπτό όριο το οποίο έχει τεθεί από τον WHO και 

αντιστοιχεί στα 30 μg/L. 

 
 Όλα  τα  δείγματα  του  πόσιμου  νερού  που  αναλύθηκαν  εμφάνισαν  pH 

ελαφρώς  βασικό.    Τα  επίπεδα  ελεύθερου  χλωρίου  (Free  chlorine)  στα 

δείγματα που αναλύθηκαν ήταν μικρότερα από 0,3 mg/L.   Τα δείγματα της 

Αθήνας  σε  ποσοστό  50%  εμφάνισαν  συγκέντρωση  ελεύθερου  χλωρίου 

μεγαλύτερη  από  0,3  mg/L,  που  αντιστοιχεί  στο  ανώτατο  επιτρεπτό  όριο 

ελεύθερου χλωρίου στα τερματικά σημεία του συστήματος ύδρευσης. 
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9.2. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 

 

9.2.1. Προσδιορισμός ιοντικής σύστασης των κολυμβητικών υδάτων 

 

 

Στην  παρούσα  μελέτη  ελέγχθηκε  η  ιοντική  σύσταση  έξι  κολυμβητικών 

δεξαμενών.  Επίσης για λόγους σύγκρισης μελέτήθηκε και η σύσταση του νερού του 

δικτύου από το οποίο προέρχεται το νερό αυτών των δεξαμενών και καταναλώνεται 

ως πόσιμο νερό.  H μελέτη της ιοντικής σύστασης των δειγμάτων που μελετήθηκαν 

αφορούσε στην ανίχνευση των ιόντων Cl‐, SO4
‐2, Br‐, NO3

‐, ClO3
‐, BrO3

‐, HPO4
‐ και  Ι‐.  

Συγκεντρωτικά, στον Πίνακα 9.7 παρουσιάζονται τα εύρη τιμών και η μέση τιμή των 

προσδιοριζόμενων  ιόντων  τόσο  στις  κολυμβητικές  δεξαμενές  όσο  και  στα  πόσιμα 

ύδατα.        Τέλος,  στον Πίνακα 3  του παραρτήματος  ΙΙΙ,  αναφέρονται  αναλυτικά  τα 

αποτελέσματα που αφορούν την ιοντική σύσταση των υδάτων αυτών. 

 
Πίνακας 9.7: Εύρος και μέση τιμή (mg/L) για κάθε ιόν στα κολυμβητικά και πόσιμα ύδατα. 

  Πόσιμα ύδατα    Κολυμβητικά ύδατα 

BrO3
‐  δ.α.    δ.α. 

Cl‐  5,7‐428,3 / (53,8)    10,3‐676,7 / (427,9) 

SO4
‐2  25,9‐116,7 / (94,7)    δ.α.‐271,9 / (101,4) 

ClO3
‐  δ.α    6,1‐327,2 / (123,7) 

Br‐  0,3‐7,7 / (0,7)    δ.α. 

NO3
‐  δ.α.‐5,4 / (1,2)    1,2‐56,4 / (21,2) 

HPO4
‐  δ.α.    δ.α.‐4,3 / (0,2) 

I‐  δ.α.    δ.α. 

*ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το  MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008) 
**δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε. 
 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 9.7, οι συγκεντρώσεις των χλωριούχων και 

των  θειϊκών  ανιόντων  είναι  συγκρίσιμες  για  τους  δύο  τύπους  υδάτων.  Τα 

βρωμιούχα  ιόντα ανιχνεύτηκαν μόνο στα πόσιμα ύδατα,  ενώ τα φωσφορικά μόνο 

σε  ένα  από  τα  κολυμβητικά  ύδατα.    Τα  βρωμικά  και  τα  ιωδιούχα  ιόντα  δεν 

ανιχνεύτηκαν στα δείγματα που αναλύθηκαν.  Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 9.7 

η  συγκέντρωση  των  νιτρικών  ιόντων  είναι  αυξημένη  στα  κολυμβητικά  (1,2‐56,4 
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mg/L) σε σχέση με τα πόσιμα ύδατα (<5,4 mg/L).  Παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και 

τα  χλωρικά  ιόντα,  τα  οποία  ανιχνεύονται  σε  υψηλές  συγκεντρώσεις  στις 

κολυμβητικές  δεξαμενές,  ενώ  δεν  ανιχνεύονται  σε  κανένα  από  τα  πόσιμα  ύδατα. 

Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  τα  βρωμιούχα  ιόντα  δεν  ανιχνεύτηκαν  στα 

δείγματα νερού των κολυμβητικών δεξαμενών.  Η απουσία των βρωμιούχων ιόντων 

από τα ύδατα αυτά μπορεί να δικαιολογηθεί αν ληφθεί υπόψη ο μεγάλος χρόνος 

παραμονής  των  υδάτων  στις  δεξαμενές  αυτές.    Έτσι  κατά  τη  διαδικασία  συχνής 

χλωρίωσης  των  υδάτων  αυτών,  τα  βρωμιούχα  ιόντα  καταναλώνονται  κατά  την 

αντίδραση τους με την οργανική ύλη, για το σχηματισμό βρωμιωμένων οργανικών 

παραραπροϊόντων απολύμανσης και καθώς  τα ύδατα αυτά δεν ανανεώνονται δεν 

προστίθενται νέα βρωμιούχα ιόντα στις δεξαμενές. 

Η  υψηλή  συγκέντρωση  των  νιτρικών  ιόντων  στα  κολυμβητικά  ύδατα 

αποδίδεται  στην  οξείδωση  της  ουρίας  (Samples,  1959),  η  οποία  περιέχεται  στις 

πισίνες,  λόγω  βιολογικών  εκκρίσεων  των  λουόμενων.    Σε  αντίστοιχη  μελέτη  που 

πραγματοποιήθηκε  σε  κολυμβητικές  δεξαμενές  στο  Μαϊάμι,  προσδιορίστηκαν 

συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μικρότερες από 55 mg/L, ενώ η μέση τιμή ήταν ίση 

με  8,6  mg/L  (Beech  et  al.,  1980).    Τα  επίπεδα  αυτά  είναι  συγκρίσιμα  με  τα 

αντίστοιχα της παρούσας μελέτης.    Στη Σιγκαπούρη, ανιχνεύτηκαν νιτρικά ανιόντα 

σε  κολυμβητικές  δεξαμενές,  οι  συγκεντρώσεις  κυμάνθηκαν  μεταξύ  8,78  και  24,1 

mg/L (Wang et al., 1998). 

Όπως  προαναφέρθηκε,  σε  όλα  τα  δείγματα  των  κολυμβητικών  υδάτων 

ανιχνεύτηκαν χλωρικά ιόντα, ενώ δεν ανιχνεύτηκαν σε κανένα από τα πόσιμα ύδατα 

(βλ.  Παράρτημα  ΙΙΙ,  Πίνακας  3).    Τα  χλωρικά  ιόντα  σχηματίζονται  κατά  την 

αντίδραση  του  υποχλωριώδους  οξέος  με  υποχλωριώδες  ανιόν,  σύμφωνα  με  την 

αντίδραση 3.10.   Η συγκέντρωση  των  χλωρικών  ιόντων,  εξαρτάται από  το pH,  την 

παρουσία  και  την  συγκέντρωση  του  υποχλωριώδους  οξέος.    Η  αντίδραση  σχημα‐

τισμού των χλωρικών ιόντων (αντίδραση 3.10) καταλύεται από το φως (Buxton and 

Subhani,  1972),  γεγονός  που  δικαιολογεί  την  παρουσία  χλωρικών  ανιόντων  στις 

πισίνες μετά από αρκετούς μήνες από τη χρήση χλωρίου ως απολυμαντικό.   

Τα  χλωρικά  ιόντα  έχουν  προσδιοριστεί  και  σε  άλλες  αντίστοιχες  μελέτες 

όπως αυτή του Erdinger et al. (1999), η οποία πραγματοποιήθηκε σε κολυμβητικές 

δεξαμενές  της  Γερμανίας,  στην  οποία  τα  χλωρικά  ιόντα  προσδιορίστηκαν  σε 
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συγκεντρώσεις 40 mg/L.   Στην ίδια πηγή αναφέρεται ότι υψηλά επίπεδα χλωρικών 

ανιόντων  σχηματίζονται  στις  κολυμβητικές  δεξαμενές,  όπου  χρησιμοποιείται  σαν 

απολυμαντικό μέσο διάλυμα υποχλωριώδους, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις όπου 

γίνεται χρήση αέριου χλωρίου και τα επίπεδα χλωρικών είναι χαμηλά.   Επίσης στη 

Σιγκαπούρη,  σε  έλεγχο  που  πραγματοποιήθηκε  για  την  παρουσία  χλωρικών 

ανιόντων  σε  κολυμβητικές  δεξαμενές,  όπου  σαν  μέσο  απολύμανσης  χρησιμο‐

ποιείται το χλώριο, οι συγκεντρώσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 12,6 και 22,3 mg/L (Wang 

et al., 1998).  Σε κολυμβητικές δεξαμενές της Πολωνίας, όπου χρησιμοποιούνταν το 

χλωριο  σαν  απολυμαντικό  μέσο,  παρατηρήθηκαν  μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις 

χλωρικών  ιόντων  (31,9  mg/L)  σε  σχέση  με  τις  δεξαμενές  όπου  η  απολύμανση 

επιτυγχάνονταν με διοξείδιο του χλωρίου ή όζον  (Michalski et al., 2007).  Τέλος, σε 

αντίστοιχη  μελέτη  σε  κολυμβητικές  δεξαμενές  του  Μαϊάμι  (Beech  et  al.,  1980), 

προσδιορίστηκαν συγκεντρώσεις χλωρικών μέχρι 124 mg/L και μέση συγκέντρωση 

16 mg/L.  

 

 

9.2.2. Προσδιορισμός οργανικής ύλης των κολυμβητικών υδάτων 

 

Για  τα δείγματα  των πόσιμων και  κολυμβητικών υδάτων προσδιορίστηκε ο 

ολικός οργανικός άνθρακας  (Total Organic Carbon, TOC)  και ο διαλυτός οργανικός 

άνθρακας (Dissolved Organic Carbon, DOC).  Αναλυτικά τα αποτελέσματα αναφέρο‐

νται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ.  Το εύρος τιμών και η μέση τιμή του οργα‐

νικού άνθρακα  (TOC  και DOC)  για  τους δύο τύπους υδάτων, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 9.8. 

 

Πίνακας 9.8: Εύρος και μέση τιμή TOC, DOC και SUVA πόσιμων και κολυμβητικών υδάτων. 
 

TOC (mg/L)  DOC (mg/L)  SUVA (L/mg.cm)  

Τύπος υδάτων  Εύρος   Μέση τιμή  Εύρος   Μέση τιμή  Εύρος   Μέση τιμή 

Πόσιμα ύδατα  0,09‐1,18  1,21  0,001‐1,06  0,34  0,010‐0,429  0,115 

Κολυμβητικά ύδατα  0,71‐33,48  5,70  0,22‐33,00  5,77  0,001‐1,109  0,023 
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Στο  Σχήμα  9.17,  παρουσιάζονται  με  τη  μορφή  ιστογράμματος  οι 

συγκεντρώσεις του ολικού και του διαλυτού οργανικού άνθρακα, για όλα τα σημεία 

συλλογής  δειγμάτων.    Όπως  προκύπτει  από  το  διάγραμμα  αυτό,  η  μεγαλύτερης 

συγκέντρωση  οργανικού  άνθρακα  προσδιορίστηκε  στα  δείγματα  Η1,  Η2  και  Ρ.  

Επίσης φαίνεται  ξεκάθαρα ότι  για  το  ίδιο σημείο δειγματοληψίας  η συγκέντρωση 

του  οργανικού  άνθρακα  είναι  πολύ  μεγαλύτερη  στο  δείγμα  της  κολυμβητικής 

δεξαμενής  απ’  ότι  στο  αντίστοιχο  πόσιμο  νερό.    Η  αυξημένη  συγκέντρωση 

οργανικού άνθρακα στα ύδατα των κολυμβητικών δεξαμενών είναι ανθρωπογενούς 

προέλευσης.    Στη  βιβλιογραφία  αναφέρεται  ότι  η  μέγιστη  συγκέντρωση  DOC,  η 

οποία  προσδιορίστηκε  σε  νερό  κολυμβητικών  δεξαμενών  είναι  ίση  με  3,4 mg/L 

(Zwiener et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.17: Μέση τιμή της συγκέντρωσης TOC/DOC ανά δείγμα νερού. 

 

Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 9.17 σε δύο από τις κολυμβητικές δεξαμενές 

δεξαμενές (OSP‐3, OSP‐6) παρατηρείται σημαντική αύξηση τόσο του διαλυτού όσο 

και  του  ολικού  οργανικού  άνθρακα,  σε  σχέση  με  τα  αντίστοιχα  επίπεδα  των 

πόσιμων υδάτων.   Το ίδιο φαινόμενο, αλλά σε μικρότερο βαθμό παρατηρείται στο 

δείγμα  ISP‐1.      Τα προαναφερθέντα δείγματα προέρχονται από δύο  κολυμβητικές 

δεξαμενές  ξενοδοχείων  καθώς  και  από  μία  ιδιωτική  κολυμβητική  δεξαμενή.  

Πιθανότατα το σύστημα απομάκρυνσης του οργανικού υλικού στις δεξαμενές αυτές 

να  είναι  μικρότερης  ισχύος  σε  σχέση  με  κολυμβητικές  δεξαμενές  οι  οποίες 

προορίζονται για αθλητική χρήση και χρησιμοποιούνται περισσότερο.   
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Επιπλέον  στατική  επεξεργασία  των  δεδομένων  για  τα  δείγματα  που 

αναλύθηκαν,  συνέβαλε  στην  εκτίμηση  του  ποσοστού  του  διαλυτού  ως  προς  τον 

ολικό  άνθρακα.    Από  την  ανάλυση  αυτή  προκύπτει  ότι  για  τα  δείγματα  αυτά  το 

ποσοστό  του  διαλυτού  οργανικού  άνθρακα  ποικίλει  από  89  έως  99%  της 

συγκέντρωσης του ολικού οργανικού άνθρακα για τα κολυμβητικά ύδατα, ενώ για 

τα πόσιμα ύδατα το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 4 και 99%.  Η παραμονή 

του  νερού  για  μεγάλο  διάστημα  στις  κολυμβητικές  δεξαμενές  και  η  ανθρώπινη 

δραστηριότητα αυξάνουν τα επίπεδα οργανικού άνθρακα. 

Στα  δείγματα  που  αναλύθηκαν  προσδιορίστηκαν  επίσης  οι  τιμές  της 

απορρόφησης  στο  υπεριώδες  ορατό  (UV254)  καθώς  και  ο  λόγος  της  ειδικής 

απορρόφησης στο υπεριώδες  (Specific UltraViolet Absorbance, SUVA), που δίνεται 

από τη σχέση 9.1. 

SUVA= UV254/DOC                                                  (Εξ. 9.1) 
 

Το εύρος τιμών καθώς και η μέση τιμή της παραμέτρου αυτής τόσο για τα πόσιμα 

όσο και για τα κολυμβητικά ύδατα είναι αυτά που αναγράφονται στον Πίνακα 9.8. 

 

Σχήμα 9.18: Μέση τιμή της παραμέτρου SUVA ανά σημείο δειγματοληψίας. 

 

Όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  9.18,  για  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν, 

παρατηρείται  μείωση  της  παραμέτρου  SUVA,  στα  κολυμβητικά  σε  σχέση  με  τα 

πόσιμα ύδατα.    Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται  να συμφωνεί με  τη βιβλιογραφία, 

όπου  αναφέρεται  ότι  η  διεργασία  της  απολύμανσης  οδηγεί  σε  μικρή  μείωση  του 

ολικού οργανικού άνθρακα, ευνοεί όμως σημαντικά τη μείωση της αρωματικότητας 
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του οργανικού άνθρακα, καθώς το HOCl αντιδρά περισσότερο με αρωματικούς απ’ 

ότι με αλειφατικούς προπομπούς (Weishaar et al., 2003).  

 

 

9.2.3. Προσδιορισμός pΗ, ελεύθερου και συνολικού χλωρίου  

 

Οι  τιμές  του  pH  που  προσδιορίστηκαν  στα  δείγματα  κολυμβητικών 

δεξαμενών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ  (Πίνακας 1).   Η Ελληνική 

Νομοθεσία περί κολυμβητικών δεξαμενών αναφέρει ότι το pH πρέπει να είναι 7,2‐

8,2.    Για  τις  κολυμβητικές  δεξαμενές  που  μελετήθηκαν,  οι  τιμές  του  pH  που 

προσδιορίστηκαν  παρουσίασαν  γενικά  χαμηλότερη  τιμή  απ’  ότι  τα  πόσιμα  ύδατα 

και κυμαίνονται από 6,39 έως 7,68.  Όπως προκύπτει από το Σχήμα 9.19, μόνο δύο 

από  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν  (OSP‐4  και  OSΡ‐6),  εμφανίζουν  τιμές  pH 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.19: Διάγραμμα pH υδάτων από κολυμβητικές δεξαμενές. 

 

  Ταυτόχρονα με το pH προσδιορίστηκε το ελεύθερο και το συνολικό χλώριο 

(free/total  chlorine)  στα δείγματα πόσιμου  νερού  (Πίνακας 1‐ Παράρτημα  ΙΙΙ).    Το 

πεδίο  τιμών  του  ελεύθερου/υπολειμματικού  χλωρίου  στα  δείγματα  που 

αναλύθηκαν ορίζεται από 0,12‐1,60/0,17‐1,85, ενώ οι αντίστοιχες τιμές του δικτύου 
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ύδρευσης  κυμαίνονταν μεταξύ 0,01‐0,78/0,02‐0,89.    Στην  Ελληνική  νομοθεσία δεν 

προβλέπονται όρια για άλλες απολυμαντικές ουσίες, στις κολυμβητικές δεξαμενές, 

εκτός  του  χλωρίου.    Έτσι  η  συγκέντρωση  του  υπολειμματικού  χλωρίου  πρέπει  να 

είναι 0,4‐0,7 mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9.20: Μέση τιμή ελεύθερου και συνολικού χλωρίου στα πόσιμα και κολυμβητικά ύδατα. 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.20  κανένα από τα δείγματα που αναλύθηκαν αμέσως 

μετά  τη  δειγματοληψία  δεν  τηρείται  το  παραπάνω  όριο  που  αφορά  στο 

υπολειμματικό χλώριο των κολυμβητικών δεξαμενών.  Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα 

4,  το  οποίο  αντιστοιχεί  σε  κολυμβητική  δεξαμενή  της  Αθήνας,  για  το  οποίο 

μεσολάβησε  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  από  την  στιγμή  της  συλλογής  έως  την 

ανάλυση  του,  οπότε  δεν  υπάρχει  σαφής  εικόνα  για  τη  συγκέντρωση  του 

υπολειμματικού χλωρίου σε αυτό 
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9.2.4.  Συμπεράσματα  που  αφορούν  στη  χημική  σύσταση  των  κολυμβητικών 

υδάτων 

 

 Στα  πόσιμα  και  κολυμβητικά  δείγματα  νερού  που  αναλύθηκαν, 

προσδιορίστηκαν  σχεδόν  όλα  τα  υπό  μελέτη  ιόντα  (Πίνακας  11.1),  με 

εξαίρεση  τα  ιωδιούχα  και  βρωμικά  ανιόντα  τα  οποία  δεν  ανιχνεύτηκαν  σε 

κανένα  από  τα  δείγματα.    Ενώ  βρωμιούχα  ιόντα  ανιχνεύτηκαν  μόνο  στα 

δείγματα πόσιμων υδάτων.   Αξίζει δε να αναφερθεί ότι ανιχνεύτηκαν πολύ 

υψηλές συγκεντρώσεις ΝΟ3
‐ στα κολυμβητικά ύδατα σε σχέση με τα πόσιμα 

ύδατα.    Ο  σχηματισμός  αυτών  των  ιόντων  αποδίδεται  στην  οξείδωση  της 

ουρίας  από  το  χλώριο,  που  είναι  ισχυρό  οξειδωτικό.    Επίσης,  στις 

κολυμβητικές δεξαμενές προσδιορίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ClO3
‐.  Στα 

πόσιμα  ύδατα  δεν  ανιχνεύτηκαν  τα  ιόντα  αυτά.    Τα  χλωρικά  ιόντα 

σχηματίζονται στις πισίνες κατά την αντίδραση του υποχλωριώδους οξέος με 

υποχλωριώδες ανιόν και η αντίδραση αυτή καταλύεται από το φως. 

 
 Τόσο  ο  ολικός  (TOC)  όσο  και  ο  διαλυτός  (DOC)  οργανικός  άνθρακας 

περιέχονται σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στις πισίνες σε σχέση με το νερό 

του  δικτύου  ύδρευσης.    Η  αύξηση  του  οργανικού  άνθρακα  στις  πισίνες 

αποδίδεται  στην  ανθρώπινη  παρουσία  σε  αυτές  (καλλυντικά  σκευάσματα, 

βιολογικές  εκκρίσεις  κτλ).    Το  ποσοστό  του  DOC  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό 

μέχρι και 99%  του TOC.   O  λόγος της ειδικής απορρόφησης στο υπεριώδες 

(SUVA),  εμφανίζει μείωση στα κολυμβητικά σε σχέση με τα πόσιμα ύδατα.  

Οι  υψηλές  συγκεντρώσεις  χλωρίου  οδηγούν  στην  κατανάλωση  του 

αρωματικού οργανικού άνθρακα στα ύδατα αυτά. 

 
 Το  pH  των  κολυμβητικών  υδάτων  σε  κάποια  από  τα  δείγματα  που 

αναλύθηκαν, εμφανίζει ελαφρώς όξινο χαρακτήρα σε αντίθεση με τα πόσιμα 

ύδατα,  όπου  το pH >7.    Αν  και  η  Ελληνική Νομοθεσία  περι  κολυμβητικών 

δεξαμενών αναφέρει ότι το pH πρέπει να είναι 7,2‐8,2. 
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 Τέλος,  το  ελεύθερο  καθώς  και  το  συνολικό  χλώριο  (Free/Total  Chlorine), 

περιέχονται σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα κολυμβητικά ύδατα σε 

σχέση  με  τα  αντίστοιχα  πόσιμα.    Ενώ  στο  πλήθος  τους  δεν  τηρούν  το 

προβλεπόμενο  όριο  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  (0,4‐0,7  mg/L),  για  το 

υπολειμματικό χλώριο. 
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10. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ DBPs ΣΕ ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ 
 

 

10.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

   

10.1.1. Προσδιορισμός πτητικών DBPs 
 

Στην  περιοχή  του  Ηρακλείου  προσδιορίστηκαν  σχεδόν  όλα  τα  υπό  μελέτη 

πτητικά  DBPs.    Αναλυτικά  τα  αποτελέσματα  αναφέρονται  στον  Πίνακα  1  του 

Παραρτήματος ΙΙ.  Στον Πίνακα 10.1 παρουσιάζονται οι ελάχιστες, οι μέγιστες και οι 

μέσες  τιμές  των DBPs  που προσδιορίστηκαν στα πόσιμα  νερά  της περιοχής.    Στον 

ίδιο  πίνακα  παρατίθενται  για  λόγους  σύγκρισης,  οι  αντίστοιχες  τιμές  από 

προγενέστερη  μελέτη  που  πραγματοποιήθηκε  στην  περιοχή  του  Ηρακλείου 

(Kampioti and  Stephanou, 2002).    Από  τον Πίνακα 10.1  προκύπτει  ότι  τα  επίπεδα 

συγκέντρωσης των υπό μελέτη DBPs είναι συγκρίσιμα για τις δύο αυτές μελέτες. 

Όπως  παρατηρείται  στον  Πίνακα  10.1,  σε  υψηλότερες  συγκεντρώσεις 

ανιχνεύτηκαν  τα  τριαλογονωμένα  μεθάνια  (ΤΤΗΜs),  ενώ  σε  αρκετά  χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις  ανιχνεύτηκαν  τα  αλογονωμένα  ακετονιτρίλια  (HANs),  οι 

αλογονωμένες  κετόνες  (HKs),  καθώς  και  ο  τετραχλωράνθρακας  (TCC)  με  τη 

χλωροπικρίνη  (CPN).    Από  τα  τέσσερα  τριαλογονωμένα  μεθάνια  (ΤΤΗΜs),  την 

υψηλότερη  συγκέντρωση  εμφανίζει  το  βρωμοφόρμιο  (ΤΒΜ)  και  το 

διβρωμοχλωρομεθάνιο (DBCM).  Για την κατηγορία των αλογονωμένων ακετονιτρι‐

λίων (HANs), σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ανιχνεύτηκε το δίβρωμο‐ακετονιτρίλιο 

(DBAN)  και  το  βρωμοχλώρο‐ακετονιτρίλιο  (BCAN),  ενώ  σε  χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις ανιχνεύτηκαν το τρίχλωρο‐ και το δίχλωρο‐ ακετονιτρίλιο.  Τέλος, σε 

πολύ  χαμηλές  συγκεντρώσεις  ανιχνεύτηκαν  οι  αλογονωμένες  κετόνες  (ΗΚs),  ο 

τετραχλωράνθρακας (TCC) και η χλωροπικρίνη (CPN). 

Πριν  γίνει  αναλυτικότερη  αναφορά  στα  επίπεδα  των  DBPs,  αξίζει  να 

αναφερθεί ότι στην πόλη του Ηρακλείου εξαιτίας του ανεπαρκούς δικτύου και της 

μη συνεχούς ροής του νερού, υπάρχουν δεξαμενές και ντεπόζιτα σε κάθε σπίτι.   Η 

διαφορετική  κατάσταση  στην  οποία  μπορεί  να  βρίσκονται  οι  οικιακές  δεξαμενές, 
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καθώς  και  το  γεγονός ότι  το  νερό μπορεί  να παραμείνει  σε αυτές  για ώρες,  είναι 

από τις βασικότερες αιτίες διακύμανσης των επιπέδων συγκέντρωσης των πτητικών 

DBPs.     

 
Πίνακας 10.1: Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές των συγκεντρώσεων (μg/L) των DBPs, TTHMs, 

ΤΗΑΝs και των THKs, που προσδιορίστηκαν στην περιοχή του Ηρακλείου. 
 

 

Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) * 

 

Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) ,  

Kampioti and Stephanou, (2002) 

Χρον.Περίοδος  2007‐2010  1995‐1998 

TCM  δ.α.**‐5,64 / (0,82)  0,00‐5,60 / (0,40) 

BDCM  δ.α.‐5,25 / (0,65)  0,00‐7,24 / (0,63) 

DBCM  δ.α.‐9,30 / (1,65)  0,01‐19,47 / (2,57) 

TBM  δ.α.‐28,70 / (6,17)  0,01‐51,26 / (11,14) 

TTHMs  0,004‐44,28 / (9,24)  0,03‐55,62/ (14,74) 

BIM  δ.α.  δ.π.** 

IM  δ.α  δ.π. 

TCAN  δ.α.‐2,34 / (0,26)  0,00‐0,12 / (0,0001) 

DCAN  δ.α.‐0,38 / (0,13)  0,00‐0,07 / (0,01) 

BCAN  δ.α.‐1,69 / (0,28)  0,002‐0,35 / (0,12) 

DBAN  δ.α.‐2,81/ (0,42)  0,00‐5,32 / (0,99) 

ΤΗΑΝs  0,00‐4,05 / (0,54)  0,02‐1,79/ (0,76) 

1,1‐DC‐2‐PN  δ.α.‐0,11 / (0,12)  0,00‐0,04 / (0,004) 

1,1,1‐TCPN  δ.α.‐0,08 / (0,23)  0,00‐0,03 / (0,004) 

THKs  0,00‐0,19 / (0,003)  0,00‐0,05 / (0,01) 

TCC  δ.α.‐0,01 / (0,002)  0,002‐0,06 / (0,01) 

CPN  δ.α.‐0,07 / (0,28)  0,00‐0,003 / (0,001) 

*ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το  MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008)  
**δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε. 
 

  Στον Πίνακα 10.1, παρουσιάζονται οι μέσες συγκεντρώσεις των TTHMs που 

προσδιορίστηκαν στην περιοχή του Ηρακλείου.  Ο υπολογισμός της μέσης τιμής, για 

συγκεντρώσεις  μικρότερες  από  το  MDL  (Πίνακας  8.4.),  υπολογίστηκε  με 

αντιστοίχιση στο MDL/2 (Adibi et al., 2008).     Αντίστοιχα επίπεδα τιμών των TTHMs 

(5,07‐59,33  μg/L)  έχουν  παρατηρηθεί  σε  δείγματα  νερού  της  Κορέας,  όπου  σαν 

ανώτερο  αποδεκτό  επίπεδο  συγκέντρωσης  των  TTHMs  έχουν  οριστεί  τα 100  μg/L  

(Kim  et  al.,  2002).    Χαμηλής  επίσης  περιεκτικότητας  TTHMs  (5,08‐7,07  μg/L), 
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αποτελούν  τα  δείγματα  της  νήσου  Τενερίφης,  όπου  η  υδροδότηση  πραγματοποι‐

είται  με  ύδατα  υπόγειας  προέλευσης  (Villanueva  et  al.,  2003)    Οι  συγκεντρώσεις 

αυτές παρατίθενται λεπτομερώς στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.   Όπως προκύ‐

πτει από το Σχήμα 10.1, η μέση ολική συγκέντρωση των TTHMs δεν υπερβαίνει σε 

κανένα από τα σημεία δειγματοληψίας τα 40 μg/L.   Η συγκέντρωση αυτή αντιστοι‐

χεί στο ανώτατο επιτρεπτό όριο  (Maximum Contaminants Levels, MCL) συγκέντρω‐

σης των TTHMs  (USEPA, Stage 2) για πόσιμα ύδατα  (Πίνακας 2.1).   Στο  ίδιο σχήμα 

παρατηρείται  ότι  υπάρχει  σημαντική  διακύμανση  στη  συγκέντρωση  των  TTHMs, 

μεταξύ των διαφορετικών σημείων δειγματοληψίας για την πόλη του Ηρακλείου.  

 

Σχήμα 10.1: Μέση συγκέντρωση των TTHMs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την περιοχή 
του Ηρακλείου. 

 

Η  διαφοροποίηση  αυτή  αποδίδεται  στην  αρχική  προέλευση  του  νερού 

καθώς και στον χρόνο παραμονής του νερού στις οικιακές δεξαμενές.  Παράλληλα, 

υπάρχει  σημαντική  διαφοροποίηση  μεταξύ  των  σημείων  που  αφορούν  την  πόλη 

του Ηρακλείου και των σημείων που αντιστοιχούν σε απομακρυσμένες περιοχές του 

Ηρακλείου.   Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στις χαμηλές ποσότητες οργανικού 

υλικού  που  περιέχεται  στα  δείγματα  των  απομακρυσμένων  περιοχών,  καθώς  και 

στην  μη  συχνή  χρήση  χλωρίωσης,  με  αποτέλεσμα  το  σχηματισμό  DBPs  σε  πολύ 

χαμηλά επίπεδα.  Για κάθε σημείο δειγματοληψίας, η διακύμανση σε σχέση με την 

μέση τιμή μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή της προέλευσης του νερού ανάλογα με 

τις ανάγκες της υδροδότησης κατά την περίοδο δειγματοληψίας.   
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Σχήμα 10.2: Συνολικός παραμετρικός δείκτης ΙWHO,  για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την 

περιοχή του Ηρακλείου. 
 

 
Εκτός  των  ανώτερων  επιτρεπτών  ορίων  τα  οποία  έχουν  θεσπιστεί  για  τα 

TTHMs,  από  οργανισμούς  όπως  είναι  ο  Παγκόσμιος Οργανισμός  Υγείας  (WHO),  η 

Υπηρεσία  Περιβάλλοντος  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  (USEPA),  καθώς  και  η 

Ευρωπαϊκή  Ένωση  (EU)  (Πίνακας  2.1),  από  τον WHO  έχει  οριστεί  επιπλέον  ένας 

συνολικός παραμετρικός δείκτης ΙWHO, η τιμή του οποίου πρέπει να είναι μικρότερη 

ή  το  πολύ  ίση  με  τη  μονάδα  (WHO,  1993).    Ο  δείκτης  ΙWHO  υπολογίζεται  με  τη 

βοήθεια  της  Εξίσωσης  3.3.    Όπως  γίνεται  φανερό  από  το  Σχήμα  10.2,  για  κανένα 

από τα δείγματα του Ηρακλείου, ο παραμετρικός αυτός δείκτης δεν ήταν >1. 

Σχήμα 10.3: Μέση συγκέντρωση των HANs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την περιοχή 
του Ηρακλείου. 
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Στο Σχήμα 10.3, παρουσιάζονται οι μέσες ολικές συγκεντρώσεις των ΤHANs 

που  προσδιορίστηκαν  στην  περιοχή  του  Ηρακλείου.    Τα  μέλη  που  απαρτίζουν  τα 

ΤHANs,  καθώς  και  οι  συγκεντρώσεις  τους  ανά  περίοδο  δειγματοληψίας, 

παρουσιάζονται λεπτομερώς στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.  Όπως προκύπτει 

από  το  Σχήμα  10.3,  η  μέση  ολική  συγκέντρωση  των  ΤHANs  για  όλα  τα  σημεία 

δειγματοληψίας είναι πολύ μικρή, ενώ οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται 

όπως και για τα TTHMs, σε περιοχές εκτός της πόλης του Ηρακλείου.  Παγκοσμίως, 

για την κατηγορία των THANs, παρά την τοξικότητα τους, δεν έχουν τεθεί ανώτερα 

επιτρεπτά όρια για την παρουσία τους στο πόσιμο νερό. 

 
 

10.1.2. Κατανομή πτητικών DBPs 

 

  Όσον  αφορά  την  κατηγορία  των  τριαλογονωμένων  μεθανίων,  για  την 

περιοχή  του  Ηρακλείου,  σε  μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις  ανιχνεύτηκαν  τα 

βρωμιωμένα  και  σε  χαμηλότερες  τα  χλωριωμένα  παράγωγα.    Στο  Σχήμα  10.4, 

παριστάνεται  τρισδιάστατα  η  μέση  κατανομή  των  THMs  ανά  σημείο 

δειγματοληψίας. 

 

 

 

 

 
 
 

Σχήμα 10.4: Μέση κατανομή των ΤΗΜs (μg/L) ανά σημείο δειγματοληψίας της περιοχής του 
Ηρακλείου. 

 
 

Όπως  προκύπτει  από  το  σχήμα  αυτό,  κύριο  παραπροϊόν  απολύμανσης  είναι  το 

βρωμοφόρμιο.  Το διβρωμοχλωρομεθάνιο ανιχνεύεται σε χαμηλότερες συγκεντρώ‐

σεις  από  το  βρωμοφόρμιο.    Ενώ  το  βρωμοδιχλωρομεθάνιο  και  το  χλωροφόρμιο 
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8,7%
6,8%

17,6%

66,9%

TCM BDCM DBCM TBM

ανιχνεύονται  σε  παρόμοιες  συγκεντρώσεις,  αν  και  στα  περισσότερα  δείγματα  το 

χλωροφόρμιο ανιχνεύεται σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις.   Η κατανομή αυτή 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα αντίστοιχης μελέτης η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Ισραήλ,  όπου  σαν  απολυμαντικό  μέσο  χρησιμοποιείται  το  ClO2  και  στα  δείγματα 

νερού ανιχνεύονται βρωμιούχα  ιόντα σε συγκεντρώσεις 2 mg/L  (Richardson et al., 

2003). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Σχήμα 10.5: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των THMs ομολόγων στα δείγματα πόσιμου νερού της 
περιοχής του Ηρακλείου. 

 

Στο Σχήμα 10.5  απεικονίζεται η επί τοις εκατό μέση περιεκτικότητα για κάθε 

ένα από  τα ομόλογα που ανιχνεύτηκαν στην περιοχή  του Ηρακλείου.   Όπως ήταν 

αναμενόμενο,  το  βρωμοφόρμιο  αποτελεί  το  κύριο  παραπροϊόν  απολύμανσης  σε 

ποσοστό  66,9%  της  συνολικής  συγκέντρωσης  των  TTHMs.    Το  δίβρωμο‐

χλωρομεθάνιο  αντιστοιχεί  στο  δεύτερο  κατά  σειρά  πιο  άφθονο  ομόλογο  που 

ανιχνεύεται  στην  περιοχή  σε  ποσοστό  ίσο  με  17,6%.    Τέλος,  το  διχλωροβρωμο‐

μεθάνιο και χλωροφόρμιο αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,8 και 8,7% αντίστοιχα επί της 

συνολικής συγκέντρωσης των ΤTHMs. 

Όπως  προαναφέρθηκε  το  TBM  αντιστοιχεί  στο  κύριο  παραπροϊόν 

απολύμανσης  για  την  κατηγορία  των  THMs  σε  ποσοστό  66,9%  της  μέσης 

συγκέντρωσης των ΤTHMs και είναι αυτό που καθορίζει τη συνολική συγκέντρωση 

των  ΤTHMs.    Η  συσχέτιση  των  δύο  αυτών  παραμέτρων,  όπως  προκύπτει  από  το 

Σχήμα 10.6, για τα δείγματα του Ηρακλείου, είναι εξαιρετικά στατιστικά σημαντική. 
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Σχήμα 10.6: Συσχέτιση του ΤΒΜ με τα TTHMs σε δείγματα πόσιμου νερού του Ηρακλείου, τα οποία 
έχουν υποστεί χλωρίωση. 

 

Ο βαθμός υποκατάστασης των ΤΗΜs από βρώμιο κατά το σχηματισμό τους 

περιγράφεται  από  την  παράμετρο  BIF  (Bromine  Incorporation  Factor),  που 

ονομάζεται  παράμετρος  σχηματισμού  βρωμιωμένων  ομολόγων  και  περιγράφεται 

με  μεγαλύτερη  λεπτομέρεια  στο  Κεφ.3.    Όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  10.7,  τα 

περισσότερα δείγματα που αναλύθηκαν για την περιοχή του Ηρακλείου έχουν τιμή 

BIF η οποία τείνει προς την τιμή 3, η οποία είναι και η μέγιστη τιμή η οποία μπορεί 

να πάρει η παράμετρος.   Μικρότερες τιμές της παραμέτρου υπολογίστηκαν για τα 

δείγματα που συλλέχθηκαν από απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες δεν δέχονται 

την  επίδραση  θαλασσινού  νερού  και  κατ’  επέκταση  περιέχουν  Br‐  σε  χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

 

 

Σχήμα 10.7: Μέση τιμή της παραμέτρου BIF ανά σημείο δειγματοληψίας για την περιοχή 
του Ηρακλείου. 
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Η κατανομή των αλογονωμένων ακετονιτριλίων είναι ανάλογη με αυτήν των 

τριαλογονωμεθανίων,  αφού  όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  10.8,  τα  βρωμιωμένα 

παράγωγα βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία σε σχέση με τα χλωριωμένα. 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 10.8: Μέση κατανομή των ΗΑΝs (μg/L) ανά σημείο δειγματοληψίας του Ηρακλείου. 

 

Περαιτέρω  στατιστική  ανάλυση  των  δεδομένων  που  αφορούν  στα 

αλογονωμένα  ακετονιτρίλια  τα  οποία  προσδιορίστηκαν  στα  δείγματα  πόσιμου 

νερού  του  Ηρακλείου,  οδηγεί  στην  επί  τοις  εκατό  αναλογία  των  μελών  που 

αναλύθηκαν.   Τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.9.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό,  σε μεγαλύτερο ποσοστό ανιχνεύεται  το DBAN  σε 

ποσοστό  45,4%  και  το  BCAN  σε  ποσοστό  41,7%.    Σε  πολύ  χαμηλότερα  ποσοστά 

ανιχνεύονται το DCAN και το TCAN σε ποσοστό 6,0 και 6,9% αντίστοιχα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 10.9: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των ΗΑΝs ομολόγων στα δείγματα πόσιμου νερού της 

περιοχής του Ηρακλείου. 
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10.1.3. Προσδιορισμός μη πτητικών DBPs 

 

Τα  αλογονωμένα  παράγωγα  του  οξικού  οξέος  (HAAs)  προσδιορίστηκαν  σε 

πολύ  χαμηλά  επίπεδα  στα  χλωριωμένα  πόσιμα  νερά  του  Ηρακλείου.    Για  την 

κατηγορία  αυτή  των  DBPs,  πραγματοποιήθηκε  έλεγχος  της  παρουσίας  δέκα 

διαφορετικών  μελών  (Πίνακας 8.10).    Στον Πίνακα 10.2,  παρουσιάζονται  οι  μέσες 

συγκεντρώσεις  των HAAs  που  προσδιορίστηκαν  στην  περιοχή  του  Ηρακλείου.    Ο 

υπολογισμός της μέσης τιμής, για συγκεντρώσεις μικρότερες από το MDL (Πίνακας 

8.4.), υπολογίστηκε με αντιστοίχιση στο MDL/2 (Adibi et al., 2008).        

 

Πίνακας 10.2: Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές των συγκεντρώσεων (μg/L) των HAAs, που 
προσδιορίστηκαν στην περιοχή του Ηρακλείου. 

  Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) *** 

 

Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) ,  

Kampioti and Stephanou, (2002) 

Χρον.Περίοδος  2007‐2010  1995‐1998 

MCAA*  δ.α.**  δ.π. ** 

MBAA*  δ.α.‐0,11 / (0,02)  δ.π. 

DCAA*  δ.α.‐0,15 / (0,05)  δ.α. 

TCAA*  δ.α.‐0,19 / (0,03)  δ.π. 

BCAA  δ.α.‐2,33 / (0,20)  δ.π. 

DBAA*  δ.α.‐2,02 / (0,41)  0,000‐0,91 / (0,17) 

BDCAA  δ.α.‐1,08 / (0,05)  δ.π. 

DBCAA  δ.α.  δ.π. 

TBAA  δ.α.‐2,83 / (0,25)  δ.π. 

MIAA  δ.α.  δ.π. 

HAAs(5)  δ.α.‐2,32 / (0,49)  0,000‐0,91 / (0,17) 

*HAAs(5)=[MCAA]+[MBAA]+[DCAA]+[TCAA]+[DBAA] 
** δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε 
***ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008).  

 

 

Στα  δείγματα  της  περιοχής  του  Ηρακλείου  ανιχνεύτηκαν  όλα  τα  ομόλογα 

εκτός από το ΜCAA, το DBCAA και το ΜΙΑΑ.  Ο προσδιορισμός των ενώσεων αυτών, 

για  τα  συγκεκριμένα  δείγματα,  επιτεύχθηκε  με  χρήση  της  μεθόδου  GC‐NCI‐MS.  

Στον  Πίνακα  10.2,  παρατίθενται  τα  επίπεδα  συγκέντρωσης  των  HAAs,  τα  οποία 

προσδιορίστηκαν  από  προγενέστερη  μελέτη  της  Kampioti  (2002),  για  την  περιοχή 
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του Ηρακλείου.    Όπως φαίνεται  στον  πίνακα  που ακολουθεί  το  μόνο  ομόλογο  το 

οποίο  προσδιορίστηκε  από  τη  μελέτη  της  Kampioti  (2002)  στα  δείγματα  του 

Ηρακλείου,  είναι  το DBAA.   Τα υπόλοιπα μέλη είτε δεν προσδιορίστηκαν,  είτε δεν 

ανιχνεύτηκαν,  σε  αντίθεση  με  την  παρούσα  μελέτη  όπου  η  χρήση  μίας  αρκετά 

ευαίσθητης  κι  εκλεκτικής  μεθόδου  (GC‐NCI‐MS)  επέτρεψε  τον  προσδιορισμό 

περισσότερων μελών  και  μάλιστα σε πολύ  χαμηλά  επίπεδα.    Αξίζει  να αναφερθεί 

ότι σε δείγματα νερού της Κορέας, έχουν ανιχνευτεί επίπεδα HAAs (0,19‐10,38 μg/L) 

συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρούνται στο Ηράκλειο (Kim et al., 2002).  Παρόμοια 

επίσης  επίπεδα  HAAs  (≤2  μg/L)  έχουν  προσδιοριστεί  σε  χλωριωμένα  ύδατα 

υπόγειας  προέλευσης  στην  Γαλλία  (Benanou  et  al.,  1998).    Τέλος  συγκεντρώ‐σεις 

HAAs  (1,72‐3,71  μg/L)  που  ομοιάζουν  με  τα  επίπεδα  HAAs  της  περιοχής  του 

Ηρακλείου,  έχουν  προσδιοριστεί  στην  Ισπανία  και  πιο  συγκεκριμένα  στην  νήσο 

Τενερίφη,  όπου  η  υδροδότηση πραγματοποιείται  με  ύδατα  υπόγειας  προέλευσης 

(Villanueva et al., 2003). 

Για την κατηγορία των HAAs έχει οριστεί από τους αρμόδιους οργανισμούς 

ανώτατο  όριο  που  αφορά  στα  πέντε  από  τα  δέκα  μέλη  που  αναλύθηκαν  στην 

παρούσα εργασία, τα οποία σημειώνονται στον Πίνακα 10.2 με (*) και ονομάζονται 

HAAs(5).   Η συγκέντρωση των 30  μg/L  έχει οριστεί ως  το ανώτατο επιτρεπτό όριο 

για  τα  πόσιμα  ύδατα  από  την USEPA  (Stage  2),  ενώ  από  την  E.U.    δεν  έχει  τεθεί 

αντίστοιχο ανώτατο όριο (Πίνακας 2.1).  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Σχήμα 10.10: Μέση συγκέντρωση των HAAs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την περιοχή 
του Ηρακλείου. 
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Στο  Σχήμα  10.10  παριστάνεται  με  τη  μορφή  ιστογράμματος  η  μέση 

συγκέντρωση των HAAs(5) συνοδευόμενη από την τυπική απόκλιση ανά δείγμα, για 

την  περιοχή  του  Ηρακλείου.    Όπως  παρατηρείται  στο  παρακάτω  σχήμα,  η  μέση 

συγκέντρωση των HAAs(5) είναι πολύ χαμηλή για όλα τα δείγματα  (<30 μg/L) που 

αναλύθηκαν.  

 

 

 

10.1.4. Κατανομή μη πτητικών DBPs 

 

Η κατανομή των ΗΑΑs(5) στα δείγματα πόσιμου νερού για την περιοχή του 

Ηρακλείου  είναι  αυτή  που  φαίνεται  στο  Σχήμα  10.11.    Όσον  αφορά  τα  μόνο‐

υποκατεστημενα παράγωγα, τo ΜCAA δεν ανιχνεύτηκε σε κανένα από τα δείγματα 

που αναλύθηκαν, ενώ το ΜBAA ανιχνεύτηκε σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις  (≤0,11 

μg/L),  όπως  φαίνεται  και  στον  Πίνακα  10.2.    Σε  χαμηλές  επίσης  συγκεντρώσεις 

ανιχνεύονται το DCAA και το TCAA, ενώ ευνοείται ο σχηματισμός του DBAA. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Σχήμα 10.11: Μέση κατανομή των HAAs(5) (μg/L) ανά σημείο δειγματοληψίας της περιοχής του 

Ηρακλείου. 
 

 

Η αυξημένη συγκέντρωση του DBAA, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη των HAAs(5), 

οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  το  Ηράκλειο  τροφοδοτείται  από  ύδατα  με  υψηλές 

συγκεντρώσεις  βρωμιούχων  ιόντων  (Κεφάλαιο  9).    Αντίστοιχη  μελέτη  η  οποία 

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

μg
/L

Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Η6 Η7

MBAA DCAA TCAA DBAA

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

μg
/L

Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Η6 Η7



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ DBPs ΣΕ ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ                                   

 

230

y = 1,11x + 0,0434

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5

DBAA (μg/L)

H
A
A
s‐
5 
(μ
g/
L)

r=0,995, p<0,0001

1,7%
9,5%

6,6%

82,2%

MBAA DCAA TCAA DBAA

πραγματοποιήθηκε  στο  Ισραήλ,  φαίνεται  να  συμφωνεί  με  την  κατανομή  που 

απεικονίζεται στο Σχήμα 10.11 (Richardson et al., 2003). 

Στο Σχήμα 10.11, παρατίθεται τρισδιάστατα η μέση κατανομή των ΗΑΑs ανά 

σημείο δειγματοληψίας.   Όπως προκύπτει από  το σχήμα αυτό,  κύριο παραπροϊόν 

απολύμανσης  είναι  το  DΒAA,  με  εξαίρεση  το  δείγμα  Η1  στο  οποίο  ανιχνεύεται 

ελαφρώς μεγαλύτερη συγκέντρωση DCAA (0,06 μg/L) απ’ ότι DBAA (0,04 μg/L).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.12: Συσχέτιση του DΒAA με τα ΗΑΑs(5) σε δείγματα πόσιμου νερού του Ηρακλείου. 

 

Η αυξημένη συγκέντρωση του DΒAA σε σχέση με τα υπόλοιπα ομόλογα, καθορίζει 

τη  συνολική  συγκέντρωση  των  HAAs(5).    Από  περαιτέρω  στατιστική  επεξεργασία 

των  δεδομένων  (Σχήμα  10.12)  προκύπτει  ότι  υπάρχει  εξαιρετικά  σημαντική 

στατιστικά συσχέτιση μεταξύ DΒAA και ΗΑΑs(5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Σχήμα 10.13: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των HAAs(5) στα δείγματα πόσιμου νερού της περιοχής 

του Ηρακλείου. 
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Στο  Σχήμα  10.13  απεικονίζεται  η  επί  τοις  εκατό  μέση  περιεκτικότητα  για 

κάθε  ένα  από  τα  ομόλογα  των  ΗΑΑs(5)  που  ανιχνεύτηκαν  στα  δείγματα  της 

περιοχής του Ηρακλείου.  Κύριο παραπροϊόν της κατηγορίας σε ποσοστό 82,2% της 

συνολικής  συγκέντρωσης  των  ΗΑΑs(5)  είναι  το DΒAA.    Το DCAA  είναι  το  δεύτερο 

κατά  σειρά  πιο  άφθονο  ομόλογο,  σε  ποσοστό  ίσο  με  9,5%.    Ενώ  το  TCAA  και  το 

ΜΒΑΑ ανιχνεύονται σε ποσοστό 6,6% και 1,7% αντίστοιχα. 

Κατ’  αντιστοιχία  με  τον  παράγοντα  BIF  των  ΤΗΜs,  ορίζεται  και  ο  BIF  των 

HAAs, ο οποίος διαμορφώνεται, ανάλογα με το βαθμό υποκατάστασης τους από τα 

αλογόνα όπως περιγράφεται από τον Krasner et al. (2009).   Πιο συγκεκριμένα, για 

τα  μονο‐υποκατεστημένα  οξικά  οξέα  (MXAA)  ο  BIF  παίρνει  τιμές  από  0  (όταν 

ανιχνεύεται μόνο χλωρο‐οξικό οξύ) έως 1 (όταν ανιχνεύεται μόνο βρωμο‐οξικό οξύ).  

Για  τα  δι‐υποκατεστημένα  οξικά  οξέα  (DXAA)  ο  BIF  παίρνει  τιμές  από  0  (όταν 

ανιχνεύεται μόνο δίχλωρο‐οξικό οξύ) έως 2 (όταν ανιχνεύεται μόνο διβρωμο‐οξικό 

οξύ).  Ενώ όταν ο παράγοντας BIF πάρει την τιμή 1, επικρατέστερο ομόλογο είναι το 

BCAA.  Τέλος, για τα τρι‐υποκατεστημένα οξικά οξέα (TXAA) ο BIF παίρνει τιμές από 

0  (όταν  ανιχνεύεται  μόνο  τριχλωρο‐οξικό  οξύ)  έως  3  (όταν  ανιχνεύεται  μόνο 

τριβρωμο‐οξικό οξύ).   Ενώ, όταν ο παράγοντας BIF πάρει την τιμή 1, πρόκειται για 

δείγματα  νερού όπου ανιχνεύεται  μόνο  το BDCAA,  και  για  την  τιμή 2  ανιχνεύεται 

μόνο DBCAA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.14 Μέση τιμή της παραμέτρου BIF‐ΗΑΑs για την περιοχή του Ηρακλείου. 

 

Στο Σχήμα 10.14 παριστάνονται με τη μορφή ιστογράμματος οι μέσες τιμές 

της παραμέτρου BIF  ανά δείγμα,  για  την περιοχή  του Ηρακλείου.   Όπως φαίνεται 
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στο σχήμα αυτό, η παράμετρος BIF ορίζεται για τα δι‐υποκατεστημένα  (DXAA) και 

τρι‐υποκατεστημένα  παράγωγα  (ΤXAA)  σε  όλα  τα  δείγματα,  ενώ  για  τα  μονο‐ 

υποκατεστημένα  (ΜXAA)  ορίζεται  μόνο  στα  δείγματα  Η3  και  Η5  στα  οποία 

ανιχνεύεται MBAA.  Οι τιμές της παραμέτρου BIF(DXAA) κυμαίνονται μεταξύ 0,4‐1,2, 

και  της  παραμέτρου  BIF(ΤXAA)  κυμαίνονται  μεταξύ  0,0‐1,3.    Γενικά  δεν  παρατη‐

ρείται  αυξημένο  ποσοστό  βρωμιωμένων  ΤΧΑΑs,  με  εξαίρεση  το  Η5  δείγμα  όπου 

σχηματίζεται  μεγαλύτερο  ποσοστό  ΤΒAA  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  δείγματα, 

γεγονός που συμφωνεί με  την αυξημένη  τιμή  του BIF(TXAAs)  για  το συγκεκριμένο 

δείγμα.  

Βιβλιογραφικές  πηγές  αναφέρουν  ότι  ο  σχηματισμός  των  DXAAs  και  των 

TXAAs  σχετίζεται  με  τη φύση  της  οργανικής  ύλης  ή/και  το απολυμαντικό μέσο  το 

οποίο χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.   Τα δείγματα νερού μάλιστα με υψηλή 

τιμή του SUVA  τείνουν να σχηματίζουν περισσότερο TXAAs  (Cowman et al., 1996), 

όμως  στις  περιπτώσεις  όπου  το  SUVA  των  νερών  είναι  χαμηλό,  όπως  είναι  τα 

δείγματα  του Ηρακλείου  (SUVA=0,001‐1,097  L/mg.cm), φαίνεται  να  σχηματίζονται 

περισσότερα DXAAs (Hwang et al., 2000). 

 

Σχήμα 10.15: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των HAAs στα δείγματα πόσιμου νερού του 
Ηρακλείου. 

   

Όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  10.2  εκτός  από  τα  ΗΑΑs(5),  στα  δείγματα 

πόσιμου  νερού  ανιχνεύτηκαν  κι  άλλα  παραπροϊόντα  απολύμανσης  που 

αντιστοιχούν στην κατηγορία των ΗΑΑs.  Όπως παρατηρείται στον ίδιο πίνακα, στα 

δείγματα νερού τα οποία προέρχονται από την περιοχή του Ηρακλείου ανιχνεύτηκε 

BCAA σε συγκεντρώσεις ≤2,33 μg/L, BDCAA σε συγκεντρώσεις ≤1,08 μg/L και ΤΒΑΑ 
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σε  συγκεντρώσεις  ≤2,83  μg/L.    Όπως  προκύπτει  από  το  Σχήμα  10.15,  όπου  οι 

συγκεντρώσεις  αυτές  ανάγονται  σε  επί  τοις  %  ποσοστά  της  συνολικής 

συγκέντρωσης  των  HAAs,  η  συγκέντρωση  του  BCAA  αντιστοιχεί  στο  23,0%, 

ακολουθούμενη από  το  ΤΒΑΑ σε ποσοστό 13,1%  και  το BDCAA  σε ποσοστό 7,3%.  

Ενώ  το  56,6%  του  φάσματος  των  HAAs  αντιστοιχεί  στα  HAAs(5),  των  οποίων  η 

κατανομή περιγράφεται στο Σχήμα 10.15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 10.16: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των κύριων κατηγοριών DBPs στα δείγματα πόσιμου 
νερού του Ηρακλείου. 

 

Γενικά,  στα  δείγματα  πόσιμου  νερού  του  Ηρακλείου  οι  κύριες  κατηγορίες 

αλογονωμένων  οργανικών  παραπροϊόντων απολύμανσης  είναι  τα  THMs,  τα HANs 

και τα HAAs.  Αναγωγή των δεδομένων σε επί τοις εκατό ποσοστά των κατηγοριών 

αυτών  στο  σύνολο  των  DBPs  δίνουν  την  κατανομή  που  περιγράφεται  στο  Σχήμα 

10.16.    Όπως φαίνεται  στο  σχήμα αυτό  κύρια  κατηγορία  των DBPs  αποτελούν  τα 

THMs σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 93,1% των DBPs.   Δευτερεύουσα κατηγορία 

σε  ποσοστό  5,8%  αποτελούν  τα HAΝs,  ενώ  τέλος  η  κατηγορία  με  το  χαμηλότερο 

ποσοστό (1,1%) αντιστοιχεί στα HAΑs. 
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10.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ 

 

10.2.1. Προσδιορισμός πτητικών DBPs 
 

Στην περιοχή της Αθήνας πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες και στα 

δείγματα  πόσιμου  νερού  που  αναλύθηκαν,  προσδιορίστηκαν  όλα  σχεδόν  τα  υπό 

μελέτη πτητικά DBPs.   Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ αναφέρονται αναλυτικά 

τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  από  την  ανάλυση  των  δειγμάτων  που 

συλλέχθηκαν.    Στον  Πίνακα  10.3  παρουσιάζονται  οι  ελάχιστες,  οι  μέγιστες  και  οι 

μέσες  τιμές  τιμές  των DBPs  που προσδιορίστηκαν στα πόσιμα  νερά  της περιοχής.  

Στον  ίδιο  πίνακα  παρατίθενται  για  λόγους  σύγκρισης,  οι  αντίστοιχες  τιμές  των 

παραπροϊόντων απολύμανσης πόσιμου νερού για την περιοχή της Αθήνας οι οποίες 

προέρχονται  από  μελέτες  που  πραγματοποιήθηκαν  σε  προηγούμενες  περιόδους 

(Kampioti and Stephanou, 2002; Golfinopoulos et al., 2003). 

Όπως  παρατηρείται  στον  Πίνακα  10.3,  σε  υψηλότερες  συγκεντρώσεις 

ανιχνεύτηκαν  τα  τριαλογονωμένα  μεθάνια  (ΤΤΗΜs),  ενώ  σε  αρκετά  χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις  ανιχνεύτηκαν  τα  αλογονωμένα  ακετονιτρίλια  (HANs)  και  οι 

αλογονωμένες  κετόνες  (HKs).    Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  στην  παρούσα  μελέτη  σε 

κανένα από  τα δείγματα δεν ανιχνεύτηκε βρωμοφόρμιο  (TBM).    Στα δείγματα  της 

περιοχής  της  Αθήνας,  γενικά  παρατηρείται  τάση  σχηματισμού  περισσότερο 

χλωριωμένων  απ’  ότι  βρωμιωμένων  παραγώγων  DBPs.    Η  παρατήρηση  αυτή 

ενισχύεται  από  τα  αποτελέσματα  κι  άλλων  μελετών  όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα 

10.3.   Έτσι για τα τριαλογονωμένα μεθάνια την υψηλότερη συγκέντρωση φαίνεται 

να εμφανίζουν το χλωροφόρμιο  (ΤCΜ) και το βρωμοδιχλωρομεθάνιο  (ΒDCM).    Για 

την  κατηγορία  των  αλογονωμένων  ακετο‐νιτριλίων  (HANs),  σε  υψηλότερες 

συγκεντρώσεις  εμφανίζεται  το  δίχλωρο‐ακετονιτρίλιο  (DCAN)  απ΄  ότι  το 

βρωμοχλώρο‐ακετονιτρίλιο  (BCAN),  ενώ  σε  κανένα  από  τα  δείγματα  δεν 

ανιχνεύτηκε  το  τρίχλωρο‐ακετονιτρίλιο  (ΤCΑΝ)  και  το  δίβρωμο‐ακετονιτρίλιο 

(DΒAN).    Τέλος,  σε  πολύ  χαμηλές  συγκεντρώσεις  ανιχνεύτηκαν  οι  αλογονωμένες 

κετόνες (ΗΚs), ενώ ο τετραχλωράνθρακας  (TCC) δεν ανιχνεύτηκε σε κανένα από τα 

δείγματα. 
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Πίνακας 10.3: Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές των συγκεντρώσεων (μg/L) των DBPs, TTHMs, 
ΤΗΑΝs και των THKs, που προσδιορίστηκαν σε χλωριωμένα νερά της Αθήνας. 

 

 

Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) * 

 

Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) ,  

Kampioti and Stephanou, (2002) 

Εύρος τιμών,  

Golfinopoulos et al., (2003) 

Χρον.Περίοδος  2007‐2010  1995‐1998  1999‐2000 

TCM  8,47‐20,32 / (14,46)  2,74‐22,41 / (10,22)  5,9‐29,1 

BDCM  8,08‐14,37 / (10,38)  0,71‐7,15 / (3,96)  3,0‐6,4 

DBCM  2,40‐7,73 / (3,82)  0,16‐5,81 / (1,38)  0,2‐3,1 

TBM  δ.α. **  0,02‐1,15 / (0,18)  δ.α.‐0,2 

TTHMs  18,94‐38,25 / (27,74)  3,63‐29,15 / (15,76)  ‐ 

BIM  δ.α.  δ.π. **  δ.π. 

IM  δ.α.  δ.π.  δ.π. 

TCAN  δ.α.  0,001‐0,02 / (0,01)  δ.α.‐1,06 

DCAN  δ.α.‐5,03 / (2,17)  0,61‐1,39 / (1,05)  δ.α. 

BCAN  δ.α.‐1,56 / (1,11)  0,21‐0,65 / (0,36)  δ.α.‐0,05 

DBAN  δ.α.  0,02‐0,68 / (0,28)  δ.α.‐0,27 

ΤΗΑΝs  δ.α.‐5,80 / (3,13)  0,87‐1,82 / (1,49)  ‐ 

1,1‐DC‐2‐PN  0,48‐0,91 / (0,60)  0,15‐0,46 / (0,31)  0,21‐0,75 

1,1,1‐TCPN  δ.α.‐5,51 / (2,26)  0,59‐1,22 / (0,85)  δ.α.‐0,67 

THKs  0,48‐6,41 / (2,69)  0,73‐1,64 / (1,15)  ‐ 

TCC  δ.α.  0,01‐0,02 / (0,01)  δ.π. 

CPN  0,64‐1,53 / (1,00)  0,05‐0,26 / (0,12)  δ.α.‐0,09 

*ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το  MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008).  
**δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε 
 

Στο  Σχήμα 10.17,  παρουσιάζονται  οι  μέσες συγκεντρώσεις  των TTHMs  που 

προσδιορίστηκαν στα δείγματα της Αθήνας.  Όπως προκύπτει από το σχήμα αυτό, η 

μέση  ολική  συγκέντρωση  των  TTHMs  δεν  υπερβαίνει  σε  κανένα  από  τα  σημεία 

δειγματοληψίας  τα  40  μg/L  (MCL,  USEPA‐Stage  2),  ενώ  τα  επίπεδα  τόσο  για  τα 

TTHMs όσο και για κάθε ένα μέλος ξεχωριστά είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της 

Kampioti  και  Stephanou  (2002)  και  του  Golfinopoulos  et  al.,  (2003).    Επίσης,  σε 

παρόμοια επίπεδα κυμαίνονται τα επίπεδα TTHMs  (≤67,38 μg/L) δειγμάτων νερού 

επιφανειακής προέλευσης στο Ισραήλ (Richardson et al., 2003). 

Όπως  παρατηρείται  στον  παραπάνω  πίνακα  τόσο  στην  παρούσα  εργασία 

όσο και σε αυτή τoυ Golfinopoulos et al. (2003) δεν ανιχνεύτηκε βρωμοφόρμιο, σε 

αντίθεση  με  την  αντίστοιχη  μελέτη  της  Kampioti  (2002),  όπου  το  βρωμοφόρμιο 
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ανιχνεύεται σε συγκεντρώση η οποία κυμαίνεται 0,02‐1,15 μg/L.   Η διαφορά αυτή 

πιθανόν  να  οφείλεται  στον  διαφορετικό  τρόπο  με  τον  οποίο  επιλέχθηκε  να 

πραγματοποιηθεί  η  ανάλυση  των  δειγμάτων  νερού.    Στην  παρούσα  εργασία  τα 

δείγματα τα οποία προέρχονται από την Αθήνα, αναλύθηκαν με χρήση LLE η οποία 

προσδίδει  αύξηση  στα  όρια  ανίχνευσης  της  συνολικής  μεθόδου  σε  σχέση  με  την 

CLSA (Πίνακας 8.4) η οποία χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση των δειγμάτων από την 

Kampioti (2002). 

 

 

 

 

 

 

   

 
Σχήμα 10.17: Μέση συγκέντρωση των TTHMs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την 

περιοχή της Αθήνας. 
 

Στα  δείγματα  της  Αθήνας,  όπως  και  στα  δείγματα  του  Ηρακλείου, 

πραγματοποιήθηκε  προσδιορισμός  του  παραμετρικού  δείκτη  ΙWHO.    Όπως  γίνεται 

φανερό από το Σχήμα 10.18, ο δείκτης ΙWHO δεν ξεπέρασε την τιμή 1, σε κανένα από 

τα δείγματα της Αθήνας, ενώ οι τιμές του είναι συγκρίσιμες με αυτές των δειγμάτων 

που προέρχονται από την περιοχή του Ηρακλείου. 

Σχήμα 10.18: Συνολικός παραμετρικός δείκτης ΙWHO,  για κάθε σημείο δειγματοληψίας από 
την περιοχή της Αθήνας. 
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Στο Σχήμα 10.19, παρουσιάζονται οι μέσες ολικές συγκεντρώσεις των ΤHANs 

που  προσδιορίστηκαν  στην  περιοχή  της  Αθήνας.    Τα  μέλη  που  απαρτίζουν  τα 

ΤHANs, καθώς και οι συγκεντρώσεις τους, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 

του  Παραρτήματος  ΙΙ.    Όπως  προκύπτει  από  το  Σχήμα  10.19,  η  μέση  ολική 

συγκέντρωση των ΤHANs για όλα τα σημεία δειγματοληψίας είναι πολύ μικρή, ενώ 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανιχνεύονται όπως και για τα TTHMs, στην περιοχή Α3.  

Το εύρος τιμών καθώς και η μέση τιμή των THANs αναφέρονται στον Πίνακα 10.3. 

Σχήμα 10.19: Μέση συγκέντρωση των HANs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την περιοχή 
της Αθήνας. 

 

 

 

10.2.2. Κατανομή πτητικών DBPs 

 

  Για  την  περιοχή  της  Αθήνας,  η  κατανομή  των  THMs  φαίνεται  να 

διαφοροποιείται  σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  της  περιοχής  του  Ηρακλείου.    Όσον 

αφορά  την  κατηγορία  των  πτητικών  DBPs,  ανιχνεύτηκαν  σε  μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις  τα  χλωριωμένα  σε  σχέση  με  τα  βρωμιωμένα  παράγωγα.    Η 

κατανομή  αυτή  δικαιολογείται  από  το  γεγονός  ότι  η  Αθήνα,  σε  αντίθεση  με  το 

Ηράκλειο,  τροφοδοτείται  από  επιφανειακά  νερά  με  χαμηλές  συγκεντρώσεις 

βρωμιούχων ιόντων (Κεφάλαιο 9).   
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Σχήμα 10.20: Μέση κατανομή των ΤΗΜs (μg/L) ανά σημείο δειγματοληψίας της περιοχής της 
Αθήνας. 

 
Στο Σχήμα 10.20, παρατίθεται τρισδιάστατα η μέση κατανομή των THMs ανά 

σημείο δειγματοληψίας.   Όπως προκύπτει από  το σχήμα αυτό,  κύριο παραπροϊόν 

απολύμανσης  είναι  το  χλωροφόρμιο.    Το  βρωμοδιχλωρομεθάνιο  ανιχνεύεται  σε 

χαμηλότερες  συγκεντρώσεις  απ’  ότι  το  βρωμοφόρμιο,  ενώ  το 

διβρωμοχλωρομεθάνιο  ανιχνεύεται  σε  χαμηλότερα  επίπεδα  συγκέντρωσης.    Το 

βρωμοφόρμιο  δε,  όπως  προαναφέρθηκε  δεν  ανιχνεύτηκε  σε  κανένα  από  τα 

δείγματα  που  αναλύθηκαν.    Σε  αναλύσεις  οι  οποίες  πραγμα‐τοποιήθηκαν  σε 

δείγματα  νερού  επιφανειακής  προέλευσης  της  Κίνας  παρατηρήθηκε  αντίστοιχη 

κατανομή,  ενώ παράλληλα δεν ανιχνεύτηκε TBM  σε  κανένα από  τα δείγματα που 

αναλύθηκαν (Wang et al., 2007).  Επίσης, αντίστοιχη κατανομή των TTHMs με αυτήν 

που φαίνεται στο Σχήμα 10.20, παρατηρήθηκε στην Gobb Country, GA της Αμερικής 

(Miles et al., 2002). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 10.21: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των THMs ομολόγων στα δείγματα πόσιμου νερού της 
περιοχής της Αθήνας. 
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Στο  Σχήμα  10.21    απεικονίζεται  η  επί  τοις  εκατό  μέση  περιεκτικότητα  για 

κάθε  ένα  από  τα  ομόλογα  των  THMs  που  ανιχνεύτηκαν  στα  δείγματα  νερού  της 

Αθήνας.    Όπως  ήταν  αναμενόμενο,  το  χλωροφόρμιο  αντιστοιχεί  στο  κύριο 

παραπροϊόν  σε  ποσοστό  50,5%  της  συνολικής  συγκέντρωσης  των  TTHMs.    Το 

βρωμοδιχλωρο‐μεθάνιο αντιστοιχεί στο δεύτερο κατά σειρά πιο άφθονο ομόλογο, 

σε ποσοστό ίσο με 36,2%.  Ενώ, το διβρωμοχλωρομεθάνιο ανιχνεύεται σε ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,3% επί της συνολικής συγκέντρωσης των ΤTHMs. 

 
 

Σχήμα 10.22: Συσχέτιση του ΤΒΜ με τα TTHMs σε δείγματα πόσιμου νερού της Αθήνας.  
 

Όπως  προαναφέρθηκε  το  TCM  αντιστοιχεί  στο  κύριο  παραπροϊόν 

απολύμανσης  για  την  κατηγορία  των  THMs  σε  ποσοστό  50,5%  της  μέσης 

συγκέντρωσης  των  ΤTHMs.    Έτσι,  το  χλωροφόρμιο  είναι  αυτό  που  καθορίζει  τη 

συνολική συγκέντρωση των ΤTHMs και όπως προκύπτει από περαιτέρω στατιστική 

επεξεργασία  των  δεδομένων  (Σχήμα  10.22),  υπάρχει  πολύ  σημαντική  στατιστική 

συσχέτιση μεταξύ TTHMs και TCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.23: Μέση τιμή της παραμέτρου BIF για την περιοχή της Αθήνας. 
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Στο Σχήμα 10.23 παριστάνεται με τη βοήθεια ιστογράμματος η μέση τιμή της 

παραμέτρου  BIF,  ανά  δείγμα  για  την  περιοχή  της  Αθήνας.    Όπως  φαίνεται  στο 

σχήμα αυτό η παράμετρος BIF λαμβάνει τιμές μικρότερες της μονάδας, σε αντίθεση 

με τις αντίστοιχες τιμές της περιοχής του Ηρακλείου όπου η τιμή BIF τείνει προς το 

3.  Οι χαμηλές αυτές τιμές της BIF υποδηλώνουν τον χαμηλό βαθμό βρωμίωσης που 

υφίστανται  τα  THMs  στα  δείγματα,  που  προέρχονται  από  την  Αθήνα,  όπως 

προκύπτει  και  από  την  επί  τοις  %  κατανομή  των  χλωριωμένων  έναντι  των 

βρωμιωμένων παραγώγων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.24: Μέση κατανομή των ΗΑΝs (μg/L) ανά σημείο δειγματοληψίας της Αθήνας. 

   

Η  κατανομή  των  αλογονωμένων  ακετονιτριλίων  στην  περιοχή  της  Αθήνας 

διαφοροποιείται  σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  της  περιοχής  του  Ηρακλείου,  αφού 

όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  10.24,  ευνοείται  ο  σχηματισμός  του  DCAN  έναντι  του 

DBAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 10.25: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των ΗΑΝs ομολόγων στα δείγματα πόσιμου νερού της 

περιοχής της Αθήνας. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ DBPs ΣΕ ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ                                   

 

241

 
Περαιτέρω μάλιστα στατιστική ανάλυση  των δεδομένων που αφορούν  στα 

αλογονωμένα  ακετονιτρίλια  τα  οποία  προσδιορίστηκαν  στα  δείγματα  πόσιμου 

νερού της Αθήνας, παρέχει επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά την επί τοις εκατό 

κατανομή  των  μελών  που  προσδιορίστηκαν.    Τα  αποτελέσματα  που  προκύπτουν 

κατά την επεξεργασία αυτή παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.25. Όπως προκύπτει από 

το παραπάνω σχήμα, το μεγαλύτερο ποσοστό που αντιστοιχεί σε 65,5% αντιστοιχεί 

στο DCAN, ενώ το ποσοστό 34,5% επί του συνόλου των HANs αντιστοιχεί στο BCAN.  

Τέλος  το  TCAN  και  το DBAN  δεν  ανιχνεύτηκαν  σε  κανένα  από  τα  δείγματα  όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 10.3.   

 

 

10.2.3. Προσδιορισμός μη πτητικών DBPs 

 

Στα χλωριωμένα πόσιμα νερά της Αθήνας προσδιορίστηκαν σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα τα ομόλογα μέλη της κατηγορίας των HAAs.    Για την κατηγορία αυτή των 

παραπροϊόντων  απολύμανσης,  έγινε  εφικτή  η  ανίχνευση  των  ομολόγων:  DCAA, 

TCAA, BCAA και DBAA.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση των δειγμάτων νερού τα 

οποία συλλέχθηκαν από την περιοχή της Αθήνας πραγματοποιήθηκε με χρήση της 

μεθόδου GC‐NCI‐MS.   Στον Πίνακα 10.4, παρατίθενται τα αντίστοιχα επίπεδα HAAs 

για την περιοχή της Αθήνας τα οποία προσδιορίστηκαν από προηγούμενες μελέτες 

(Kampioti  and  Stephanou,  2002;  Golfinopoulos  et  al.,  2003).    Παρόμοια  επίπεδα 

συγκέντρωσης HAAs(5) (14,7‐47,5 μg/L) έχουν προσδιοριστεί σε δείγματα πόσιμου 

νερού του Δουβλίνου, τα οποία υφίστανται χλωρίωση (Barron and Paull, 2004). 

Σε  δείγματα  επιφανειακής  προέλευσης  της  Γαλλίας,  μετά  από  χλωρίωση, 

έχουν ανιχνευτεί HAAs παρόμοιων επιπέδων με αυτά της Αθήνας σε συγκεντρώσεις 

μεταξύ 7‐87  μg/L  (Benanou et al., 1998).   Ανάλογες συγκεντρώσεις HAAs(5)  έχουν 

προσδιοριστεί σε δείγματα πόσιμου νερού της Κορέας οι οποίες κυμαίνονται από 

0,19 έως 10,38 μg/L (Kim et al., 2002).  Επίσης, σε μελέτη που έγινε από τον Serodes 

et al.  (2003),  σε  χλωριωμένα ύδατα  επιφανειακής  προέλευσης  (ποτάμι  και  λίμνη) 

στον Καναδα (Quebec) ανιχνεύτηκαν HAAs (38‐50 μg/L).  Παρόμοιες συγκεντρώσεις 

HAAs  (8,2‐38,7  μg/L)  έχουν  προσδιοριστεί  σε  επιφα‐νειακά  ύδατα,  προερχόμενα 
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από  τη  λίμνη  Kinereth  (Ισραήλ)  και  τα  οποία  έχουν  επεξεργαστεί  με  ClO2 

(Richardson  et  al.,  2003).    Ο  συνδυασμός  χλωρίωσης  με  χλωραμίνωση  σε 

επιφανειακά ύδατα της Ν. Καλιφόρνιας, φάνηκε να οδηγεί στον σχηματισμό HAAs, 

με μέση συγκέντρωση 24,2  μg/L  (Gretchen, 1996).    Στην Ολλανδία σε μελέτη που 

έγινε  σε  δείγματα  νερού  τα  οποία  προέρχονταν  από  επιφανειακά  ύδατα 

ανιχνεύτηκαν HAAs(5) σε συγκεντρώσεις ≤14,7 μg/L, ενώ δεν ανιχνεύτηκαν HAAs(5) 

σε κανένα από τα δείγματα υπόγειας προέλευσης (Peters et al., 1991).  Τέλος στην 

Ισπανία, σε μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί στις περιοχές Asturias και Alacant, οι 

οποίες τροφοδοτούνται με επιφανειακά ύδατα, φαίνεται να ανιχνεύονται παρόμοια 

επίπεδα  HAAs  (13,8‐14,9  μg/L)  και  (31,15‐46,03  μg/L)  αντίστοιχα,    με  αυτά  της 

Αθήνας (Villanueva et al., 2003). 
 

Πίνακας 10.4: Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές των συγκεντρώσεων (μg/L) των HAAs, που 
προσδιορίστηκαν στην περιοχή της Αθήνας. 

  Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) 

*** 

Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) ,  

Kampioti and Stephanou, (2002) 

Εύρος τιμών,  

Golfinopoulos (2003) 

Χρον.Περίοδος  2007‐2010  1995‐1998  1999‐2000 

MCAA*  δ.α.**  δ.π.  0,46‐13,97 

MBAA*  δ.α.  δ.π.  δ.α.‐0,14 

DCAA*  1,39‐19,40 / (12,57)  0,000‐1,15 / (0,37)  2,33‐9,15 

TCAA*  0,88‐12,35 / (8,85)  δ.π.  3,11‐10,78 

BCAA  0,03‐0,43 / (0,24)  δ.π.  0,70‐3,63 

DBAA*  δ.α‐0,10 / (0,04)  0,09‐2,54 / (0,94)  0,14‐0,94 

BDCAA  δ.α. δ.π.  0,14‐1,80 

DBCAA  δ.α. δ.π.  δ.α.‐0,59 

TBAA  δ.α. δ.π.  δ.α.‐1,25 

MIAA  δ.α. δ.π.  δ. π. 

HAAs(5)  2,28‐28,17 / (21,05)  0,14‐3,51 / (1,31)  ‐ 

*HAAs(5)=[MCAA]+[MBAA]+[DCAA]+[TCAA]+[DBAA] 
** δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε 
***ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008).  
 

 Στο  Σχήμα  10.26,  παριστάνεται  με  τη  μορφή  ιστογράμματος  η  μέση 

συγκέντρωση  των HAAs(5)  ανά  δείγμα,  συνοδευόμενη  από  την  τυπική  απόκλιση.  

Όπως  παρατηρείται  στο  παρακάτω  σχήμα,  η  μέση  συγκέντρωση  των  HAAs(5)  σε 

κάποια από τα δείγματα τείνει να γίνει ίση με 30 μg/L, ενώ δεν ξεπερνάει την τιμή 
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αυτή  σε  κανένα  δείγμα.    Τα HAAs(5)  εμφανίζουν  αύξηση  συγκέντρωσης  κατά  μία 

τάξη μεγέθους στα δείγματα της Αθήνας σε σχέση με τα δείγματα που προέρχονται 

από το Ηράκλειο.  Η αύξηση αυτή της συγκέντρωσης αποδίδεται στην επιφανειακή 

προέλευση των υδάτων της Αθήνας, ενώ τα δείγματα του Ηρακλείου αντιστοιχούν 

σε ύδατα υπόγειας προέλευσης.   Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 7, στην περιοχή 

της Αθήνας πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήμα 10.26: Μέση συγκέντρωση των HAAs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την περιοχή 

της Αθήνας. 
 

Μεταξύ των δύο δειγματοληψιών δεν παρατηρήθηκε σημαντική διακύμανση για τα 

δείγματα  Α1  και  Α2,  ενώ  για  το  δείγμα  Α4  στην  δειγματοληψία  του  Αυγούστου 

παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης των HAAs(5) σε ποσοστό που αντιστοιχεί 

σε 91,9%.    Η  αύξηση αυτή  αποδίδεται  στην  επιμέρους αύξηση  του DCAA  και  του 

TCAA, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ.  

 

 

10.2.4. Κατανομή μη πτητικών DBPs 

 

Για  την  περιοχή  της  Αθήνας,  η  κατανομή  των  ΗΑΑs(5)  φαίνεται  να 

διαφοροποιείται  σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  της  περιοχής  του  Ηρακλείου,  όπως 

φαίνεται  στο  Σχήμα  10.27.    Έτσι  στα  δείγματα  της  Αθήνας,  ανιχνεύτηκαν  σε 

μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις  τα  χλωριωμένα  σε  σχέση  με  τα  βρωμιωμένα 

παράγωγα.    Πιο  συγκεκριμένα,  τα  μονο‐  υποκατεστημένα  οξικά  οξέα  (ΜCAA  και 

MBAA)  δεν  ανιχνεύτηκαν  σε  κανένα  από  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν,  ενώ  το 

DBAA ανιχνεύτηκε σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις (Πίνακας 10.4).   
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Σχήμα 10.27: Μέση κατανομή των HAAs(5) (μg/L) ανά σημείο δειγματοληψίας της περιοχής της 

Αθήνας. 
 

Στο  Σχήμα 10.27,  παρατίθεται  τρισδιάστατη μέση  κατανομή  των ΗΑΑs  ανά 

σημείο δειγματοληψίας.   Όπως προκύπτει από  το σχήμα αυτό,  κύριο παραπροϊόν 

απολύμανσης είναι το DCAA, ενώ σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα ανιχνεύεται το ΤCAA.  

Εξαίρεση  αποτελεί  το  δείγμα  Α5  στο  οποίο  ανιχνεύεται  ελαφρώς  μεγαλύτερη 

συγκέντρωση  TCAA  (11,16  μg/L)  απ’  ότι  DCAA  (10,59  μg/L).    Η  κατανομή  αυτή 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Αθήνα τροφοδοτείται από επιφανειακά νερά τα 

οποία  περιέχουν  χαμηλές  συγκεντρώσεις  βρωμιούχων  ιόντων  (Κεφάλαιο  9).  

Ανάλογη  κατανομή  έχει  επισημανθεί  σε  μελέτη  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  σε 

επιφανειακά  ύδατα  της  Κίνας  τα  οποία  έχουν  απολυμανθεί  με  χρήση  χλωρίου  ή 

χλωραμινών (Wang et al., 2007).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 10.28: Συσχέτιση του DCAA με τα ΗΑΑs(5) σε δείγματα πόσιμου νερού της Αθήνας. 
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Όπως προκύπτει, το DCAA αντιστοιχεί στο ομόλογο με τη μεγαλύτερη αφθονία για 

τα  HAAs(5)  και  είναι  εκείνο  που  καθορίζει  τη  συνολική  τους  συγκέντρωση.  

Στατιστική  επεξεργασία  των  δεδομένων  αποδεικνύει  ότι  υπάρχει  εξαιρετικά 

σημαντική  στατιστικά  συσχέτιση  (p=0,0003)  μεταξύ  ΗΑΑs(5)  και  DCAA  (Σχήμα 

10.28).  

Στο  Σχήμα  10.29  απεικονίζεται  η  επί  τοις  εκατό  μέση  περιεκτικότητα  για 

κάθε ένα από τα ομόλογα των ΗΑΑs(5) που ανιχνεύτηκαν στην περιοχή της Αθήνας.  

Κύριο παραπροϊόν της κατηγορίας σε ποσοστό 59,2% της συνολικής συγκέντρωσης 

των  ΗΑΑs(5)  είναι  το  DCAA.    Το  TCAA  είναι  το  δεύτερο  κατά  σειρά  πιο  άφθονο 

ομόλογο,  σε ποσοστό  ίσο με 40,7%.    Ενώ  το DΒAA  ανιχνεύεται  σε ποσοστό μόλις 

0,2% της συνολικής μέσης συγκέντρωσης των ΗAAs(5). 

 

 

 

 

Σχήμα 10.29: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των HAAs(5) στα δείγματα πόσιμου νερού της περιοχής 
της Αθήνας. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η μέση τιμή της συγκέντρωσης που 

αντιστοιχεί στα HAAs(5) είναι αρκετά υψηλότερη στην παρούσα εργασία σε σχέση 

με αυτή της Kampioti (2002) για τα δείγματα της Αθήνας.   Η διαφοροποίηση αυτή 

έγκειται στο γεγονός ότι στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκαν κι εφαρμόστηκαν στα 

δείγματα  νερού  μέθοδοι  υψηλής  ευαισθησίας  κι  εκλεκτικότητας,  οι  οποίες 

επιτρέπουν  τον  προσδιορισμό  των  HAAs,  ακόμα  και  σε  πολύ  χαμηλά  επίπεδα 

συγκέντρωσης.  Επίσης στην παρούσα εργασία ερευνάται η παρουσία δέκα και όχι 

δύο μελών (DBAA και DCAA) όπως συμβαίνει στην αντίστοιχη μελέτη της Kampioti.  

Άλλωστε  όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  10.29,  εκτός  από  το  κύριο  παραπροϊόν DBAA 
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ανιχνεύεται  και  το  TCAA  σε  εξίσου  σημαντικές  συγκεντρώσεις,  γεγονός  που 

συμβάλει στην αύξηση της συνολικής συγκέντρωσης των ΗΑΑs(5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.30: Μέση τιμή της παραμέτρου BIF‐ΗΑΑs για την περιοχή της Αθήνας. 
 

Στο Σχήμα 10.30 παριστάνονται με τη μορφή ιστογράμματος οι μέσες τιμές 

της παραμέτρου BIF ανά δείγμα, για την περιοχή της Αθήνας. Η παράμετρος BIF ορί‐ 

ζεται  μόνο  για  τα  τρι‐  (ΤXAA)  και  δι‐υποκατεστημένα  παράγωγα  (DXAA),  ενώ  δεν 

ορίζεται για τα μόνο‐υποκατεστημένα  (ΜXAA) μιας και δεν ανιχνεύτηκε ΜCAA και 

MBAA.    Για  τα  δι‐υποκατεστημένα παράγωγα  (DXAA)  η  παράμετρος BIF  λαμβάνει 

τιμές μικρότερες από 0,32  ενώ για  τα ΤXAA όλα τα δείγματα έχουν μηδενική τιμή 

αφού  το  μόνο  ΤXAA  που  ανιχνεύεται  είναι  το  ΤCΑΑ.    Οι  χαμηλές  αυτές  τιμές  της 

παραμέτρου  BIF  υποδηλώνουν  τον  χαμηλό  βαθμό  βρωμίωσης  των  ΗΑΑs  στα 

δείγματα της Αθήνας.  Το τελευταίο συμπέρασμα προκύπτει και από το γεγονός ότι 

τα χλωριωμένα παράγωγα είναι εκείνα που ανιχνεύτηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

έναντι των βρωμιωμένων στα συγκεκριμένα δείγματα. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 
Σχήμα 10.31: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των HAAs στα δείγματα πόσιμου νερού της Αθήνας. 
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O σχηματισμός των DXAAs σχετίζεται με τη φύση της οργανικής ύλης ή/και 

το  απολυμαντικό  μέσο  το  οποίο  χρησιμοποιείται  σε  κάθε  περίπτωση.    Δείγματα 

νερού  με  υψηλή  τιμή  του  SUVA  τείνουν  να  σχηματίζουν  περισσότερο  TXAAs 

(Cowman  et  al.,  1996),  όμως  στις  περιπτώσεις  όπου  το  SUVA  των  νερών  είναι 

χαμηλό, όπως είναι τα δείγματα της Αθήνας (SUVA=0,009‐0,018 L/mg.cm), φαίνεται 

να σχηματίζονται περισσότερα DXAAs (Hwang et al., 2000). 

  Όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  10.4  εκτός  από  τα  ΗΑΑs(5),  στα  δείγματα 

πόσιμου  νερού  μελετήθηκε  η  παρουσία  κι  άλλων  παραπροϊόντων  απολύμανσης 

που  αντιστοιχούν  στην  κατηγορία  των  αλογονωμένων  οξικών  οξέων.  Έτσι,  στα 

δείγματα νερού τα οποία προέρχονται από την περιοχή της Αθήνας ανιχνεύεται και 

το BCAA σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 0,03‐0,43 μg/L.  Όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 10.31, η συγκέντρωση αυτή του BCAA αντιστοιχεί στο 0,2% της συνολικής 

συγκέντρωσης  των  HAAs,  ενώ  το  98,8%  αντιστοιχεί  στα  ΗΑΑs(5),  των  οποίων  η 

κατανομή φαίνεται στο Σχήμα 10.29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 10.32: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των κύριων κατηγοριών DBPs στα δείγματα πόσιμου 
νερού της Αθήνας. 

 

Καταλήγοντας, γίνεται φανερό ότι στα δείγματα πόσιμου νερού της Αθήνας 

οι  κύριες  κατηγορίες  που  απαρτίζουν  τα  αλογονωμένα  οργανικά  παραπροϊόντα 

απολύμανσης είναι  τα THMs,  τα HANs  και  τα HAAs.    Επεξεργασία  των δεδομένων 

που  προέκυψαν  από  την  ανάλυση  των  δειγμάτων  νερού  και  αφορούν  τις  μέσες 

τιμές των κατηγοριών που προαναφέρθηκαν δίνουν την εικόνα που αντιστοιχεί στο 

Σχήμα 10.32.   Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό κύρια κατηγορία των DBPs  είναι  τα 

THMs  σε  ποσοστό  που  αντιστοιχεί  στο  53,5%  των  DBPs.    Σημαντική  επίσης 
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κατηγορία  είναι  τα  HAAs  σε  ποσοστό  40,5%,  ενώ  τέλος  η  κατηγορία  με  το 

χαμηλότερο  ποσοστό  (6,0%)  είναι  τα  HANs,  σε  αντίθεση  με  τα  δείγματα  που 

προέρχονται  από  την  περιοχή  του  Ηρακλείου  όπου  τα  ΗΑΑs(5)  αντιστοιχούν  σε 

ποσοστό  που  αντιστοιχεί  μόλις  στο  1,1%  των  DBPs.    Αντίστοιχη  με  την 

προαναφερθείσα  κατηγορία  των  σημαντικότερων  κατηγοριών  DBPs,  έχει 

παρατηρηθεί  σε  μελέτη  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  σε  πόσιμα  νερά  της  Κορέας 

(Kim et al., 2002). 
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10.3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ 

 

10.3.1. Προσδιορισμός πτητικών DBPs 

 

Στον Πίνακα 10.5 παρουσιάζονται οι ελάχιστες, οι μέγιστες και οι μέσες τιμές 

τιμές των DBPs που προσδιορίστηκαν στα πόσιμα νερά της Βαρκελώνης.   Στον ίδιο 

πίνακα παρατίθενται για λόγους σύγκρισης, οι αντίστοιχες τιμές συγκέντρωσης των 

πτητικών μελών των DBPs που προσδιορίστηκαν από τον Cancho et al.  (1999) στα 

δείγματα πόσιμου νερού της Βαρκελώνης.  Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 10.5 τα 

επίπεδα  συγκέντρωσης  των  υπό  μελέτη  DBPs  είναι  συγκρίσιμα  γι’  αυτές  τις  δύο 

αυτές  μελέτες.    Αναλυτικά  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  αναφέρονται  στον 

Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ. 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 10.5, στα δείγματα νερού της Βαρκελώνης, 

σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ανιχνεύτηκαν τα τριαλογονωμένα μεθάνια (ΤΤΗΜs), 

ενώ  σε  αρκετά  χαμηλότερες  συγκεντρώσεις  ανιχνεύτηκαν  τα  αλογονωμένα 

ακετονιτρίλια  (HANs),  οι  αλογονωμένες  κετόνες  (HKs)  και  η  χλωροπικρίνη  (CPN).  

Ενώ ο τετραχλωράνθρακας (TCC), το βρωμο‐ιωδομεθάνιο (ΒΙΜ) και το ιωδομεθάνιο 

(ΙΜ), δεν ανιχνεύτηκαν σε κανένα από τα δείγματα που αναλύθηκαν.      Σε μελέτες 

που έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές τις Αμερικής, όπως είναι το Gobb Country  

(Miles  et  al.,  2002)  και  το  Colorado  (Sohn  and  Kim,  2002)  έχουν  προσδιοριστεί 

ΤΤΗΜs με εύρος τιμών 52‐131 μg/L και 43‐138 μg/L, αντίστοιχα. 

Για  την  κατηγορία  των  THMs,  μεγαλύτερη  αφθονία  εμφανίζει  το 

βρωμοφόρμιο (ΤΒΜ) και το διβρωμοχλωρομεθάνιο (DBCM), ενώ το βρωμοδίχλωρο‐

μεθάνιο  (DBCM)  και  το  χλωροφόρμιο  (TCM)  ανιχνεύονται  σε  χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις.    Για  την  κατηγορία  των αλογονωμένων ακετονιτριλίων  (HANs),  σε 

υψηλότερες  συγκεντρώσεις  ανιχνεύτηκε  το  δίβρωμο‐ακετονιτρίλιο  (DBAN)  και  το 

βρωμοχλώρο‐ακετονιτρίλιο  (BCAN),  ενώ  σε  χαμηλότερες  συγκεντρώσεις 

ανιχνεύτηκαν το δίχλωρο‐ και το τρίχλωρο‐ ακετονιτρίλιο.   

Γενικά στα δείγματα πόσιμου νερού της Βαρκελώνη, ευνοείται περισσότερο 

ο  σχηματισμός  βρωμιωμένων  έναντι  των  αντίστοιχων  χλωριωμένων  παραγώγων 

(Ventura  and  Rivera,  1985).    Η  τάση  σχηματισμού  βρωμιωμένων  ομολόγων 
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οφείλεται  στην  παρουσία  υψηλών  επιπέδων  βρωμιούχων  ιόντων  στο  νερό  που 

προορίζεται  για  την  υδροδότηση  της  πόλης.    Η  παρουσία  αυξημένων  επιπέδων 

βρωμιούχων  ιόντων  στο  νερό  είναι  αναπόφευκτη  αν  ληφθεί  υπόψη  ότι  η 

υδροδότηση  της  περιοχής  πραγματοποιείται  από  νερό  ποταμών  (Κεφάλαιο  7),  οι 

οποίοι πηγάζουν από περιοχές όπου υπάρχουν ορυχεία εξόρυξης αλάτων  (Cancho 

et al., 1999).  Περισσότερες πληροφορίες για τις πηγές υδροδότησης καθώς και για 

την  διαδικασία  απολύμανσης  που  ακολουθείται  στα  συγκεκριμένα  ύδατα 

αναφέρονται στην Παράγραφο 7.1. 

 

Πίνακας 10.5: Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές των συγκεντρώσεων (μg/L) των DBPs, TTHMs, 
ΤΗΑΝs και των THKs, που προσδιορίστηκαν στην περιοχή της Βαρκελώνης. 

  Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) *  Εύρος  τιμών  /  (Μέση  τιμή),  

Cancho et al., (1999) 

Χρον.Περίοδος  2007‐2010  1997‐1998 

TCM  1,48‐33,99 / (9,28)  4‐13 / (7,0) 

BDCM  1,43‐25,96 / (13,40)  11‐25 / (17) 

DBCM  1,98‐37,31 / (20,59)  22‐32 / (27) 

TBM  δ.α.**‐59,03 / (28,65)  15‐27 / (21) 

TTHMs  10,45‐135,44 / (71,89)  58‐91 / (72) 

BIM  δ.α.  δ.π.** 

IM  δ.α.  δ.π.** 

TCAN  δ.α.‐0,71 / (0,25)  ‐‐ 

DCAN  0,47‐3,68 / (1,45)  0,2‐1,0 / (0,4) 

BCAN  δ.α.‐13,05 / (4,14)  δ.α.‐0,7 / (0,6) 

DBAN  δ.α.‐19,64 / (6,30)  0,6‐3,1 / (1,5) 

ΤΗΑΝs  3,32‐22,62 / (11,98)  2,5 

1,1‐DC‐2‐PN  δ.α.‐0,90 / (0,15)  δ.α.‐0,2 / (0,1) 

1,1,1‐TCPN  δ.α.‐2,94 / (0,76)  δ.α. 

THKs  δ.α.‐4,20 / (0,81)  0,1‐0,8 / (0,1) 

TCC  δ.α.  ‐‐ 

CPN  δ.α.‐1,22 / (0,36)  δ.α. 

*ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το  MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008)  
**δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε. 
 
 

Στο Σχήμα 10.33, παρουσιάζονται οι μέσες ολικές συγκεντρώσεις των TTHMs 

που  προσδιορίστηκαν  στην  περιοχή  της  Βαρκελώνης.    Όπως  προκύπτει  από  το 
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σχήμα  αυτό,  τα  επίπεδα  μέσης  συγκέντρωσης  των  TTHMs  στη  Βαρκελώνη  είναι 

αυξημένα  σε  σχέση  με  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν  από  το  Ηράκλειο  και  την 

Αθήνα.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν, η 

μέση  συγκέντρωση  των  TTHMs  είναι  >40  μg/L  (MCL,  USEPA  Stage  2).    Ενώ  σε 

ποσοστό 20% των δειγμάτων η μέση αυτή συγκέντρωση ξεπερνάει και το ανώτερο 

όριο  των  100  μg/L  που  έχει  τεθεί  από  την  EU  (Πίνακας  2.1).    Για  κάθε  σημείο 

δειγματοληψίας, η διακύμανση σε σχέση με τη μέση τιμή οφείλεται σε αλλαγή της 

προέλευσης  του  νερού  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  υδροδότησης,  μιας  και  το 

κεντρικό  τμήμα  της  Βαρκελώνης  υδροδοτείται  ταυτόχρονα  από  δύο  διαφορετικά 

ποτάμια  (Σχήμα  7.5).    Τα  επίπεδα  συγκέντρωσης  των  THMs  στη  Βαρκελώνη, 

εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με αυτά της Αθήνας και του Ηρακλείου, γεγονός 

που αποδίδεται στα αυξημένα επίπεδα οργανικού άνθρακα στην περιοχή αυτή. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Σχήμα 10.33: Μέση συγκέντρωση των TTHMs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την 

περιοχή της Βαρκελώνης. 
 

Καθώς  τα  ΤΤΗΜs  ανιχνεύονται  σε  υψηλά  επίπεδα  στα  δείγματα  αυτά,  η 

διερεύνηση  των  επιπέδων  του  παραμετρικού  δείκτη  ΙWHO  αποκτά  ενδιαφέρον.  

Όπως  προκύπτει  από  το  Σχήμα  10.34,  κατά  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  που 

προέκυψαν  από  την  ανάλυση,  εντοπίστηκαν  δείγματα  που  εμφάνισαν  IWHO>1 

(ανώτερο όριο ΙWHO=1), σε ποσοστό 23,3% των δειγμάτων που αναλύθηκαν.  

Σε  μετρήσεις  χλωριωμένων  πόσιμων  υδάτων  στην  Taiwan  (Chang  et  al., 

2010)  και  στη  Φιλανδία  (Nissinen  et  al.,  2002)  τα  TTHMs  προσδιορίστηκαν  σε 

συγκεντρώσεις ίσες μικρότερες των 100 και 26 μg/L, αντίστοιχα.  Ενώ, από μελέτες 

που  έχουν  πραγματοποιηθεί  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  τα  TTHMs  ανιχνεύονται  σε 

χαμηλότερες  συγκεντρώσεις,  που  έχουν  ένα  εύρος  τιμών  μεταξύ  28‐51  μg/L 
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(Malliarou  et  al.,  2005).    Τέλος,  αντίστοιχο  εύρος  τιμών  με  τα  δείγματα  της 

Βαρκελώνης  για  τα  TTHMs,  έχει  προσδιοριστεί  σε  δείγματα  νερού  επιφανειακής 

προέλευσης τα οποία έχουν χλωριωθεί και προέρχονται από τον Καναδά  (Serodes 

et al., 2003), την Τουρκία (Ates et al., 2006) και τη Ρωσία (Egorov et al., 2003), με τα 

εύρη  τιμών  τους  να  κυμαίνονται  μεταξύ  14,64‐141  μg/L,  15‐183  μg/L  και  205±70 

μg/L, αντίστοιχα. 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 10.34: Συνολικός παραμετρικός δείκτης ΙWHO,  για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την 
περιοχή της Βαρκελώνης. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 10.35: Μέση συγκέντρωση των HANs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την περιοχή 
της Βαρκελώνης. 

 

Στο  Σχήμα  10.35,  παρουσιάζονται  οι  μέσες  συγκεντρώσεις  των  ΤHANs  που 

προσδιορίστηκαν στα δείγματα πόσιμου νερού που προέρχονται από  την περιοχή 

της  Βαρκελώνης.    Οι  συγκεντρώσεις  των  ομόλογων  μελών  των  ΤHANs, 

παρουσιάζονται λεπτομερώς στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.  Όπως προκύπτει 
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από  το  Σχήμα  10.35,  η  μέση  ολική  συγκέντρωση  των  ΤHANs  για  όλα  τα  σημεία 

δειγματοληψίας  είναι  σχετικά  μικρή  σε  σχέση  με  τα  TTHMs,  αλλά  αυξημένη  σε 

σχέση με αυτήν των δειγμάτων που προέρχονται από το Ηράκλειο και την Αθήνα. 

 

 

10.3.2. Κατανομή πτητικών DBPs 

 

  Όπως  προαναφέρθηκε  για  την  περιοχή  της  Βαρκελώνης,  τα  βρωμιωμένα 

ομόλογα ανιχνεύτηκαν σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε σχέση με τα χλωριωμένα 

ομόλογα  των  πτητικών DBPs.    Στο  Σχήμα  10.36,  αποδίδεται  τρισδίαστατα  η  μέση 

κατανομή των THMs ανά σημείο δειγματοληψίας.   Όπως προκύπτει από το σχήμα 

αυτό,  κύριο  παραπροϊόν  απολύμανσης  είναι  το  βρωμοφόρμιο.    Σε  μικρότερη 

αφθονία ανιχνεύεται το διβρωμοχλωρομεθάνιο, ενώ το βρωμοδιχλωρομεθάνιο και 

το  χλωροφόρμιο ανιχνεύονται  σε ακόμα  χαμηλότερες συγκεντρώσεις.    Γενικότερα 

στα  δείγματα  της  Βαρκελώνης  ευνοείται  ο  σχηματισμός  βρωμιωμένων  απ’  ότι 

χλωριωμένων παραγώγων.  
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Σχήμα 10.36: Μέση κατανομή των ΤΗΜs (μg/L) ανά σημείο δειγματοληψίας της περιοχής της 

Βαρκελώνης. 
 

  Περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την 

ανάλυση των δειγμάτων νερού, οδηγεί στο Σχήμα 10.37, όπου απεικονίζεται η επί 

τοις  εκατό  μέση  περιεκτικότητα  για  κάθε  ένα  από  τα  ομόλογα  των  THMs  που 

ανιχνεύτηκαν στα δείγματα  της Βαρκελώνης.    Το βρωμοφόρμιο αποτελεί  το κύριο 

παραπροϊόν απολύμανσης και ανιχνεύεται σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 39,8% 
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της  συνολικής  συγκέντρωσης  των  TTHMs.    Το  δίβρωμο‐χλωρομεθάνιο  αντιστοιχεί 

στο δεύτερο κατά σειρά πιο άφθονο ομόλογο που ανιχνεύεται στα δείγματα νερού 

της  περιοχής,  σε  ποσοστό  ίσο  με  28,6%.    Ενώ  το  διχλωροβρωμο‐μεθάνιο  και 

χλωροφόρμιο  αντιστοιχούν  σε  ποσοστό  18,6%  και  12,9%  αντίστοιχα  επί  της 

συνολικής συγκέντρωσης των ΤTHMs. 

12,9%

18,6%

28,6%

39,8%

TCM BDCM DBCM TBM

 

Σχήμα 10.37: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των THMs ομολόγων στα δείγματα πόσιμου νερού της 
περιοχής της Βαρκελώνης. 

 
 

Για  τα  δείγματα  της  Βαρκελώνης,  όπως  προαναφέρθηκε,  το  κύριο 

παραπροϊόν  απολύμανσης  σε  ποσοστό  39,8%  είναι  το  TBM  και  είναι  αυτό  που 

καθορίζει  τη συνολική συγκέντρωση  των ΤTHMs.    Το  τελευταίο ενισχύεται από  το 

γεγονός  ότι  η  συσχέτιση  μεταξύ  ΤΒΜ  και  ΤTHMs  φαίνεται  να  είναι  εξαιρετικά 

στατιστικά σημαντική, όπως προκύπτει και από το Σχήμα 10.38. 

y = 1,7726x + 21,158
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Σχήμα 10.38: Συσχέτιση του ΤΒΜ με τα TTHMs σε δείγματα πόσιμου νερού της Βαρκελώνης.  

 

Ο βαθμός υποκατάστασης των ΤΗΜs από βρώμιο κατά το σχηματισμό τους 

περιγράφεται  από  την  παράμετρο  σχηματισμού  βρωμιωμένων  ομολόγων  BIF.  
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.39, το πλήθος των δειγμάτων που αναλύθηκαν για την 

περιοχή της Βαρκελώνης έχουν τιμή BIF η οποία τείνει προς την τιμή 2,0.   Οι τιμές 

αυτές φαίνεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του Ηρακλείου 

και μεγαλύτερες από αυτές στα δείγματα της Αθήνας. 
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Σχήμα 10.39: Μέση τιμή της παραμέτρου BIF ανά σημείο δειγματοληψίας για την περιοχή 
της Βαρκελώνης. 

 

   

Η κατανομή των αλογονωμένων ακετονιτριλίων είναι ανάλογη με αυτήν των 

τριαλογονωμένων μεθανίων, αφού όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.40, τα βρωμιωμένα 

παράγωγα βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία σε σχέση με τα χλωριωμένα. 
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Σχήμα 10.40: Μέση κατανομή των ΗΑΝs (μg/L) ανά σημείο δειγματοληψίας της Βαρκελώνης. 

 

Επιπλέον  επεξεργασία  των  δεδομένων  που  αφορούν  στα  αλογονωμένα 

ακετονιτρίλια  τα  οποία  προσδιορίστηκαν  στα  δείγματα  πόσιμου  νερού  της 

Βαρκελώνης, παρέχει πληροφορίες για την επί τοις εκατό αναλογία των μελών που 

αναλύθηκαν.  Τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.41.  

Όπως προκύπτει από το σχήμα αυτό, σε μεγαλύτερο ποσοστό ανιχνεύεται το DBAN 
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(52,5%) και το BCAN (34,6%).  Σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά ανιχνεύονται το DCAN 

και το TCAN σε ποσοστό 12,1% και 0,8% αντίστοιχα. 

0,8%

12,1%

34,6%

52,5%

TCAN DCAN BCAN DBAN

 
Σχήμα 10.41: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των ΗΑΝs ομολόγων στα δείγματα πόσιμου νερού της 

περιοχής της Βαρκελώνης. 
 

 

 

10.3.3. Προσδιορισμός μη πτητικών DBPs 

 

Τα αλογονωμένα παράγωγα του οξικού οξέος  (HAAs) καθώς και τα επίπεδα 

στα  οποία  προσδιορίστηκαν  στα  δείγματα  πόσιμου  νερού  της  Βαρκελώνης  είναι 

αυτά που φαίνονται στον Πίνακα 10.6.   Ο προσδιορισμός  των HAAs στα δείγματα 

αυτά πραγματοποιήθηκε με  χρήση  των μεθόδων  IC‐ESI‐MS, GC‐EI‐MS  και GC‐NCI‐

MS.  Σε αντίθεση με τα δείγματα που προέρχονται από την περιοχή του Ηρακλείου 

και  της  Αθήνας,  στα  δείγματα  της  Βαρκελώνης  ανιχνεύτηκε  επιπλέον MCAA  και 

DBCAA.    Τα  επίπεδα  συγκέντρωσης  των  HAAs(5)  στα  δείγματα  αυτά  είναι 

συγκρίσιμα με αυτά της Αθήνας και δεν υπερβαίνουν τα 35,86 μg/L.   

Στον Πίνακα 10.6, παρατίθενται τα αντίστοιχα επίπεδα HAAs για την περιοχή 

της Βαρκελώνης, από μελέτες των Cancho (1999) και Loos (2001).  Όπως προκύπτει 

από  τον  παρακάτω  πίνακα,  τα  επίπεδα  συγκέντρωσης  των  HAAs  στην  παρούσα 

εργασία  είναι συγκρίσιμα με  τις  βιβλιογραφικές αυτές αναφορές.   Η μέγιστη  τιμή 

των  HAAs  στα  δείγματα  της  Βαρκελώνης  είναι  αρκετά  μεγάλη  σε  σχέση  με  την 

αντίστοιχη των δειγμάτων πόσιμου νερού τα οποία αναλύθηκαν για  την πόλη του 

Ηρακλείου.    Παρόμοια  επίπεδα  συγκεντρώσεων  HAAs(5)  έχουν  προσδιοριστεί  σε 
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δείγματα  νερού  της  Taiwan  (1,2‐38,9  μg/L)  τα  οποία  έχουν  υποστεί  χλωρίωση 

(Chang et al., 2010).   

 

Πίνακας 10.6: Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές των συγκεντρώσεων (μg/L) των HAAs, που 
προσδιορίστηκαν στην περιοχή της Βαρκελώνης. 

  Εύρος  τιμών  /  (Μέση  τιμή) 

*** 

Εύρος τιμών / (Μέση τιμή) ,  

Cancho et al., (1999) 

Μέση τιμή, 

 Loos et al., (2001) 

Χρον.Περίοδος  2008‐2009  1997‐1998  2000 

MCAA*  δ.α.**‐3,95 / (2,54)  δ.α.  4 

MBAA*  δ.α.‐1,97 / (0,60)  δ.α.  δ.α. 

DCAA*  δ.α.‐16,01 / (4,93)  δ.α.‐2,0 / (0,9)  35 

TCAA*  δ.α.‐18,29 / (4,18)  0,3‐2,5 / (1,5)  14 

BCAA  δ.α.‐10,94 / (3,31)  1‐3,9 / (2,5)  δ.α. 

DBAA*  δ.α.‐18,53 / (7,43)  2,1‐5,7 / (3,7)  δ.α. 

BDCAA  δ.α.  1,1‐7,6 / (4,2)  9 

DBCAA  δ.α.‐1,02 / (0,10)  3‐7,2 / (4,8)  8 

TBAA  δ.α.‐2,31 / (0,18)  2,7‐4,9 / (4,0)  δ.α. 

MIAA  δ.α.  δ.π.**  δ.π. 

HAAs(5)  δ.α.‐35,86 (11,15)  11‐32 / (21,6)  53 

*HAAs(5)=[MCAA]+[MBAA]+[DCAA]+[TCAA]+[DBAA] 
** δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε 
***ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008).  
 
   
  Θα  πρέπει  δε  να  αναφερθεί  ότι  από  άλλες  μελέτες  που  έχουν  γίνει  στην 

Βαρκελώνη  έχουν  προσδιοριστεί  συγκεντρώσεις HAAs(5)  ίσες  με  70  μg/L  (Loos  et 

al.,  2001)  ,  αλλά  και  συγκεντρώσεις  που  κυμαίνονται  μεταξύ  12,81‐65,42  μg/L  

(Villanueva et al., 2003).   Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπως είναι τα δείγματα 

του  Ηνωμένου  Βασιλείου  στα  οποία  έχουν  ανιχνευτεί  συγκεντρώσεις  HAAs  που 

κυμαίνονται  από  35  έως  95  μg/L  (Malliarou  et  al.,  2005).    Ενώ  σε  αναλύσεις 

χλωριωμένων  υδάτων  στο Colorado, USA  (Sohn  and Kim,  2002)  και  στην  Τουρκία 

(Ates et al., 2006) έχουν ανιχνευτεί συγκεντρώσεις ΗΑΑs μεταξύ 48,1‐125,5 μg/L και 

7‐177  μg/L,  αντίστοιχα.    Τέλος,  υψηλά  επίπεδα  των  ομολόγων  αυτών  έχουν 

ανιχνευτεί στη Φιλανδία  (Nissinen et al., 2002) και στη Ρωσία (Egorov et al., 2003) 

με τις συγκεντρώσεις τους να φτάνουν τα 108 και 150 μg/L, αντίστοιχα.   
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Στο  Σχήμα  10.42,  παριστάνεται  με  τη  μορφή  ιστογράμματος  η  μέση 

συγκέντρωση των HAAs(5) συνοδευόμενη από την τυπική απόκλιση ανά δείγμα, για 

την περιοχή της Βαρκελώνης.  Η συγκέντρωση των 30 μg/L αντιστοιχεί στο ανώτατο 

επιτρεπτό όριο για τα πόσιμα ύδατα από την USEPA (Stage 2).  Όπως παρατηρείται 

στο παρακάτω σχήμα,  η  μέση συγκέντρωση  των HAAs(5)  κυμαίνεται  περίπου στα 

ίδια  επίπεδα  με  την  αντίστοιχη  των  δειγμάτων  της  Αθήνας,  αν  και  σε  κάποιες 

περιπτώσεις  (δείγματα Β6, Β7  και Β10)  εμφανίζουν συγκέντρωση ΗΑΑs(5) μεγαλύ‐

τερη από 30 μg/L.  Τα δείγματα με συγκέντρωση μεγαλύτερη >30 μg/L, αντιστοιχούν 

σε ποσοστό 6,7% του συνόλου των δειγμάτων (Πίνακας 2, Παράρτημα ΙΙ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Σχήμα 10.42: Μέση συγκέντρωση των HAAs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας από την περιοχή 

της Βαρκελώνης. 
 

 

10.3.4. Κατανομή μη πτητικών DBPs 

 

Η κατανομή των ΗΑΑs(5) στα δείγματα πόσιμου νερού για την περιοχή της 

Βαρκελώνης  είναι  αυτή  που  φαίνεται  στο  Σχήμα  10.43.    Όπως  παρατηρείται  στο 

σχήμα αυτό, το DBAA ανιχνεύεται σε μεγαλύτερη αφθονία σε σχέση με τα υπόλοιπα 

ομόλογα, σε ποσοστό 80% των δειγμάτων.  Ενώ για τα υπόλοιπα δείγματα το TCAA 

αποτελεί το κύριο παραπροϊόν το οποίο βρίσκεται σε παρόμοιες συγκεντρώσεις με 

το  DCAA.    Επίσης,  σε  χαμηλότερες  συγκεντρώσεις  ανιχνεύονται  το  ΜCAA  και  το 

ΜΒAA.  Η αυξημένη συγκέντρωση του DBAA που παρατηρείται στα δείγματα αυτά, 

οφείλεται  όπως  και  στα  δείγματα  του  Ηρακλείου  στην  παρουσία  αυξημένης 

συγκέντρωσης βρωμιούχων ιόντων (Κεφάλαιο 9).  Στο Σχήμα 10.43, παριστάνεται η 
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μέση συγκέντρωση καθενός από τα μέλη που απαρτίζουν  τα HAAs(5), ανά σημείο 

δειγματοληψίας. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Σχήμα 10.43: Μέση κατανομή των HAAs(5) (μg/L) ανά σημείο δειγματοληψίας της περιοχής της 
Βαρκελώνης. 

 

Λόγω της αυξημένης αφθονίας του DΒAA σε σχέση με τα υπόλοιπα ομόλογα, 

είναι  αυτό  που  καθορίζει  τη  συνολική  συγκέντρωση  των  HAAs(5).    Επιπλέον 

στατιστική  επεξεργασία  των  δεδομένων  (Σχήμα  10.44)  που  προέκυψαν  σπό  την 

ανάλυση  των  δειγμάτων,  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  υπάρχει  πολύ  σημαντική 

στατιστικά συσχέτιση (p‐0,055) μεταξύ DΒAA και ΗΑΑs(5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 10.44: Συσχέτιση του DΒAA με τα ΗΑΑs(5) σε δείγματα πόσιμου νερού της Βαρκελώνης. 

 

Στο  Σχήμα  10.45  απεικονίζεται  η  επί  τοις  εκατό  μέση  περιεκτικότητα  για 

κάθε  ένα  από  τα  ομόλογα  των  ΗΑΑs(5)  που  ανιχνεύτηκαν  στα  δείγματα  της 

περιοχής  της Βαρκελώνης.    Κύριο παραπροϊόν  της  κατηγορίας,  σε ποσοστό 41,0% 

της συνολικής συγκέντρωσης των ΗΑΑs(5), είναι το DΒAA.  Το TCAA είναι το δεύτερο 

κατά σειρά πιο άφθονο ομόλογο, σε ποσοστό ίσο με 28,5%, το DCAA ανιχνεύεται σε 
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ποσοστό 22,1%,  το ΜCΑΑ ανιχνεύεται σε ποσοστό μόλις 5,7%  και  τέλος,  το MΒAA 

ανιχνεύεται σε ποσοστό μόλις 2,7% επί της συνολικής συγκέντρωσης των ΗAAs(5). 

 

 
 

Σχήμα 10.45: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των HAAs(5) στα δείγματα πόσιμου νερού της περιοχής 
της Βαρκελώνης. 

 

Στο Σχήμα 10.46 παριστάνονται με τη μορφή ιστογράμματος οι μέσες τιμές 

της παραμέτρου BIF ανά δείγμα, για την περιοχή του Βαρκελώνης.   Όπως φαίνεται 

στο  σχήμα  αυτό,  η  παράμετρος  BIF  ορίζεται  για  τα  μόνο‐,  δι‐  και  τρι‐ 

υποκατεστημένα  (ΜXAA,  DXAA  και  ΤXAA)  παράγωγα.    Οι  τιμές  της  παραμέτρου 

BIF(ΜXAA)  κυμαίνονται  μεταξύ  0,5‐1,0,  της BIF(DXAA)  κυμαίνονται  μεταξύ  1,0‐1,8 

και τέλος η παράμετρος BIF(TXAA) λαμβάνει τιμές μεταξύ 0,0‐2,0.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 10.46: Μέση τιμή της παραμέτρου BIF‐ΗΑΑs για την περιοχή της Βαρκελώνης. 

 
 
  O  σχηματισμός  των  DXAAs  και  των  TXAAs  σχετίζεται  με  τη  φύση  της 

οργανικής  ύλης  ή/και  το  απολυμαντικό  μέσο  το  οποίο  χρησιμοποιείται  σε  κάθε 

περίπτωση.    Δείγματα  νερού  με  υψηλή  τιμή  SUVA  τείνουν  να  σχηματίζουν 
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περισσότερα TXAAs  (Cowman et al., 1996),  όμως  στις  περιπτώσεις  όπου  το  SUVA 

των  νερών  είναι  χαμηλό,  όπως  είναι  τα  δείγματα  της  Βαρκελώνης  (SUVA=0,007‐

0,017  L/mg.cm),  φαίνεται  να  σχηματίζονται  περισσότερα  DXAAs  (Hwang  et  al., 

2000). 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 10.47: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των HAAs στα δείγματα πόσιμου νερού της Βαρκελωνης. 

 

Όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  10.6  εκτός  από  τα  ΗΑΑs(5),  στα  δείγματα 

πόσιμου  νερού  ανιχνεύτηκαν  κι  άλλα  παραπροϊόντα  απολύμανσης  που  ανήκουν 

στην  κατηγορία  των  αλογονωμένων  οξικών  οξέων.    Όπως  παρατηρείται  στον  ίδιο 

πίνακα,  στα  δείγματα  νερού  τα  οποία  προέρχονται  από  την  περιοχή  της 

Βαρκελώνης  ανιχνεύτηκε  BCAA  σε  συγκεντρώσεις  ≤10,94  μg/L,  DBCAA  σε 

συγκεντρώσεις ≤1,018 μg/L και ΤΒΑΑ σε συγκεντρώσεις ≤2,31 μg/L.  Όπως φαίνεται 

στο  Σχήμα  10.47,  η  συγκέντρωση  του  BCAA  αντιστοιχεί  στο  19,9%  της  συνολικής 

συγκέντρωσης  των  HAAs,  ακολουθούμενη  από  το  ΤΒΑΑ  σε  ποσοστό  0,6%  και  το 

DBCAA  σε ποσοστό 0,4%.    Ενώ  το 79,1%  του φάσματος  των HAAs  αντιστοιχεί  στα 

HAAs(5).    Η  επί  τοις  εκατό  αναλογία  των  HAAs  για  τη  Βαρκελώνη  εμφανίζει 

ομοιότητες  με  την  αντίστοιχη  της  πόλης  του  Ηρακλείου,  αν  και  τα  επίπεδα  της 

συγκέντρωσης  των  HAAs  στη  Βαρκελώνη  είναι  μεγαλύτερα  από  αυτά  του 

Ηρακλείου.   Σε σχέση με το Ηράκλειο, στη Βαρκελώνη ανιχνεύεται επιπλέον ΜCAA 

και DBCAA αντί του BDCAA.  

Γενικά,  στα  δείγματα  πόσιμου  νερού  της  Βαρκελώνης,  όπως  και  στις 

υπόλοιπες πόλεις, οι κύριες κατηγορίες αλογονωμένων οργανικών παραπροϊόντών 
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78,1%

9,8%

12,1%

TTHMs THANs HAAs‐5

απολύμανσης είναι τα THMs, τα HANs και τα HAAs.  Αναγωγή των δεδομένων σε επί 

τοις  εκατό  ποσοστά  των  κατηγοριών  αυτών  στο  σύνολο  των  DBPs  δίνουν  τα 

αποτελέσματα  του  Σχήματος  10.48.    Όπως  φαίνεται  στο  σχήμα  αυτό,  κύρια 

κατηγορία  των  DBPs  είναι  τα  THMs  σε  ποσοστό  που  αντιστοιχεί  στο  78,1%  των 

DBPs.   

‐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 10.48: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των κύριων κατηγοριών DBPs στα δείγματα πόσιμου 

νερού της Βαρκελώνης . 
 

 
Δεύτερη σε ποσοστό σημαντική κατηγορία είναι τα ΗΑΑs σε ποσοστό 12,1%, 

ενώ τέλος η κατηγορία με το χαμηλότερο ποσοστό (9,8%) αντιστοιχεί στα HΑNs.  Στα 

δείγματα  της  Βαρκελώνης  όπως  και  στα  δείγματα  της  Αθήνας  το  χαμηλότερο 

ποσοστό DBPs αντιστοιχεί στα HANs, σε αντίθεση με τα δείγματα που προέρχονται 

από το Ηράκλειο, όπου το ποσοστό των HAAs (1,1%) είναι μικρότερο σε σχέση με το 

αντίστοιχο  ποσοστό  των  HANs  (5,8%).    Η  προαναφερθείσα  κατηγορία  των 

σημαντικότερων  κατηγοριών  DBPs,  έχει  παρατηρηθεί  και  σε  μελέτη  η  οποία 

πραγματοποιήθηκε σε πόσιμα ύδατα της Κορέας (Kim et al., 2002). 

 

 

10.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ HAAs ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GC‐EI‐MS, GC‐
NCI‐MS ΚΑΙ IC‐ESI‐MS ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ 

 

Για  τον  προσδιορισμό  των  ΗΑΑs,  στα  δείγματα  της  Βαρκελώνης  εφαρμό‐

στηκαν  οι  μέθοδοι:  IC‐ESI‐MS,  GC‐EI‐MS  και  GC‐NCI‐MS.    Σκοπός  αυτής  της 

εφαρμογής είναι η μελέτη της συσχέτισης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με 
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τη χρήση διαφορετικών μεθόδων, τόσο για τα HAAs όσο και για τα HAAs(5).  Όπως 

φαίνεται  στο  Σχήμα  10.49,  υπάρχει  στατιστική  συσχέτιση  (p<0,0306)  των 

αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με χρήση των μεθόδων: GC‐EI‐MS και GC‐NCI‐MS, 

ενώ η αντίστοιχη συσχέτιση για τα συμβατικά HAAs(5) είναι καλύτερη (p=0,0013). 

Παρά  το  γεγονός  ότι  οι  δύο  προαναφερθείσες  μέθοδοι  εμφανίζουν  καλή 

συσχέτιση, διαφοροποιούνται ως προς την απόκριση τους στο MCAA και το ΜΒΑΑ.  

Η εφαρμογή της μεθόδου GC‐NCI‐MS στα δείγματα της Βαρκελώνης δεν επέτρεψε 

την  ανίχνευση  του  MCAA,  σε  κανένα  από  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν,  ενώ 

συνέβαλε στην ανίχνευση του ΜΒΑΑ, το οποίο δεν ανιχνεύτηκε με τη μέθοδο GC‐EI‐

MS.    Οι  συγκεντρώσεις  των  δύο  μελών  στα  δείγματα  της  Βαρκελώνης  ήταν  πολύ 

κοντά ή και κάτω από τα όρια ανίχνευσης της μίας ή της άλλης μεθόδου, γεγονός 

που  δεν  επέτρεψε  την  ανίχνευση  και  τον  προσδιορισμό  τους  και  με  τις  δύο 

μεθόδους. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 10.49:  Συσχέτιση των αποτελεσμάτων για HAAs / HAAs(5) με χρήση GC‐EI‐MS και GC‐NCI‐MS. 

 

Όσον  αφορά  την  μέθοδο  IC‐ESI‐MS,  πραγματοποιήθηκε  διεργαστηριακός 

έλεγχος  της  παρουσίας HAAs  σε  πέντε  δείγματα  πόσιμου  νερού  της  Βαρκελώνης.  

Πιο  συγκεκριμένα,  πραγματοποιήθηκε  μελέτη  της  παρουσίας  των  HAAs  στο 

εργαστήριο  Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ.  με  χρήση  IC‐ESI‐MS,  σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  που 

αναπτύχθηκε στην παρούσα μελέτη,  ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

των  δειγμάτων αυτών,  με  χρήση  ίδιου  συστήματος  ανάλυσης,  σε  εργαστήριο  του 

πανεπιστημίου  της  Modena  (University  of  Modena  and  Reggio  Emilia,  Italy),  το 

οποίο  συμμετείχε  στο  ερευνητικό  πρόγραμμα  HiWate.    Σκοπός  αυτής  της 

διεργαστηριακής ανάλυσης ήταν ο έλεγχος της αξιοπιστίας της ανάλυσης των HAAs, 

με χρήση IC‐ESI‐MS και διαφορετικής μεθόδου επεξεργασίας των δειγμάτων.   
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Πίνακας 10.7: Επίπεδα συγκέντρωσης (μg/L) HAAs σε δείγματα πόσιμου νερού της Βαρκελώνης, με 

χρήση συστήματος ανάλυσης IC‐ESI‐MS. 

  MCAA  MBAA  DCAA  BCAA  TCAA  DBAA  BDCAA  DBCAA  TBAA 
  Ιταλία 
T‐CAPROQ  δ.α.  δ.α.  10  δ.π.  23  δ.α.  δ.π.  δ.π.  δ.α. 
B‐CAPCLOT  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.π.  11  δ.α.  δ.π.  δ.π.  δ.α. 
B‐VILOLIM  δ.α.  δ.α.  34  δ.π.  22  δ.α.  δ.π.  δ.π.  δ.α. 
CANF  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.π.  8  δ.α.  δ.π.  δ.π.  δ.α. 
CENT  δ.α.  δ.α.  58  δ.π.  11  9  δ.π.  δ.π.  δ.α. 

  Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ. 
T‐CAPROQ  δ.α.  δ.α.  9  δ.α.  24  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 
B‐CAPCLOT  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  23  36  δ.α.  δ.α.  δ.α. 
B‐VILOLIM  δ.α.  δ.α.  22  δ.α.  31  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 
CANF  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  9  28  δ.α.  δ.α.  δ.α. 
CENT  δ.α.  δ.α.  43  δ.α.  17  30  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

* δ.α: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε 

 

Τα  αποτελέσματα  τα  οποία  προέκυψαν  από  αυτή  την  διεργαστηριακή 

ανάλυση  φαίνονται  στον  Πίνακα  10.7.    Όπως  φαίνεται  στον  πίνακα  αυτό,  δεν 

υπάρχουν  σημαντικές  αποκλίσεις  στις  τιμές  των  HAAs  για  τα  δείγματα  που 

αναλύθηκαν.   Εξαίρεση αποτελεί το μέλος DBAA,  το οποίο στην παρούσα εργασία 

προσδιορίστηκε  σε  τρία  από  τα  πέντε  δείγματα  που  αναλύθηκαν,  ενώ  στην 

συγκριτική  μελέτη  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Ιταλία,  προσδιορίστηκε  σε  ένα 

μόνο  από  τα  δείγματα  και  μάλιστα  σε  πολύ  χαμηλότερη  συγκέντρωση.    Με  τη 

μέθοδο  πλήρους  σάρωσης  και  τον  έλεγχο  της  ισοτοπικής  αναλογίας  η  οποία 

αναμένεται για το DBAA, επιβεβαιώθηκε η παρουσία της ένωσης στα δείγματα που 

αναλύθηκαν. 
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10.5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

 

Γενικά  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  στο  σύνολο  των  δειγμάτων    του 

Ηρακλείου,  προσδιορίστηκαν  πολύ  χαμηλότερες  συγκεντρώσεις  αλογονωμένων 

παραπροϊόντων  σε  σχέση  με  τα  αντίστοιχα  δείγματα  της  Αθήνας  και  της 

Βαρκελώνης.    Η  διαφοροποίηση  αυτή  δικαιολογείται  αν  ληφθεί  υπόψη  η 

διαφορετική  προέλευση  των  υδάτων  καθώς  και  η  μέθοδος  απολύμανσης  που 

εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.  Σε όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν, ανεξάρτητα 

από την προέλευση τους οι επικρατέστερες κατηγορίες οργανικών παραπροϊόντων 

απολύμανσης είναι τα THMs, τα THANs και τα HAAs με την κατανομή τους να είναι 

αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 10.50.  Στο σχήμα αυτό φαίνεται ότι η επικρατέστερη 

κατγορία DBPs είναι τα THMs, για όλες τις περιοχές δειγματοληψίας. 

  Έτσι  για  την  περιοχή  του  Ηρακλείου,  της  Αθήνας  και  της  Βαρκελώνης  τα 

ποσοστά  των  THMs  επί  του  συνόλου  των  DBPs,  είναι  93,1%,  53,5%  και  78,1% 

αντίστοιχα.    Τα  THANs  αποτελούν  την  δεύτερη  κατηγορία  σε  αφθονία  για  τα 

δείγματα  νερού  υπόγειας  προέλευσης  του  Ηρακλείου  σε  ποσοστό  5,8%.    Για  την 

Αθήνα  και  τη  Βαρκελώνη,  όπου  τα  δείγματα  είναι  επιφανειακής  προέλευσης, 

δεύτερη κατηγορία σε σειρά αφθονίας αποτελούν τα HAAs(5) σε ποσοστό 40,5% και 

12,1%  αντίστοιχα.    Συγκεντρωτικά  υπάρχει  συμφωνία  στην  κατανομή  των  τριών 

κατηγοριών  μεταξύ  των  δειγμάτων  της  Αθήνας  και  της  Βαρκελώνης,  όπου  τα 

ποσοστά  κατανομής  για  τα  ΤΤΗΜs/ΤHANs/HAAs(5)  ακολουθούν  τη  σειρά: 

ΤΤΗΜs>THANs>HAAs(5).    Στα  δείγματα  του  Ηρακλείου,  αν  και  βασική  κατηγορία 

αποτελούν  τα  TTHMs,  υπάρχει  διαφοροποίηση  για  τις  κατηγορίες  THANs  και 

HAAs(5), όπου ισχύει: HAAs(5)>THANs.Στα δείγματα που αναλύθηκαν, ανιχνεύτηκαν 

επιπλέον  αλογονωμένες  κετόνες  και  χλωροπικρίνη,  ενώ  τετραχλωράνθρακας 

ανιχνεύτηκε μόνο σε κάποια από τα δείγματα του Ηρακλείου. 
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Σχήμα 10.50:  Επί τοις εκατό κατανομή των ΤΤΗΜs, HANs, HAAs(5) ανά περιοχή δειγματοληψίας. 
 

 

10.5.1. Κατηγορία TTHMs 

Μεταξύ  των  δειγμάτων  που  αναλύθηκαν,  ανάλογα  με  την  περιοχή 

προέλευσης  τους,  παρατηρούνται  σημαντικές  διαφορές.    Στο  Σχήμα  10.51 

παριστάνεται  σε  BWP  διάγραμμα  η  συγκέντρωση  των  ΤΤΗΜs,  ανά  περιοχή 

δειγματοληψίας.   Στο διάγραμμα αυτό διακρίνεται  το εύρος τιμών των ΤΤΗΜs  για 

το  25‐75%  των  δειγμάτων,  το  οποίο  κυμαίνεται  από  0,76‐25,23  μg/L  για  το 

Ηράκλειο, 22,10‐32,83 για την Αθήνα και 42,71‐85,39 μg/L για τη Βαρκελώνη.   Στο 

ίδιο διάγραμμα εμφανίζεται η μεσαία καθώς και η μέση τιμή της συγκέντρωσης των 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

6% 1%
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6% 41%

53%

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

10%
12%

78%
TTHMs THANs HAAs‐5



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ DBPs ΣΕ ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ                                   

 

267

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΗΡΑΚΛΕΙΟ AΘΗΝΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

TCM BDCM DBCM TBM

ΤΤΗΜs  για  τα  δείγματα  αυτά.    Παράλληλα  παρατηρούνται  οι  ελάχιστες  και  οι 

μέγιστες τιμές που παίρνουν τα TTHMs για το σύνολο των δειγμάτων ανά περιοχή.  

Στο  ίδιο διάγραμμα παρατηρείται ότι η μέση τιμή συγκέντρωσης των TTHMs είναι 

μεγαλύ‐τερη  για  την  Βαρκελώνη  απ’  ότι  στην  Αθήνα,  ενώ  η  χαμηλότερη  τιμή 

αντιστοιχεί στα δείγματα του Ηρακλείου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 10.51:  BWP διάγραμμα  συγκέντρωσης TTHMs στις περιοχές δειγματοληψίας. 

 

 Επιπλέον,  από  το  παραπάνω  διάγραμμα  προκύπτει  ότι  ορισμένα  από  τα 

δείγματα  που  αναλύθηκαν  για  το  Ηράκλειο  και  τη  Βαρκελώνη  εμφάνισαν 

συγκέντρωση  TTHMs  μεγαλύτερη  από  40  μg/L  (MCL, USEPA‐Stage 2).    Ο  αριθμός 

των δειγμάτων αυτών αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,3% και 86,7%, επί του συνόλου των 

δειγμάτων του Ηρακλείου και  της Βαρκελώνης αντίστοιχα.   Επιπλέον,  τα δείγματα 

της  Βαρκελώνης  σε  ποσοστό  20%  εμφάνισαν  συγκέντρωση  μεγαλύτερη  από  100 

μg/L,  που αντιστοιχεί στο ανώτατο επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης  των  TTHMs  που 

έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πόσιμα ύδατα (Πίνακας 2.1).    

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Σχήμα 10.52:  Επί τοις εκατό κατανομή των TTHMs ομολόγων ανά περιοχή δειγματοληψίας. 
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  Τα  βρωμιωμένα  παράγωγα  των  THMs  επικρατούν  σε  σχέση  με  τα 

χλωριωμένα για την περιοχή του Ηρακλείου και της Βαρκελώνης  (Σχήμα 10.52).   Ο 

σχηματισμός των βρωμιωμένων παραγώγων στα δείγματα αυτά ευνοείται λόγω των 

αυξημένων  επιπέδων  συγκέντρωσης  των  ιόντων  βρωμίου.    Το  επικρατέστερο 

παραπροϊόν  απολύμανσης  στα  δείγματα  αυτά  είναι  το  ΤΒΜ  και  η  σειρά  που 

σχηματίζονται  οι  ομόλογες  ενώσεις,  βάσει  της  αφθονίας  τους  είναι  η  εξής: 

TBM>DBCM>BDCM>TCM.    Σε  αντίθεση  με  το  Ηράκλειο  και  τη  Βαρκελώνη,  στα 

δείγματα της Αθήνας επικρατέστερο παραπροϊόν είναι το TCM, ενώ σε κανένα από 

τα  δείγματα  δεν  ανιχνεύεται  TBM.    Για  τα  υπόλοιπα  ομόλογα  μέλη,  η  σειρά  που 

σχηματίζονται,  βάσει  της  αφθονίας  τους  είναι  η  εξής:  TCM>ΒDCM>DΒCM.    Η 

κατανομή  αυτή  είναι  αναμενόμενη,  αν  ληφθεί  υπόψη  ότι  η  Αθήνα  υδροδοτείται 

από επιφανειακά νερά στα οποία τα βρωμιούχα ανιόντα ανιχνεύονται σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

 

 

Σχήμα 10.53: Κατανομή παράγοντα BIF για τις περιοχές δειγματοληψίας. 

 

Οι τιμές που λαμβάνει η παράμετρος BIF, για τα δείγματα που αναλύθηκαν, 

απεικονίζονται  στο  Σχήμα  10.53.    Όπως  παρατηρείται  στο  σχήμα  αυτό,  η 

παράμετρος  λαμβάνει  τις  μεγαλύτερες  τιμές  στα  δείγματα  του  Ηρακλείου  (0,00‐

2,97), ενώ στα δείγματα της Βαρκελώνης είναι χαμηλότερες (0,31‐2,05). Τέλος στην 

Αθήνα  η  μείωση  των  τιμών  των  βρωμιωμένων  ΤΗΜs  φαίνεται  και  στις  τιμές  BIF 
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(0,37‐0,62).    Στις  παράκτιες  περιοχές,  όπως  είναι  το  Ηράκλειο,  πραγματοποιείται 

επίδραση της θάλασσας στους υπόγειους υδροφορείς, με αποτέλεσμα την αύξηση 

της  συγκέντρωσης  των  ιόντων  βρωμίου,  που  συμβάλλουν  στον  σχηματισμό 

βρωμιωμένων ομολόγων.    Στο σημείο αυτό πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  ακόμα  και 

στις  περιπτώσεις  χαμηλής  συγκέντρωσης  βρωμιούχων  ανιόντων  διαφαίνεται  η 

προτίμηση  των βρωμιωμένων ομολόγων σε  χλωριωμένα υπόγεια νερά παράκτιων 

περιοχών.   Η παρατήρηση αυτή δικαιολογείται αν  ληφθεί υπόψη ότι  τα δείγματα 

αυτά  εμφανίζουν  χαμηλή  περιεκτικότητα  της  οργανικής  ύλης  σε  αρωματικούς 

άνθρακες,  όπως  αναφέρθηκε  στο  Κεφάλαιο  9,  με  αποτέλεσμα  να  ευνοείται  η 

υποκατάσταση βρωμίου (Heller‐Grossman et al., 1993).      

Η διαφοροποίηση στις συγκεντρώσεις  των ΤΗΜs φαίνεται  να σχετίζεται με 

την  προέλευση  των  δειγμάτων.    Στατιστική  επεξεργασία  των  αποτελεσμάτων,  με 

χρήση  ανάλυσης  κύριων  συνιστωσών  (Principal  Component  Analysis,  PCA), 

επιβεβαιώνει  την  εξάρτηση  της  συγκέντρωσης  των  ΤΗΜs,  ανάλογα  με  την 

προέλευση των δειγμάτων.  Όπως φαίνεται από το Σχήμα 10.54, από τη στατιστική 

ανάλυση  των  δεδομένων  για  την  κατηγορία  των  THMs  εξάγονται  δύο  κύριες 

συνιστώσες  (factor  loadings)  με  ιδιοτιμές  (eigenvalues)  μεγαλύτερες  από  το  1 

(στατιστικα σημαντικές). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 10.54: Ιδιοτιμές και συνιστώσες που εξάγονται από PCA ανάλυση στα δεδομένα που 
αφορούν τα THMs στα δείγματα των τριών πόλεων. 

 

Οι  δύο  αυτές  συνιστώσες  (F1  και  F2)  περιγράφουν  το  96,70%  της  ολικής 

διακύμανσης.    Όπως  φαίνεται  και  στο  Σχήμα  10.55,  η  πρώτη  συνιστώσα  (F1) 
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Variables (axes F1 and F2: 96,70 %)
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σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις συγκεντρώσεις του ΤΒΜ , αύξηση του οποίου έχει 

αρνητική συνεισφορά στην τιμή του Factor 1.   Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι με 

τον παράγοντα αυτό σχετίζεται πολύ καλά η συγκέντρωση των TTHMs, των οποίων 

η συγκέντρωση καθορίζεται από την συγκέντρωση το TBM, όπως έχει αποδειχτεί για 

τα  δείγματα  του  Ηρακλείου  και  της  Βαρκελώνης.    Στην  δεύτερη  συνιστώσα  (F2) 

επιδρά θετικά η συγκέντρωση των TTHMs, BDCM, DBCM, TBM και TCM.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Σχήμα 10.55: Επίδραση των συνιστωσών F1 και F2 στις μεταβλητές. 

 

Στον  Πίνακα  10.8  παρουσιάζονται  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  κύριων 

συνιστωσών (F1 και F2) και των μεταβλητών που αναλύθηκαν. 

 

Πίνακας 10.8: Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών και κύριων συνιστωσών.  
   F1  F2 

TTHMs  0,996  ‐0,085 
TCM  0,707  0,687 
BDCM  0,945  0,192 
DBCM  0,965  ‐0,217 
TBM  0,883  ‐0,423 

 

Ενώ  στον  Πίνακα  10.9  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  συσχέτισης  Pearson 

μεταξύ των μεταβλητών που αναλύθηκαν.  
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Observations (axes F1 and F2: 96,70 %)
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Πίνακας 10.9: Πίνακας συσχέτισης  Pearson (n). 
Variables  TTHMs  TCM  BDCM  DBCM  TBM 
TTHMs  1  0,653  0,914  0,975  0,922 
TCM  0,653  1  0,756  0,520  0,366 
BDCM  0,914  0,756  1  0,885  0,707 
DBCM  0,975  0,520  0,885  1  0,918 
TBM  0,922  0,366  0,707  0,918  1 
Values in bold are different from 0 with a significance level alpha=0,05 

 

Στο Σχήμα 10.56 παρουσιάζεται η προβολή των δεδομένων  στις δύο πρώτες 

συνιστώσες  (Factors)  που  είναι  αποτέλεσμα  της  ανάλυσης  κύριων  συνιστωσών 

(PCA).    Από  το  διάγραμμα  αυτό  φαίνεται  ότι  μεγαλύτερη  διαφοροποίηση  των 

δειγμάτων  υπάρχει ως  προς  τον  Factor 1,  η  οποία  αποδίδεται  στην  συγκέντρωση 

του TBM  και  του DBCM  ,  ενώ μικρότερη είναι η διαφοροποίηση για  τον Factor 2.  

Έτσι τα δείγματα ταξινομούνται σε τρεις βασικές ομάδες.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.56: Προβολή των δεδομένων στις δύο κύριες συνιστώσες που εξάγονται από την PCA. 

 
Πρώτη κατηγορία είναι αυτή των δειγμάτων υπόγειας προέλευσης με υψηλή 

περιεκτικότητα σε βρωμιούχα ιόντα, τα οποία αντιστοιχούν στα δείγματα πόσιμου 

χλωριωμένου  νερού  του  Ηρακλείου.    Δεύτερη  κατηγορία  αποτελούν  τα  δείγματα 

επιφανειακής  προέλευσης  με  υψηλή  περιεκτικότητα  σε  βρωμιούχα  ιόντα  και 

αντιστοιχούν στα δείγματα της Βαρκελώνης.   Τέλος, τρίτη κατηγορία αποτελούν τα 
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δείγματα της Αθήνας τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τον Factor 1,   αφού δεν 

περιέχουν ΤΒΜ,  ενώ περιέχουν σε υψηλές συγκεντρώσεις  χλωριωμένα έναντι  των 

βρωμιωμένων  παραγώγων  Τέλος  στο  Σχήμα  10.56  παρατηρείται  ότι  τα  δείγματα 

που  αναλύθηκαν  διαφοροποιούνται  ως  προς  F2,  ανάλογα  με  το  αν  η  προέλευση 

τους  είναι  επιφανειακή  ή  υπόγεια.    Με  τον  τρόπο  αυτό  αποδεικνύεται  ότι  η 

διαφοροποίηση  στις  συγκεντρώσεις  των  ΤΗΜs  σχετίζεται  με  την  προέλευση  των 

δειγμάτων.    Οι  ιδιοτιμές  (eigenvalues)  καθώς  και  τα  βάρη  των  μεταβλητών  στις 

συνιστώσες  (factor  loadings),  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  Παράρτημα V  (Πίνακας 

1A, 1Β, 1Γ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10.57: Δενδρόδιαγραμμα για τα δείγματα της περιοχής του Ηρακλείου. 
 

Η  ιεραρχική  ανάλυση  σε  ομοειδή  σύνολα  των  δειγμάτων  του  Ηρακλείου, 

είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή ενός δενδρογράμματος  (Hierarchical Clustering 

Dendrogram).    Στο  Σχήμα  10.57  απεικονίζεται  το  δενδροδιάγραμμα  το  οποίο 

προέκυψε  μετά  από  στατιστική  ανάλυση  των  δεδομένων  για  τα  δείγματα  του 

Ηρακλείου.   Όμοια ανάλυση για  τα δείγματα  της Αθήνας  και  της Βαρκελώνης δεν 

έδωσε  σαφή  εικόνα  ομαδοποίησης  των  δειγμάτων.    Όπως  παρατηρείται  στο  διά‐

γραμμα αυτό τα δείγματα που αναλύθηκαν χωρίζονται στα δύο βασικά σύνολα (1) 

και (2).  Ο διαχωρισμός αυτών των συνόλων αποδίδεται στη διαφορά των επιπέδων 

συγκέντρωσης  των TTHMs,  μιάς  και  το σύνολο  (1)  περιλαμβάνει  τα δείγματα που 

εμαφανίζουν  συγκεντρώσεις  μικρότερες  από  4,58  μg/L,  ενώ  το  σύνολο  (2) 

περιλαμβάνει  τα  δείγματα  που  εμαφανίζουν  συγκεντρώσεις  που  κυμαίνονται 
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μεταξύ  9,01‐30,38  μg/L.    Το  σύνολο  (1)  και  το  σύνολο  (2)  διαχωρίζονται  σε  δύο 

επιμέρους σύνολα, καταλήγοντας τελικά στα τέσσερα σύνολα: (a), (b), (c) και (d). 

Το σύνολο (a) περιλαμβάνει τα δείγματα Η1, Η3, Η7, Η9, Η5 και εκφράζει την 

ομάδα  των  δειγμάτων  με  τη  μεγαλύτερη  μέση  συγκέντρωση    ΤΤΗΜs,  η  οποία 

κυμαίνεται από 16,02 έως 30,38 μg/L.  Το σύνολο (b) περιλαμβάνει τα δείγματα Η2, 

Η4,  Η12,  Η6,  Η18,  H11,  H13.    Κοινό  χαρακτηριστικό  του  συνόλου  (b)  είναι  ότι 

πρόκειται  για  τα  δείγματα  στα  οποία  προσδιορίστηκαν  οι  μεγαλύτερες  τιμές  των 

παραμέτρων BIF, των οποίων η μέση τιμή κυμαίνεται από 1,64 έως 2,69.  Το σύνολο 

(c) περιλαμβάνει  τα δείγματα Η8, Η10, Η14, Η15, Η16, H17  και  το χαρακτηριστικό 

που  ομαδοποιεί  αυτά  τα  δείγματα,  αλλά  ταυτόχρονα  τα  διαχωρίζει  από  τα 

υπόλοιπα είναι ότι στα δείγματα αυτά ανιχνεύονται τα χαμηλότερα επίπεδα ΤΒΜ.  

Τέλος,  το  σύνολο  (d)  περιλαμβάνει  τα  δείγματα  Η19,  Η21‐r,  Η25‐r,  Η24‐r,  Η20‐r, 

Η22‐r, Η23‐r και εκφράζει την ομάδα των δειγμάτων που αν και εμφανίζει χαμηλές 

συγκεντρώσεις ΤΒΜ,  όπως και  το σύνολο  (c),  διαχωρίζεται  λόγω  της  χαμηλότερης 

μέσης  τιμής  ΤΤΗΜs,  που  για  τα  δείγματα  αυτά  κυμαίνεται  από  0,13  έως  0,57.  

Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  στο  σύνολο  αυτό,  με  εξαίρεση  το  δείγμα Η19, 

περιλαμβάνονται  όλα  τα δείγματα που προέρχονται από μη αστικές  περιοχές  του 

Ηρακλείου. 

 

 

10.5.2. Κατηγορία HAAs(5) 

 

Τα  επίπεδα  συγκέντρωσης  των  HAAs,  εμφανίζουν  σημαντική  διακύμανση 

στα δείγματα που αναλύθηκαν ανάλογα με την περιοχή απ’ όπου προέρχονται.  Τα 

δείγματα  νερού  επιφανειακής  προέλευσης,  όπως  είναι  αυτά  της  Αθήνας  και  της 

Βαρκελώνης  εμφανίζουν  μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις  σε  σχέση  με  τα  δείγματα 

νερού του Ηρακλείου.  Σε μελέτη που πραγματοποίήθηκε στη Γαλλία, στα δείγματα 

νερού  επιφανειακής  προέλευσης  προσδιορίστηκαν  HAAs  σε  συγκεντρώσεις  που 

ξεπερνούσαν  τα  100  μg/L,  ενώ  σε  δείγματα  υπόγειας  προέλευσης  οι  αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις  ήταν  αμελητέες  (Benanou  et  al.,  1998).    Στο  Σχήμα  10.58 

παριστάνεται  σε  BWP  διάγραμμα  η  συγκέντρωση  των  ΗΑΑs,  ανά  περιοχή 
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δειγματοληψίας.  Στο διάγραμμα αυτό διακρίνεται το εύρος τιμών των HAAs για το 

25‐75%  των  δειγμάτων,  το  οποίο  κυμαίνεται  από 0,06‐0,50  μg/L  για  το Ηράκλειο, 

20,92‐24,97 μg/L για την Αθήνα και 2,93‐35,86 μg/L για τη Βαρκελώνη.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Σχήμα 10.58: BWP διάγραμμα  συγκέντρωσης ΗΑΑs στις περιοχές δειγματοληψίας. 

 

Στο  Σχήμα  10.58  εμφανίζονται  οι  ελάχιστες  και  οι  μέγιστες  τιμές  που 

παίρνουν  τα  HAAs(5)  για  το  σύνολο  των  δειγμάτων  ανά  περιοχή  καθώς  και    η 

μεσαία και η μέση τιμή της συγκέντρωσης για τα δείγματα αυτά.   Όπως προκύπτει 

από το διάγραμμα αυτό, η μέση τιμή συγκέντρωσης των HAAs(5) είναι μεγαλύτερη 

για  την  Αθήνα  απ’  ότι  στην  Βαρκελώνη,  ενώ  η  χαμηλότερη  τιμή  αντιστοιχεί  στα 

δείγματα του Ηρακλείου.  Επιπλέον παρατηρείται ότι σε ορισμένα από τα δείγματα 

που αναλύθηκαν για τη Βαρκελώνη η συγκέντρωση των ΗΑΑs(5) ήταν μεγαλύτερη 

από 30 μg/L (MCL, USEPA‐Stage 2).  Ο αριθμός των δειγμάτων αυτών αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 7,5% των δειγμάτων που αναλύθηκαν από την περιοχή αυτή. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 10.59:  Επί τοις εκατό κατανομή των ΗΑΑs(5) ομολόγων ανά περιοχή δειγματοληψίας. 
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Τα  βρωμιωμένα  παράγωγα  των  ΗΑΑs(5)  επικρατούν  σε  σχέση  με  τα 

χλωριωμένα  ομόλογα  για  την  περιοχή  του  Ηρακλείου  και  της  Βαρκελώνης.  

Επικρατέστερο  παραπροϊόν  και  για  τις  δύο  περιοχές  είναι  το  DΒAA.    Η  σειρά 

κατάταξης  τους,  βάσει  της  αφθονίας  τους  για  το  Ηράκλειο  είναι  η  εξής: 

DΒAA>DCAA>TCAA>MBAA και για τη Βαρκελώνη: DΒAA>TCAA>DCAA>MCAA>MBAA.  

Σε  αντίθεση  με  το  Ηράκλειο  και  τη  Βαρκελώνη,  στα  δείγματα  της  Αθήνας 

επικρατέστερο  παραπροϊόν  είναι  το  DCΑΑ,  ενώ  σε  εξίσου  σημαντικό  ποσοστό 

ανιχνεύτηκε το TCAA, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.59.  Η σειρά κατάταξης ανάλογα 

με το ποσοστό που ανιχνεύονται τα HAAs(5) στα δείγματα της Αθήνας είναι η εξής: 

DCAA>TCAA>DBAA.    

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 10.60: Επί τοις εκατό κατανομή MXAA, DXAA, TXAA ανά περιοχή δειγματοληψίας. 

 

Σε  όλα  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν,  παρατηρείται  ότι  για  την  κατηγορία 

των  βρωμιωμένων  HAAs  ευνοείται  η  υποκατάσταση  των  DXAAs  σε  σχέση  με  τα 

MXAAs  και  τα  TXAAs  (Σχήμα  10.60).    Στην  Αθήνα  παρατηρείται  σχηματισμός 

βρωμιωμένων  DXAAs  σε  ποσοστό  100%  των  DXAAs,  ενώ  στη  Βαρκελώνη 

παρατηρείται  επιπλέον σχηματισμός βρωμιωμένων MXAAs  και TXAAs  σε ποσοστό 

4% και 2%, αντίστοιχα.  Τέλος, στα δείγματα της περιοχής του Ηρακλείου, όπως και 

στη  Βαρκελώνη,  παρατηρείται  σχηματισμός  βρωμιωμένων  MXAAs  και  TXAAs  σε 

ποσοστό 1% και 22% αντίστοιχα.   

Στατιστική  επεξεργασία  των  αποτελεσμάτων,  με  χρήση  ανάλυσης  κύριων 

συνιστωσών  (Principal Component Analysis,  PCA),  επιβεβαιώνει  την  εξάρτηση  της 

συγκέντρωσης  των  ΗΑΑs,  ανάλογα  με  την  προέλευση  των  δειγμάτων.    Όπως 

φαίνεται από το Σχήμα 10.61, από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων για την 

κατηγορία των ΗΑΑs εξάγονται τρεις συνιστώσες  με ιδιοτιμές (eigenvalues) μεγαλύ‐

τερες από το 1. 
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Σχήμα 10.61: Ιδιοτιμές και συνιστώσες που εξάγονται από PCA ανάλυση στα δεδομένα που 
αφορούν τα HAAs στα δείγματα των τριών πόλεων. 

 

Από αυτές  τις συνιστώσες, οι F1  και F2 περιγράφουν το 58,71%  της ολικής 

διακύμανσης και είναι αυτές που επιλέχθηκαν να μελετηθούν.  Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα  10.62,  η  πρώτη  συνιστώσα  (Factor  1)  σχετίζεται  κατά  κύριο  λόγο  με  τις 

συγκεντρώσεις των χλωριωμένων ομολόγων (DCAA, TCAA), αύξηση των οποίων έχει 

θετική  συνεισφορά  στην  τιμή  του  Factor  1,  ενώ  στον  παράγοντα  αυτό  επιδρούν 

αρνητικά  οι  συγκεντρώσεις  κυρίως  των  βρωμιωμένων  ομολόγων.    Στην  δεύτερη 

συνιστώσα  (Factor 2)  επιδρούν θετικά οι συγκεντρώσεις όλων των αλογονωμένων 

οξικών οξέων, εκτός από το BDCAA το οποίο επιδρά αρνητικά.  

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 10.62: Επίδραση των συνιστωσών F1 και F2 στις μεταβλητές. 
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Στον  Πίνακα  10.10  παρουσιάζονται  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  κύριων 

συνιστωσών (F1 και F2) και των μεταβλητών που αναλύθηκαν.   

 

Πίνακας 10.10: Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών και κύριων συνιστωσών. 
   F1  F2 
MCAA  0,833  ‐0,181 
MBAA  0,795  ‐0,361 
DCAA  0,564  0,714 
TCAA  0,497  0,758 
BCAA  0,409  ‐0,164 
DBAA  0,727  ‐0,500 
BDCAA  ‐0,171  ‐0,061 
DBCAA  0,615  ‐0,353 
TBAA  0,331  ‐0,375 
HAAs(5)  0,858  0,490 

 

Στο Σχήμα 10.63 παρουσιάζεται η προβολή των δεδομένων  στις δύο πρώτες 

συνιστώσες (F1, F1) που είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης κύριων συνιστωσών (PCA).  

Από  το  διάγραμμα  αυτό  φαίνεται  ότι  τα  δείγματα  ταξινομούνται  σε  δύο  βασικές 

ομάδες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σχήμα 10.63: Προβολή των δεδομένων στις δύο κύριες συνιστώσες που εξάγονται από την PCA. 

 

Πρώτη  κατηγορία  είναι  αυτή  των  δειγμάτων  της  Αθήνας  τα  οποία  έχουν 

διαφοροποιηθεί  από  τα  υπόλοιπα  δείγματα  ως  προς  τον  Factor  1,  εξαιτίας  της 

προτίμησης  των  δειγμάτων  αυτών  στον  σχηματισμό  χλωριωμένων  παραγώγων.  
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Στην  επόμενη  ομάδα  εντάσσονται  τα  δείγματα  τόσο  του  Ηρακλείου,  όσο  και  της 

Βαρκελώνης,  τα  οποία  διαφοροποιούνται  σε  σχέση  με  τα  δείγματα  της  Αθήνας 

εξαιτίας  της  μεγαλύτερης  περιεκτικότητας  τους  σε  βρωμιωμένα  έναντι  των 

χλωριωμένων  ομολόγων.    Το  γεγονός  ότι  τα  δείγματα  της  Βαρκελώνης  και  του 

Ηρακλείου  εντάσσονται  σε  μία  ομάδα  σχετίζεται  με  τον  παράγοντα  ΒIF  και  την 

υψηλή περιεκτικότητα τους σε βρωμιούχα ιόντα.   

Στον  Πίνακα  10.11  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  συσχέτισης  Pearson, 

μεταξύ των μεταβλητών που αναλύθηκαν. Οι  ιδιοτιμές  (eigenvalues) καθώς και τα 

βάρη  των  μεταβλητών  στις  συνιστώσες  (factor  loadings),  αναφέρονται  αναλυτικά 

στο Παράρτημα V (Πίνακας 2A, 2Β, 2Γ). 
 

Πίνακας 10.11: Πίνακας συσχέτισης  Pearson (n). 
Variables  MCAA  MBAA  DCAA  TCAA  BCAA  DBAA  BDCAA  DBCAA  TBAA  HAAs(5) 
MCAA  1  0,682  0,320  0,247  0,297  0,680  ‐0,072  0,499  0,228  0,592 
MBAA  0,682  1  0,173  0,079  0,351  0,871  ‐0,071  0,403  0,171  0,535 
DCAA  0,320  0,173  1  0,679  ‐0,011  0,030  ‐0,088  0,165  0,011  0,844 
TCAA  0,247  0,079  0,679  1  0,186  ‐0,075  ‐0,094  0,090  ‐0,018  0,783 
BCAA  0,297  0,351  ‐0,011  0,186  1  0,279  ‐0,106  0,203  0,060  0,214 
DBAA  0,680  0,871  0,030  ‐0,075  0,279  1  ‐0,103  0,419  0,186  0,438 
BDCAA  ‐0,072  ‐0,071  ‐0,088  ‐0,094  ‐0,106  ‐0,103  1  ‐0,041  ‐0,042  ‐0,135 
DBCAA  0,499  0,403  0,165  0,090  0,203  0,419  ‐0,041  1  0,617  0,319 
TBAA  0,228  0,171  0,011  ‐0,018  0,060  0,186  ‐0,042  0,617  1  0,082 
HAAs(5)  0,592  0,535  0,844  0,783  0,214  0,438  ‐0,135  0,319  0,082  1 

 

 

10.5.3. Κατηγορία HANs 

 
Η παρουσία  των HANs  στα δείγματα  νερού προσδίδει σε αυτά,  τοξικότητα 

γονιδιακού χαρακτήρα.  Πιο συγκεκριμένα, έχει δειχτεί ότι η σειρά τοξικότητας των 

ενώσεων  αυτών  είναι  η  ακόλουθη:  ΜBAN>BCAN>DCAN>ΜCAN>TCAN  (Mueller  et 

al., 2007).   Η επί τοις εκατό κατανομή των HANs στα δείγματα πόσιμου νερού που 

αναλύθηκαν  στην  παρούσα  εργασία  είναι  αυτή  που  φαίνεται  στο  Σχήμα  10.64.  

Όπως  παρατηρείται  στο  σχήμα  αυτό,  για  την  περιοχή  του  Ηρακλείου  και  της 

Βαρκελώνης  επικρατέστερο  ομόλογο  είναι  το  DBAN,  ενώ  σε  εξίσου  σημαντικά 

ποσοστά σχηματίζεται και το BCAN.  Γενικότερα για τις δύο αυτές περιοχές ευνοεί‐
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ται ο σχηματισμός των βρωμιωμένων έναντι των χλωριωμένων παραγώγων, φαινό‐

μενο που παρατηρείται και για τις υπόλοιπες κατηγορίες των DBPs.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 10.64: Επί τοις εκατό κατανομή των ΗΑNs ομολόγων ανά περιοχή δειγματοληψίας. 

 

  Η σειρά κατάταξης των ΗΑΝs ομολόγων για τα δείγματα που προέρχονται 

από  το  Ηράκλειο  είναι  η  εξής:  DΒAΝ>ΒCAΝ>TCAΝ>DCAN,  ενώ  στα  δείγματα  της 

Βαρκελώνης  η  αντίστοιχη  σειρά  είναι:  DΒAΝ>ΒCAΝ>DCAΝ>TCAN.  Έτσι  μεταξύ 

αυτών  των  δύο  περιοχών  παρατηρείται  διαφοροποίηση  στη  σειρά  κατάταξης 

μεταξύ TCAΝ και DCAN.  Στα δείγματα της Αθήνας ανιχνεύτηκαν μόνο το DCAN και 

το ΒCAN, με επικρατέστερη ένωση το DCAN.   
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10.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Τα  δείγματα  νερού  που  αναλύθηκαν  αντιστοιχούν  σε  ύδατα  υπόγειας 

προέλευσης,  τα  οποία  προέρχονταν  από  παράκτιες  και  μη  παράκτιες 

περιοχές  (Ηράκλειο),  καθώς  και  ύδατα  επιφανειακής  προέλευσης  (Αθήνα, 

Βαρκελώνη).    Η  κύρια  μέθοδος  απολύμανσης  που  χρησιμοποιείται  στις 

διάφορες περιοχές δειγματοληψίας είναι η χλωρίωση.  Εξαίρεση αποτελεί η 

περιοχή της Βαρκελώνης, όπου η χλωρίωση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 

με άλλα απολυμαντικά  μέσα όπως  είναι  το KMnO4,  το Ο3  και  το ClO2.    Τα 

επίπεδα  καθώς  και  η  κατανομή  των  αλογονωμένων  οργανικών 

παραπροϊόντων  απολύμανσης  διαφοροποιούνται  ανάλογα  με  την 

προέλευση των δειγμάτων πόσιμου νερού. 

 
 Οι  κύριες  κατηγορίες  DBPs  που  ανιχνεύτηκαν  στα  δείγματα  που 

αναλύθηκαν  είναι  τα  τριαλογονωμένα  μεθάνια  (ΤΗΜs),  τα  αλογονωμένα 

ακετονιτρίλια  (HANs)  και  τα αλογονωμένα οξικά οξέα  (HAAs).   Η κατανομή 

των τριών βασικών κατηγοριών (ΤTHMs‐THANs‐HAAs(5)), εκφρασμένη σε επί 

τοις εκατό ποσοστά είναι η εξής: 93,1%‐5,8%‐1,1% (Ηράκλειο), 53,5%‐6,0%‐

40,5% (Αθήνα) και 78,1%‐9,8%‐12,1% (Βαρκελώνη).   

 
 Στα δείγματα νερού που αναλύθηκαν η κατηγορία των DBPs που εμφάνισε 

τη μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι τα THMs, ανεξάρτητα από την προέλευση 

τους.    Για  τις  κατηγορίες HANs  και HAAs,  υπάρχει  διαφοροποίηση  μεταξύ 

των περιοχών.    Έτσι,  ενώ στα προερχόμενα από  τo  Ηράκλειο  δείγματα,  τα 

HANs αντιστοιχούν στην δεύτερη κατηγορία σε σειρά αφθονίας DBPs, στην 

περιοχή  της  Αθήνας  και  της  Βαρκελώνης  δεύτερη  κατηγορία  σε  σειρά 

αφθονίας  είναι  τα  HAAs.    H  κατανομή  αυτή  σχετίζεται  με  την  υπόγεια  ή 

επιφανειακή  προέλευση  των  εν  λόγω  δειγμάτων.    Οι  υψηλότερες  μέσες 

συγκεντρώσεις  ΤTHMs  προσδιορίστηκαν  στα  δείγματα  επιφανειακής 

προέλευσης όπως είναι αυτά της περιοχής της Βαρκελώνης (71,89 μg/L), και 

της Αθήνας (27,74 μg/L).  Τα χαμηλότερα επίπεδα ΤTHMs ανιχνεύτηκαν στα 
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δείγματα από την περιοχή του Ηρακλείου (9,24 μg/L), τα οποία προέρχονται 

από υπόγειες πηγές.   

 
 Στα δείγματα του Ηρακλείου και της   Βαρκελώνης ευνοείται ο σχηματισμός 

βρωμιωμένων  έναντι  των  χλωριωμένων πτητικών DBPs  με  κύρια  ένωση  το 

ΤΒΜ,  λόγω  των  αυξημένων  επιπέδων  συγκέντρωσης  βρωμιούχων  ιόντων 

που  περιέχονται  σε  αυτά.    Για  το  Ηράκλειο  και  τη  Βαρκελώνη  υπάρχει 

ομοιότητα στη σειρά με την οποία ανιχνεύονται τα ομόλογα των THMs στα 

δείγματα νερού και είναι η εξής: TBM>DBCM>BDCM>TCM.  Στα χλωριωμένα 

νερά  της  Αθήνας  παρατηρήθηκε  σαφής  προτίμηση  σχηματισμού  των 

χλωριωμένων  ομολόγων,  με  κύριο  παραπροϊόν  απολύμανσης  το  TCM  ενώ 

δεν  ανιχνεύεταιτηκε  ΤΒΜ  σε  κανένα  από  αυτά  τα  δείγματα,  η  σειρά  που 

παρατηρείται  είναι  η  ακόλουθη:  TCM>ΒDCM>DΒCM.    Έτσι,  το  ΤΒΜ  είναι 

αυτό που καθορίζει τη συνολική συγκέντρωση των TTHMs στα δείγματα του 

Ηρακλείου  και  της  Βαρκελώνης,  ενώ  το  TCM  καθορίζει  την  συνολική 

συγκέντρωση των TTHMs στα δείγματα της Αθήνας. 

 
 Για  τη  Βαρκελώνη,  στο  87%  των  δειγμάτων  που  αναλύθηκαν, 

προσδιορίστηκαν συγκεντρώσεις TTHMs>40 μg/L  (MCL, USEPA‐Stage 2)  και 

στο 20% μεγαλύτερες από 100 μg/L (MCL, EU).  Αντίστοιχο αλλά μικρότερης 

κλίμακας  φαινόμενο  παρατηρείται  στο  2%  περίπου  των  δειγμάτων  του 

Ηρακλείου (>40 μg/L).  Σε κανένα από τα δείγματα που αναλύθηκαν για την 

Αθήνα δεν ανιχνεύτηκε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 40 μg/L. 

 
 Η  παράμετρος  σχηματισμού  βρωμιωμένων  ομολόγων  BIF(ΤΗΜs)  για  το 

Ηράκλειο  τείνει στην τιμή 3,  για  τη Βαρκελώνη τείνει στην τιμή 2,5  και για 

την Αθήνα είναι μικρότερη από 1.  Οι τιμές της παραμέτρου αυτής συνάδουν 

με  τα  υψηλότερα  ή  χαμηλότερα  επίπεδα  συγκέντρωσης  που ανιχνεύτηκαν 

τα βρωμιωμένα ΤΗΜs, ανάλογα με την περιοχή την οποία αφορούν. 

 
 Σε ποσοστό 23% των δειγμάτων της Βαρκελώνης, ο συνολικός παραμετρικός 

δείκτης  ΙWHO>1.    Στα  δείγματα  του  Ηρακλείου  και  της  Αθήνας  ο  δείκτης 

λαμβάνει τιμές ≤0,440 και ≤0,398 αντίστοιχα. 
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 Την  ίδια  σειρά  αφθονίας  με  τα  ΤΤΗΜs  ακολουθούν  και  τα  THANs  για  τις 

περιοχές  αυτές.    Έτσι  η  μέση  τιμή  των  ΤHANs  που  προσδιορίστηκε  στην 

περιοχή της Βαρκελώνης  ήταν 11,98 μg/L, της Αθήνας ήταν ίση με 3,13 μg/L 

και  του  Ηρακλείου  ίση  με  0,54  μg/L.    Το  DCAN  είναι  το  ομόλογο  που 

προσδιορίζεται  με  τη  μέγιστη  αφθονία  στα  δείγματα  της  Αθήνας,  για  την 

κατηγορία των HANs, ενώ στα δείγματα του Ηρακλείου και της Βαρκελώνης 

τη μεγαλύτερη αφθονία εμφανίζει το DBAN. 

 
   Η  κατηγορία  των  HAAs(5)  προσδιορίστηκε  σε  πολύ  χαμηλά  επίπεδα  στα 

δείγματα του Ηρακλείου, με μέση συγκέντρωση 0,49 μg/L.    Σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις, σε σχέση με τα δείγματα του Ηρακλείου, ανιχνεύτηκαν στα 

δείγματα της Βαρκελώνης (11,15 μg/L).  Το MCAA ανιχνεύτηκε στα δείγματα 

της  Βαρκελώνης  σε  συγκεντρώσεις  ≤3,95  μg/L,  ενώ  δεν  ανιχνεύτηκε  σε 

κανένα  από  τα  δείγματα  του  Ηρακλείου  και  της  Αθήνας.    Στην  Αθήνα  το 

ομόλογο με  τη μεγαλύτερη αφθονία για  την κατηγορία  των HAAs,  είναι  το 

DCAA,  ενώ για το Ηράκλειο και  τη Βαρκελώνη το DBAA.   Οι ενώσεις αυτές 

καθορίζουν  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  τη  συνολική  συγκέντρωση  των 

ΗΑΑs(5).  Τα επίπεδα των HAAs(5) σε όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν από 

το  Ηράκλειο  και  την  Αθήνα  εμφάνισαν  συγκεντρώσεις  μικρότερες  των  30 

μg/L.  Ενώ σε ποσοστό 7% των δειγμάτων που αναλύθηκαν από την περιοχή 

της Βαρκελώνης προσδιορίστηκε συγκέντρωση των HAAs(5)>30 μg/L  (MCL, 

USEPA‐Stage2) . 

 
 Εκτός  από  τα  HAAs(5),  σχηματίζονται  σε  σημαντικές  ποσότητες  και  άλλες 

ενώσεις  για  την  κατηγορία  των  HAAs.    Έτσι  στα  δείγματα  της  Αθήνας 

προσδιορίστηκε    επιπλέον  ΒCAA  (0,2%).    Στο  Ηράκλειο  ανιχνεύτηκε  ΒCAA 

(23%), DBCAA (7,3%) και ΤΒΑΑ (13,1%) και στη Βαρκελώνη ανιχνεύτηκε ΒCAA 

(19,9%), DBCAA (0,4%) και ΤΒΑΑ (0,6%).  Τα προαναφερθέντα επί τοις εκατό 

ποσοστά  αναφέρονται  στη  συνολική  συγκέντρωση  των  HAAs.    Σε  όλα  τα 

δείγματα  που  αναλύθηκαν,  παρατηρείται  ότι  για  την  κατηγορία  των 

βρωμιωμένων HAAs ευνοείται η υποκατάσταση των DXAAs σε σχέση με τα 

MXAAs και τα TXAAs.  Στην Αθήνα παρατηρείται σχηματισμός βρωμιωμένων 
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DXAAs  σε  ποσοστό  100%  των  DXAAs,  ενώ  στη  Βαρκελώνη  παρατηρείται 

επιπλέον σχηματισμός βρωμιωμένων MXAAs και TXAAs σε ποσοστό 4% και 

2%,  αντίστοιχα.    Στα  δείγματα  της  περιοχής  του  Ηρακλείου,  όπως  και  στη 

Βαρκελώνη, παρατηρείται σχηματισμός βρωμιωμένων MXAAs και TXAAs σε 

ποσοστό 1% και 22%. 

 
 Η  παράμετρος  σχηματισμού  βρωμιωμένων  ομολόγων  BIF(DΧΑΑs)  για  το 

Ηράκλειο  κυμαίνεται  μεταξύ 0,28‐1,85,  για  την Αθήνα 0,01‐0,03  και  για  τη 

Βαρκελώνη 0,07‐2,00.  Οι τιμές της παραμέτρου αυτής αντικατοπτρίζουν τον 

ευνοϊκότερο σχηματισμό βρωμιωμένων DΧΑΑs στα δείγματα πόσιμου νερού 

στη Βαρκελώνη και στο Ηράκλειο σε σχέση με την Αθήνα. 

 

 Τα  ιωδιωμένα  παράγωγα  του  μεθανίου  (ΙΜ,  ΒΙΜ)  καθώς  και  MIAA  δεν 

ανιχνεύτηκαν  σε  κανένα  από  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν.    Το  γεγονός 

αυτό αποδίδεται στην απουσία ιωδιούχων ιόντων στα δείγματα αυτά. 
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11. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ DBPs ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ  
 

11.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ DBPs 

 

Η  συνολική  έκθεση  του  ανθρώπου  στα  DBPs,  λαμβάνει  χώρα  μέσω  της 

κατάποσης,  της  εισπνοής  και  της  δερματικής  επαφής.    Λαμβάνοντας υπόψη ότι  η 

χλωρίωση αποτελεί  εκτός από μέσο απολύμανσης  των ποσίμων υδάτων  και μέσο 

απολύμανσης  των  κολυμβητικών  δεξαμενών  (Kogevinas  et  al.,  2010),  γίνεται 

φανερό  ότι DBPs  σχηματίζονται  και  σε αυτό  το  υδάτινο περιβάλλον.    Για  το  λόγο 

αυτό,  στην  παρούσα  εργασία  εκτός  από  τον  προσδιορισμό  των  οργανικών 

αλογονωμένων  παραπροϊόντων  απολύμανσης  σε  δείγματα  πόσιμου  νερού, 

πραγματοποιήθηκε  προσδιορισμός  αυτών  και  σε  κολυμβητικές  δεξαμενές.  

Μελετήθηκαν έξι διαφορετικές κολυμβητικές δεξαμενές, σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους,  οι  οποίες  αντιστοιχούν  σε  κολυμβητικές  δεξαμενές  εσωτερικού  και 

εξωτερικού χώρου.  Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν να μελετηθούν:  

1) εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές (Indoor Swimming Pools, ISP) 

  α. Κολυμβητική δεξαμενή ξενοδοχείου Ηρακλείου (ISP‐1) 

  β. Κολυμβητική δεξαμενή γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου (ISP‐2) 

2) εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές (Outdoor Swimming Pools, OSP) 

α. Κολυμβητική δεξαμενή ξενοδοχείου Ηρακλείου (OSP‐3) 

  β. Κολυμβητική δεξαμενή ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης (OSP‐4) 

  γ. Δημοτική κολυμβητική δεξαμενή Ηρακλείου (OSP‐5) 

  δ. Ιδιοτική κολυμβητική δεξαμενή (OSP‐6) 

Το  απολυμαντικό  μέσο  με  το  οποίο  επιτυγχάνεται  η  απολύμανση  των  υδάτων 

αυτών  των  δεξαμενών  είναι  το  χλώριο,  ενώ  το  νερό  που  περιέχονταν  σε  αυτές 

προέρχονταν από το δίκτυο ύδρευσης.    

Στις  κολυμβητικές  αυτές  δεξαμενές,  προσδιορίστηκαν  σχεδόν  όλα  τα  υπό 

μελέτη πτητικά DBPs.  Αναλυτικά τα αποτελέσματα αναφέρονται στον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος ΙV.  Στον Πίνακα 11.1 παρουσιάζονται οι ελάχιστες, οι μέγιστες και οι 

μέσες τιμές των DBPs που προσδιορίστηκαν στα δείγματα νερού των κολυμβητικών 

δεξαμενών  που  προαναφέρθηκαν.    Στον  ίδιο  πίνακα  παρατίθενται  για  λόγους 
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σύγκρισης,  οι αντίστοιχες  τιμές από βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες αφορούν 

σε  κολυμβητικές  δεξαμενές  της Bρέμης  (Lahl et al., 1981),  της  Κορέας  (Lee et al., 

2010) και του Μαϊάμι (Beech et al., 1980).   

 
Πίνακας 11.1: Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές των συγκεντρώσεων (μg/L) των πτητικών DBPs, 

που προσδιορίστηκαν στις κολυμβητικές δεξαμενές. 
  Εύρος τιμών/(Μ.Τ)*  Εύρος τιμών/(Μ.Τ) 

(Lahl et al., 1981) 

Εύρος τιμών/(Μ.Τ.) 

(Lee et al., 2010) 

Μέγιστη τιμή (Μ.Τ),  

(Beech et al., 1980) 

TCM  δ.α..**‐48,3 / (17,8)  56‐980 / (232)  δ.α..**‐45,8 / (20,9)  271 (106)   

BDCM  δ.α.‐20,3 / (4,3)  16‐150 / (225)  δ.α.‐7,0 / (2,1)  117 (34)   

DBCM  δ.α.‐19,2 / (1,8)  3‐56 / (8)  δ.α.  83 (15)   

TBM  δ.α.‐2,1 / (0,4)  δ.α.‐4   δ.α.  8 (2)   

TTHMs  8,1‐57,4/ (25,9)  ‐  ‐  368 (156)   

BIM  δ.α.  ‐  ‐  ‐ 

IM  δ.α.  ‐  ‐  ‐ 

TCAN  δ.α.‐1,5 / (0,4)  ‐  δ.α.  ‐ 

DCAN  δ.α.‐18,9 / (4,8)  ‐  0,5.‐12,2 / (3,9)  ‐ 

BCAN  δ.α.‐13,6 / (2,5)  ‐  δ.α.‐1,9 / (0,8)  ‐ 

DBAN  δ.α.  ‐  δ.α.‐0,9 / (0,5)  ‐ 

ΤΗΑΝs  0,4‐21,7 / (8,7)  ‐  ‐  ‐ 

1,1‐DC‐2‐PN  δ.α.‐1,5 / (0,5)  ‐  ‐  ‐ 

1,1‐TCPN  δ.α.‐15,0 / (2,6)  ‐  ‐  ‐ 

THKs  0,3‐15,9 / (4,1)  ‐  ‐  ‐ 

TCC  δ.α.  ‐  ‐  ‐ 

CPN  δ.α.‐11,8 / (2,8)  ‐  ‐  ‐ 

*ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το  MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008) 
**δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε 
 

Όπως  παρατηρείται  στον  Πίνακα  11.1,  σε  υψηλότερες  συγκεντρώσεις 

ανιχνεύτηκαν  τα  τριαλογονωμένα  μεθάνια  (ΤΤΗΜs),  ενώ  σε  χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις  ανιχνεύτηκαν  τα  αλογονωμένα  ακετονιτρίλια  (THANs)  και  οι 

αλογονωμένες κετόνες (THKs).  Ο τετραχλωράνθρακας (TCC), το βρωμοιωδομεθάνιο 

(ΒΙΜ)  και  το  ιωδομεθάνιο  (ΙΜ)  δεν ανιχνεύτηκαν σε  κανένα από  τα δείγματα που 

αναλύθηκαν  ενώ η  χλωροπικρίνη  (CPN)  ανιχνεύτηκε  σε  χαμηλά  επίπεδα.    Για  την 

κατηγορία των   τριαλογονωμένων μεθανίων  (ΤΤΗΜs),  την υψηλότερη μέση συγκέ‐

ντρωση εμφάνισε το χλωροφόρμιο (ΤCΜ) και το βρωμοδιχλωρομεθάνιο (BDCM).  Το 
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διβρωμοχλωρομεθάνιο (DBCM) ανιχνεύτηκε σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, ενώ οι 

συγκεντρώσεις του βρωμοφορμίου ήταν αμελητέες.   

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία,  τα ΤΤΗΜs έχουν προσδιοριστεί στις 

κολυμβητικές  δεξαμενές  σε  συγκεντρώσεις  που  εμφανίζουν  τα  ακόλουθα  εύρη 

τιμών: 43‐543 μg/L (Chambon et al., 1983) και 9‐179 μg/L (Aggazotti et al., 1995).  Τα 

επίπεδα ΤΤΗΜs τα οποία προσδιορίστηκαν στην παρούσα εργασία είναι συγκρίσιμα 

με  αυτά  που  αναφέρονται  σε  εργασίες  των  Jo  (1994)  και  Judd  et  al.  (2003),  των 

οποίων τα εύρη τιμών κυμαίνονται μεταξύ 19,5‐31 μg/L και 6‐65 μg/L, αντίστοιχα.  

Ενώ,  από  μελέτες  που  πραγματοποιήθηκαν  σε  κολυμβητικές  δεξαμενές  στην 

Modena (Ιταλία), προσδιορίστηκε χλωροφόρμιο σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονταν 

μεταξύ 17 και 179 μg/L (Agazzotti and Predieri, 1986; Agazzotti et al., 1990, 1993).  

Παρόμοια  επίπεδα  συγκέντρωσης  χλωροφορμίου  ανιχνεύτηκαν  στο  New  Jersey 

(USA), εμφανίζοντας ένα εύρος τιμών μεταξύ 32‐150 μg/L και μέση τιμή τα 85 μg/L 

(Weisel and Shepard, 1994).  
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Σχήμα 11.1: Μέση συγκέντρωση των TTHMs (μg/L) ανά κολυμβητική δεξαμενή. 

 
Στο  Σχήμα  11.1  παρουσιάζονται  οι  μέσες  συγκεντρώσεις  των  TTHMs  που 

προσδιορίστηκαν  στα  ύδατα  των  κολυμβητικών  δεξαμενών  που  μελετήθηκαν.  

Όπως παρατηρείται στο σχήμα αυτό τη μεγαλύτερη μέση τιμή TTHMs εμφανίζει η 

κολυμβητική  δεξαμενή  ΙSP‐1,  ενώ  την  χαμηλότερη  τιμή  εμφανίζει  η  ISP‐2.    Σε 

κάποιες  από  τις  δεξαμενές  που  μελετήθηκαν,  συλλέχθηκαν  δείγματα  νερού  τόσο 

από την επιφάνεια όσο και σε βάθος 1m.   
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Όπως  παρατηρείται  στο  παραπάνω  σχήμα,  δεν  παρατηρήθηκε  σημαντική 

μεταβολή  των  TTHMs  μεταξύ  των  δύο  σημείων  δειγματοληψίας.    Επίσης,  δεν 

παρατηρείται  σαφής  διαφοροποίηση  στην  συγκέντρωση  των  TTHMs,  μεταξύ 

εσωτερικών και εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών.    Γίνεται δε φανερό ότι στα 

περισσότερα  από  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν  η  συγκέντρωση  των  TTHMs  ήταν 

μεγαλύτερη  από  40  μg/L,  που  αντιστοιχεί  στο  ανώτερο  επιτρεπτό  όριο 

περιεκτικότητας για την κατηγορία αυτών των ενώσεων στα πόσιμα ύδατα (USEPA, 

Stage  2).    Στο  ίδιο  σχήμα  παρατηρείται    ότι  για  κάποια  από  τα  δείγματα  που 

αναλύθηκαν,  υπάρχει  σημαντική  διακύμανση  στη  συγκέντρωση  των  TTHMs.    Η 

διακύμανση αυτή αποδίδεται στο χρόνο που έχει παρέλθει από την προσθήκη του 

χλωρίου στο  νερό  της πισίνας,  στην πτητικότητα  των υπό μελέτη  ενώσεων καθώς 

και  στην  κινητικότητα  που  έχει  παρατηρηθεί  στην  πισίνα  από  την  στιγμή  της 

απολύμανσης έως την στιγμή της δειγματοληψίας. 

Στα  κολυμβητικά  ύδατα,  για  την  κατηγορία  των  αλογονωμένων  ακετονι‐

τριλίων  (HANs),  σε  υψηλότερες  συγκεντρώσεις  ανιχνεύτηκε  το  δίχλωροακετο‐

νιτρίλιο  (DCAN)  και  το  βρωμοχλώρο‐ακετονιτρίλιο  (BCAN),  ενώ  σε  χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις ανιχνεύτηκε το τρίχλωροακετονιτρίλιο.   Σε κανένα από τα δείγματα 

δεν  ανιχνεύτηκε  δίχλωροακετονιτρίλιο.    Τέλος,  οι  αλογονωμένες  κετόνες  (ΗΚs) 

ανιχνεύτηκαν σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονταν μεταξύ 0,34 και 15,88 μg/L. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα 11.2: Μέση συγκέντρωση των HANs (μg/L) ανά κολυμβητική δεξαμενή. 
 

Στο Σχήμα 11.2, παρουσιάζονται οι μέσες ολικές συγκεντρώσεις των ΤHANs 

που  προσδιορίστηκαν  στα  ύδατα  των  υπό  μελέτη  κολυμβητικών  δεξαμενών.    Τα 
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μέλη  που  απαρτίζουν  τα  ΤHANs,  καθώς  και  οι  συγκεντρώσεις  τους  ανά  περίοδο 

δειγματοληψίας, παρουσιάζονται λεπτομερώς στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος V.  

Όπως  προκύπτει  από  το  Σχήμα  11.2,  η  χαμηλότερη  συγκέντρωση  των  ΤHANs 

προσδιορίζεται στην κολυμβητική δεξαμενή  ISP‐2.   Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέση 

ολική συγκέντρωση των ΤHANs φαίνεται να είναι υψηλότερη σε σχέση με τα πόσιμα 

δείγματα  νερού,  λόγω  της  παρουσίας  αζωτούχων  ενώσεων  ανθρωπογενούς 

προέλευσης.    Στον Πίνακα 11.2  παρουσιάζονται  τα  επίπεδα  των ομόλογων μελών 

των  THMs  και  ΗΑΝs,  όπως  προκύπτουν  από  διαφορετικές  βιβλιογραφικές  πηγές,  

για  δείγματα  νερού  κολυμ‐βητικών  δεξαμενών  όπου  σαν  απολυμαντικό  μέσο 

χρησιμοποιείται το χλώριο. 

 

11.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ DBPs 

 

Για την κατηγορία των τριαλογονωμένων μεθανίων, στα δείγματα νερού των 

κολυμβητικών δεξαμενών μεγαλύτερη αφθονία εμφάνισαν χλωριωμένα έναντι των 

βρωμιωμένων  ομολόγων.    Στο  Σχήμα  11.3,  παριστάνεται  τρισδιάστατα  η  μέση 

κατανομή των THMs ανά κολυμβητική δεξαμενή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11.3: Μέση κατανομή των ΤΗΜs (μg/L) ανά κολυμβητική δεξαμενή. 
 

Όπως προκύπτει από  το σχήμα αυτό,  κύριο παραπροϊόν απολύμανσης στα 

ύδατα των κολυμβητικών δεξαμενών είναι το χλωροφόρμιο.  Το BDCM ανιχνεύεται 

σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις απ’ ότι το TCM και αντιστοιχεί στο ομόλογο με την 

δεύτερη  σε  σειρά  αφθονία  για  τα  δείγματα  αυτά.    Εξαίρεση  αποτελεί  το  δείγμα 
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ΟSP‐3,  όπου  το  DBCM  εμφανίζει  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  απ’  ότι  το  βρωμο‐

διχλωρομεθάνιο.  Ενώ, το TBM ανιχνεύτηκε μόνο στα δείγματα ΙSP‐1 και ΟSP‐5_1m, 

σε  πολύ  χαμηλές  συγκεντρώσεις,  1,1  και  0,5  μg/L  αντίστοιχα.    Η  κατανομή  αυτή 

συμφωνεί με τις αντίστοιχες αναφορές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι 

και στη Βρέμη (Beech et al., 1980; Lahl et al., 1981).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Σχήμα 11.4: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των THMs ομολόγων για τις κολυμβητικές δεξαμενές. 
 
 

Στο  Σχήμα  11.4    απεικονίζεται  η  επί  τοις  εκατό  μέση  περιεκτικότητα  των 

ομολόγων THMs που ανιχνεύτηκαν στα ύδατα των κολυμβητικών δεξαμενών.  Όπως 

ήταν  αναμενόμενο,  το  TCM  αποτελεί  το  κύριο  παραπροϊόν  απολύμανσης  σε 

ποσοστό 69,6% της συνολικής συγκέντρωσης των TTHMs.  Το BDCM αντιστοιχεί στο 

δεύτερο  κατά  σειρά πιο άφθονο  ομόλογο που ανιχνεύεται  στα  δείγματα αυτά σε 

ποσοστό  ίσο  με  17,6%,  ενώ  το  DBCM  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  12,1%  επί  της 

συνολικής συγκέντρωσης των ΤTHMs.  Τέλος, το TBM αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 

0,7% της συγκέντρωσης των TTHMs 

 
 
 

 

 

 
 
 

Σχήμα 11.5: Συσχέτιση του ΤCΜ με τα TTHMs σε δείγματα υδάτων που προέρχονται από 
κολυμβητικές δεξαμενές. 
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r=0,8852, p<0,0001
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Όπως  προαναφέρθηκε,  το  TCM  αντιστοιχεί  στο  κύριο  παραπροϊόν  απολύ‐

μανσης  για  την  κατηγορία  των  THMs  σε  ποσοστό  69,6%  της  συγκέντρωσης  των 

ΤTHMs  και  είναι  αυτό  που  καθορίζει  τη  συνολική  συγκέντρωση  των  ΤTHMs.    Η 

συσχέτιση  των  δύο  αυτών  παραμέτρων,  για  τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν,  όπως 

προκύπτει από το Σχήμα 11.5, είναι εξαιρετικά στατιστικά σημαντική (p<0,0001). 

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι σε κολυμβητικές δεξαμενές του Μαϊάμι, 

στις οποίες είχαν προστεθεί αλατούχα μείγματα, για την προσομοίωση των υδάτων 

με  θαλασσινό  νερό,  παρατηρείται  μεταβολή  στην  κατανομή  των  ομόλογων 

ενώσεων των TTHMs (Beech et al., 1980).   Η παρουσία αλάτων σε αυτές συμβάλει 

στην αύξηση των ιόντων βρωμίου στο νερό και κατ’ επέκταση στο σχηματισμό των 

βρωμιωμένων  παραπροϊόντων  απολύμανσης.    Στα  ύδατα  αυτά  μάλιστα  κύριο 

παραπροϊόν απολύμανσης αποτελεί το βρωμοφόρμιο (1287 μg/L).   

Όπως  έχει  αναφερθεί  σε  προηγούμενα  κεφάλαια  ο  παράγοντας  BIF 

(Bromine  Incorporation  Factor),  περιγράφει  το  βαθμό  υποκατάστασης  των  ΤΗΜs 

από βρώμιο και παίρνει τιμές από 0 έως 3.  Όπως φαίνεται στο Σχήμα 11.6, όλα τα 

δείγματα που αναλύθηκαν από  τις  κολυμβητικές  δεξαμενές  εμφάνισαν BIF<1,  και 

μέση τιμή 0,254.  Οι χαμηλές τιμές αυτού του παράγοντα συμφωνούν με την μικρή 

αφθονία των βρωμιωμένων παραγώγων στα ύδατα των κολυμβητικών δεξαμενών 

Σχήμα 11.6: Μέση τιμή της παραμέτρου BIF ανά κολυμβητική δεξαμενή. 

 

Η κατανομή των αλογονωμένων ακετονιτριλίων είναι ανάλογη με αυτή των 

τριαλογονωμεθανίων,  αφού  όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  11.7,  τα  χλωριωμένα 

παράγωγα  βρίσκονται  σε  μεγαλύτερη  αφθονία  σε  σχέση  με  τα  βρωμιωμένα.    Το 
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ομόλογο που ανιχνεύεται με τη μεγαλύτερη αφθονία είναι το DCAN.   Το BCAN και 

το TCAN ανιχνεύονται σε μικρότερες συγκεντρώσεις, ενώ το DBAN δεν ανιχνεύτηκε 

σε κανένα από τα δείγματα που αναλύθηκαν.   Η μελέτη της παρουσίας των HANs 

στα κολυμβητικά ύδατα,  είναι σημαντική καθώς  τα HANs  έχουν  χαρακτηριστεί ως 

περισσότερο τοξικά σε σχέση με τα ΤΤΗΜs (Mueller et al., 2007). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σχήμα 11.7: Μέση κατανομή των ΗΑΝs (μg/L) ανά κολυμβητική δεξαμενή. 
 

Η  παρουσία  των  HANs  στα  δείγματα  των  κολυμβητικών  δεξαμενών 

οφείλεται στην αντίδραση των αζωτούχων οργανικών ενώσεων που περιέχονται στο 

νερόμε  το  ελεύθερο  χλώριο  (Li and Blatchley, 2007).   Οι  κύριες πηγές αζωτούχων 

οργανικών  ενώσεων  στα  δείγματα  αυτά  είναι  ο  ιδρώτας  και  τα  ούρα,  τα  οποία 

περιέχουν αζωτούχες ενώσεις όπως είναι η ουρία, η αμμωνία, η κρεατινίνη και τα 

αμινοξέα (Li and Blatchley, 2007, 2008).   

 

Σχήμα 11.8: Προτεινόμενος μηχανισμός σχηματισμού  του DCAΝ από τη χλωρίωση της L‐Histidine (Li 
and Blatchley, 2007). 
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Βιβλιογραφικές  πηγές αναφέρουν  ότι  η  αντίδραση  της  L‐histidine  με  το  ελεύθερο 

χλώριο,  οδηγεί στο σχηματισμό  του DCAN,  όπως περιγράφεται στο Σχήμα 11.8  (Li 

and Blatchley, 2007), συμβάλλοντας έτσι στην συνολική αύξηση της συγκέντρωσης 

αυτού του ομολόγου. 

Περαιτέρω  στατιστική  ανάλυση  των  δεδομένων  που  αφορούν  στα 

αλογονωμένα ακετονιτρίλια  τα οποία προσδιορίστηκαν στα δείγματα  των υδάτων 

που  προέρχονται  από  κολυμβητικές  δεξαμενές,  οδηγεί  στην  επί  τοις  εκατό 

κατανομή  των  μελών  που  προσδιορίστηκαν.    Τα  αποτελέσματα  που  προκύπτουν 

παρουσιάζονται στο  Σχήμα 11.9.   Όπως φαίνεται  στο σχήμα αυτό,  το μεγαλύτερο 

ποσοστό (60,6%) ανιχνεύεται στο DCAN σε ποσοστό 60,6%.  Ενώ, στο BCAN και στο 

TCAN αντιστοιχεί σε ποσοστό 36,7% και 2,7%, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 11.9: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των ΗΑΝs ομολόγων στα δείγματα υδάτων που 

προέρχονται από κολυμβητικές δεξαμενές. 
 

    Οι  βασικότερες  κατηγορίες  πτητικών  DBPs  στα  δείγματα  που  αναλύθηκαν 

είναι  τα  TTHMs  και  τα  ΤHANs.  Οι  κατηγορίες  αυτές  αντιστοιχούν  στο  65,9%  και 

20,5% του συνόλου των DBPs, που ανιχνεύτηκαν αντίστοιχα.  Το υπόλοιπο ποσοστό 

πτητικών DBPs αντιστοιχεί στις αλογονωμένες κετόνες  (ΤΗΚs)  και  τη χλωροπικρίνη 

(CPN) σε ποσοστό 6,3% και 7,3% αντίστοιχα.  Οι ΤΗΚs αποτελούν άθροισμα της 1,1‐

DC‐2‐PN και της 1,1‐TCPN, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστά 16,9% και 83,1% των 

ΤΗΚs αντίστοιχα. 
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Σχήμα 11.10: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των πτητικών ομάδων DBPs στο σύνολο τους για 
δείγματα υδάτων που προέρχονται από κολυμβητικές δεξαμενές.
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Πίνακας 11.2: Βιβλιογραφικά δεδομένα επιπέδων THMs και HANs στα δείγματα υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών. 

  Εύρος (μέση τιμή) 
Βιβλιογραφική πηγή   Χώρα  TCM  BDCM  DBCM  TBM  DCAN  TCAN   BCAN  DBAN 
Aggazotti et al., (1998)  Ιταλία 

 

25‐43 

(33,7) 

1,8‐2,8 

(2,3) 

0,5‐10 

(0,8) 

0,1 

(0,1) 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Baudisch et al., (1997)  Γερμανία 

 

‐  ‐  ‐  ‐  24  ‐  ‐  ‐ 

Caro and Gallego, (2007)  Ισπανία 

 

95‐145  2‐2,4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Chu and Nieuwenhijsen, (2002)  Ηνωμένο Βασίλειο  45‐212 

(121,1) 

2,5‐23 

(8,3) 

0,67‐7 

(2,7) 

0,67‐2 

(0,9) 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Erdinger et al., (2004)  Γερμανία 

 

7,1‐24,8 

 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Lee et al., (2010)  Κορέα  δ.α.‐45,8 

(20,9) 

δ.α.‐7,0 

(2,1) 

δ.α.  δ.α.  0,5‐12,2 

(3,9) 

δ.α.  δ.α.‐1,9 

(0,8) 

δ.α.‐0,9 

(0,5) 

Panyakapo et al., (2008)  Ταϊλάνδη 

 

9,50‐36,97 

(20,32) 

8,90‐18,01 

(13,21) 

5,19‐22,78 

(10,2) 

δ.α.‐2,98 

(2,98) 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Puchert,  (1994)  Γερμανία 

 

‐  ‐  ‐  ‐  6,7‐18,2  ‐  ‐  ‐ 

Stottmeister, (1998)  Γερμανία 

 

‐  ‐  ‐  ‐  0,13‐148 

(13) 

<0,01‐11 

(1,7) 

  <0,01‐24 

(2,3) 

Villanueva et al., (2007)  Γαλλία 

 

47‐81,7 

(66,5) 

5,1‐11,9 

(9,3) 

1,4‐4,6 

(3,2) 

1‐1,9 

(1,4) 

‐  ‐  ‐  ‐ 
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11.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ DBPs 

 

Τα  αλογονωμένα  παράγωγα  του  οξικού  οξέος  (HAAs)  προσδιορίστηκαν  σε 

υψηλότερα  επίπεδα  στα  ύδατα  των  κολυμβητικών  δεξαμενών  σε  σχέση  με  τα 

πόσιμα ύδατα.   Για την κατηγορία αυτή των DBPs, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της 

παρουσίας 10 διαφορετικών μελών (Πίνακας 11.3) από τα οποία ανιχνεύτηκαν τα 8.  

Σε  κανένα  από  τα  δείγματα  δεν  ανιχνεύτηκε MCAA  και MIAA.    Στα  συγκεκριμένα 

δείγματα, ο προσδιορισμός των ΗΑΑs  επιτεύχθηκε με χρήση της μεθόδου GC‐NCI‐

MS.    Στον  Πίνακα  11.3  παρατίθενται  δεδομένα  από  βιβλιογραφικές  πηγές,  για 

λόγους  σύγκρισης,  που  αφορούν  στα  επίπεδα  συγκέντρωσης  των  HAAs  σε 

κολυμβητικές δεξαμενές της Ισπανίας (Loos and Barcelo, 2001) και της Κορέας (Lee  

et al., 2010).   Όπως φαίνεται στον πίνακα αυτό η μέγιστη συγκέντρωση των HAAs 

στα  δείγματα  που  αναλύθηκαν  στην  παρούσα  εργασία  αντιστοιχεί  στα  710  μg/L, 

ενώ στην αντίστοιχη εργασία των Loos και Barcelo στα 3200 μg/L. 

 

Πίνακας 11.3: Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές των συγκεντρώσεων (μg/L) των HAAs, που 
προσδιορίστηκαν στις κολυμβητικές δεξαμενές. 

  Εύρος τιμών /  

(Μέση τιμή) ** 

Εύρος τιμών  

(Loos and Barcelo, 2001) 

Εύρος τιμών /  (Μέση τιμή) 

(Lee et al., 2010) 

MCAA  δ.α.*  15‐1000  δ.π. 

MBAA  δ.α.‐1,1 / (0,1)  δ.α.  δ.π. 

DCAA  δ.α.‐709,7 / (175,6)  δ.α.  14,1‐246 / (68,3) 

TCAA  δ.α.‐53,6 / (11,7)  1000‐1700  19,7‐636 / (156,4) 

BCAA  δ.α.‐79,7 / (12,9)  δ.α.  δ.π. 

DBAA  δ.α.‐18,8/ (1,7)  δ.α.  δ.π. 

BDCAA  δ.α.‐17,9 / (1,9)  208‐912  δ.π. 

DBCAA  δ.α.‐3,9 / (0,8)  δ.α.‐62  δ.π. 

TBAA  δ.α.‐2,9 / (0,5)  δ.α.‐15  δ.π. 

MIAA  δ.α.  δ.π.  δ.π. 

HAAs(5)  0,2‐709,7 / (189,2)  1300‐3200  ‐ 

* δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε 
**ο  υπολογισμός  της  μέσης  τιμής,  για  τιμές  συγκεντρώσεων  μικρότερες  από  το MDL,  πραγματο‐
ποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008).  
 

Για  την  κατηγορία  των  HAAs(5)  δεν  έχει  οριστεί  από  τους  αρμόδιους 

οργανισμούς  ανώτατο  όριο  για  τα  κολυμβητικά  ύδατα,  κατ’  αντιστοιχία  με  τα 
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πόσιμα.  Στο Σχήμα 11.11 παριστάνεται με τη μορφή ιστογράμματος η μέση συγκέ‐

ντρωση  των  HAAs(5)  συνοδευόμενη  από  την  τυπική  απόκλιση  ανά  κολυμβητική 

δεξαμενή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11.11: Μέση συγκέντρωση των HAAs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας ανά 
κολυμβητική δεξαμενή. 

 

Όπως παρατηρείται στο παραπάνω σχήμα, η μέση συγκέντρωση των HAAs(5) είναι 

αρκετά υψηλή  (>30 μg/L)  για όλα τα δείγματα   που αναλύθηκαν.    Τα χαμηλότερα 

επίπεδα  συγκέντρωσης  αντιστοιχούν  στα  δείγματα  ΙSP‐1  και  ΙSP‐3,  στα  οποία 

ανιχνεύτηκαν  οι  υψηλότερες  συγκεντρώσεις  πτητικών  DBPs.    Τα  υψηλότερα  επί‐

πεδα συγκέντρωσης HAAs(5) συναντώνται στα δείγματα ΟSP‐5 και ΟSP‐6.    

 

 

11.4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ DBPs 

 

Η κατανομή των ΗΑΑs(5) στα δείγματα πόσιμου νερού για την περιοχή του 

Ηρακλείου  είναι  αυτή  που  φαίνεται  στο  Σχήμα  11.12.    Από  τα  μόνο‐

υποκατεστημενα  παράγωγα  του  οξικού  οξέος  ανιχνεύτηκε  μόνο  το  MBAA  σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις (≤0,11 μg/L), ενώ τo ΜCAA δεν ανιχνεύτηκε σε κανένα από 

τα  δείγματα  που  αναλύθηκαν  (Πίνακας  11.2).    Σε  πολύ  χαμηλές  επίσης 

συγκεντρώσεις  ανιχνεύονται  το DΒAA  και  το  TCAA,  ενώ  ευνοείται  ο  σχηματισμός 

του DCAA. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ DBPs ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ                                   

 

298

y = 0,9623x + 20,138

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 100 200 300 400 500 600 700 800

DCAA (μg/L)

H
A
A
s‐
5 
(μ
g/
L)

r=0,9949, p<0,0001

Στο Σχήμα 11.12, παρατίθεται τρισδιάστατα η μέση κατανομή των ΗΑΑs ανά 

κολυμβητική  δεξαμενή.    Όπως  προκύπτει  από  το  σχήμα  αυτό,  κύριο  παραπροϊόν 

απολύμανσης  είναι  το DCAA,  με  εξαίρεση  το  δείγμα  ΙSP‐2  στο  οποίο  ανιχνεύεται 

μεγαλύτερη συγκέντρωση TCAA (53,57 μg/L) απ’ ότι DCAA (39,55 μg/L).   MCAA και 

ΜΒΑΑ δεν ανιχνεύτηκε σε κανένα από τα δείγματα που αναλύθηκαν, ενώ το DBAA 

ανιχνεύτηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11.12: Μέση κατανομή των HAAs(5) (μg/L) ανά κολυμβητική δεξαμενή. 
 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσία φωτός το TCAA φωτοδια‐

σπάται πλήρως προς HCl, CO2 και CHCl3 (Spangenberg et al., 1996; Wu et al., 2001), 

σύμφωνα με τις αντιδράσεις 11.1 και 11.2. 
 

CCl3COOH + hv   CHCl3 + CO2 (ΔΗR= ‐11,3 KJ/mol)                (11.1) 
 

CCl3COOH + H2O + 1/2O2 + hv   3 HCl + 2CO2 (ΔΗR= ‐486,4 KJ/mol)    (11.2) 

 
 

. 

 

 
 

 

 

 

Σχήμα 11.13: Συσχέτιση του DCAA με τα ΗΑΑs(5) σε δείγματα υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών. 
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Η  αυξημένη  συγκέντρωση  του  DCAA  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  ομόλογα, 

καθορίζει  τη  συνολική  συγκέντρωση  των  HAAs(5).    Από  περαιτέρω  στατιστική 

επεξεργασία  των  δεδομένων  (Σχήμα  11.13)  προκύπτει  ότι  υπάρχει  εξαιρετικά 

σημαντική στατιστικά συσχέτιση (p<0,0001) μεταξύ DCAA και ΗΑΑs(5). 

 

Σχήμα 11.14: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των HAAs(5) σε δείγματα υδάτων κολυμβητικών 
δεξαμενών. 

 

Στο  Σχήμα  11.14  απεικονίζεται  η  επί  τοις  εκατό  μέση  περιεκτικότητα  για 

κάθε ένα από τα ομόλογα των ΗΑΑs(5) που ανιχνεύτηκαν στα δείγματα υδάτων των 

κολυμβητικών  δεξαμενών.    Κύριο  παραπροϊόν  της  κατηγορίας  σε  ποσοστό  95,6% 

της συνολικής συγκέντρωσης των ΗΑΑs(5) είναι το DCAA.  Ενώ το TCAA και το DBAA 

ανιχνεύονται σε ποσοστό ίσο με 2,7% και 1,7%, αντίστοιχα. 

Στο Σχήμα 11.15 παριστάνονται με τη μορφή ιστογράμματος οι μέσες τιμές 

και  η  τυπική  απόκλιση  της  παραμέτρου  BIF  (ΗΑΑs)  ανά  κολυμβητική  δεξαμενή.  

Όπως  φαίνεται  στο  σχήμα  αυτό,  η  παράμετρος  BIF  ορίζεται  μόνο  για  τα  δι‐

υποκατεστημένα  (DXAA),  της  οποίας  οι  τιμές  κυμαίνονται  μεταξύ  0,0‐1,6.    Οι 

χαμηλές  αυτές  τιμές  της  παραμέτρου  BIF  υποδεικνύουν  την  παραγωγή  χαμηλού 

ποσοστού βρωμιωμένων HAAs(5). 
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Σχήμα 11.15 Μέση τιμή της παραμέτρου BIF‐ΗΑΑs για τα δείγματα υδάτων κολυμβητικών 
δεξαμενών. 

 

Βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι ο σχηματισμός  των DXAAs  σχετίζεται 

με  τη  φύση  της  οργανικής  ύλης  ή/και  το  απολυμαντικό  μέσο  το  οποίο 

χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.  Στα δείγματα νερού όπου το SUVA των νερών 

είναι  χαμηλό,  όπως  είναι  αυτά  των  κολυμβητικών  δεξαμενών  (SUVA=0,001‐0,109 

L/mg.cm),  φαίνεται  να  σχηματίζονται  περισσότερα  DXAAs  (Hwang  et  al.,  2000), 

γεγονός που εξηγεί την αυξημένη αφθονία του DCAA έναντι των άλλων ομολόγων. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Σχήμα 11.16: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των HAAs στα δείγματα υδάτων κολυμβητικών 
δεξαμενών. 

 

Στα δείγματα υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών ανιχνεύτηκαν εκτός από 

τα ΗΑΑs(5) κι άλλα παραπροϊόντα απολύμανσης που αντιστοιχούν στην κατηγορία 

των ΗΑΑs (Πίνακας 11.3).  Όπως παρατηρείται στον ίδιο πίνακα, στα δείγματα αυτά 

ανιχνεύτηκε BCAA σε συγκεντρώσεις ≤79,70 μg/L, BDCAA σε συγκεντρώσεις ≤17,91 
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μg/L, DBCAA σε συγκεντρώσεις ≤3,87 μg/L και ΤΒΑΑ σε συγκεντρώσεις ≤2,90 μg/L.  

Στο Σχήμα 11.16, οι παραπάνω συγκεντρώσεις εκφράζονται σε επί τοις % ποσοστά 

της  συνολικής  συγκέντρωσης  των  HAAs,  όπου  όπως  φαίνεται  το  σημαντικότερο 

μέλος  είναι  το  BCAA  με  ποσοστό  8,8%,  αν  εξαιρεθεί  η  κατηγορία  των HAAs,  του 

συνόλου των HAAs.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 11.17: Επί τοις εκατό μέση κατανομή των κύριων κατηγοριών DBPs στα δείγματα πόσιμου 

νερού του Ηρακλείου. 
 

Σε αντίθεση με τα πόσιμα ύδατα, στα δείγματα κολυμβητικών δεξαμενών η 

κύρια κατηγορία αλογονωμένων οργανικών παραπροϊόντων απολύμανσης είναι τα 

HAAs, σε ποσοστό 83,5%  των DBPs  (Σχήμα 11.17).   Όπως φαίνεται στο  ίδιο σχήμα 

δευτερεύουσα  κατηγορία  αποτελούν  τα  TTHMs  σε  ποσοστό  που  αντιστοιχεί  στο 

12.6%  των DBPs  και  τα HAΝs  αποτελούν  το  12,6%  των DBPs.    Η  κατανομή  αυτή 

συμφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  μελέτης  του  Lee  et  al.  (2010),  στην  οποία 

μελετήθηκε η παρουσία των HAAs σε δείγματα νερού κολυμβητικών δεξαμενών της 

Κορέας  και  τα  ποσοστά  που  προσδιορίστηκαν  είναι  τα  εξής: HAAs  (72,6%), THMs 

(13,7%)  και  HAΝs  (3,4%).    Το  γεγονός  ότι  βασική  κατηγορία  των  DBPs  για  τις 

κολυμβητικές δεξαμενές αποτελούν τα HAAs και όχι τα TTHMs ή τα HANs, οφείλεται 

στην πτητικότητα  των  τελευταίων,  σ’  αυτό συμβάλει  θετικά  και  το  γεγονός ότι  τα 

συστήματα  τα  οποία  μελετώνται  είναι  ανοικτά  επιτρέποντας  έτσι  στις  πτητικές 

ενώσεις να περάσουν από το νερό στον αέρα. 
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11.5.  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ DBPs ΜΕΤΑΞΥ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

   

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα επίπεδα καθώς και η κατανομή των 

DBPs στα ύδατα των κολυμβητικών δεξαμενών, διαφέρουν από τα αντίστοιχα των 

πόσιμα.    Για  το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμη η  ταυτόχρονη λήψη δειγμάτων  νερού 

τόσο από τις   κολυμβητικές δεξαμενές όσο και από το σύστημα ύδρευσης, από το 

οποίο προέρχεται το νερό της κάθε δεξαμενής και θεωρείται πόσιμο νερό.  Με τον 

τρόπο  αυτό  έγινε  εφικτή  η  σύγκριση  των  επιπέδων  αλλά  και  της  κατανομής  των 

DBPs που σχηματίζονται λόγω της χλωρίωσης του νερού στα δύο αυτά συστήματα.  

Περισσότερες λεπτομέρειες προς την κατεύθυνση αυτή δίνονται ακολούθως.    

 

 11.5.1. Συγκριτική αξιολόγηση για την κατηγορία των TTHMs 

 
 Στο  Σχήμα  11.18,  παριστάνεται  με  τη  μορφή  ιστογράμματος  η  μέση 

κατανομή των THMs τόσο για τις κολυμβητικές δεξαμενές όσο και για τα αντίστοιχα 

πόσιμα ύδατα,  ανά σημείο δειγματοληψίας. Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό,  στις 

κολυμβητικές  δεξαμενές  παρατηρείται  αύξηση  των  TTHMs  κατά  28,5‐601,1 %,  σε 

σχέση  με  τα  αντίστοιχα  πόσιμα  ύδατα,  με  τις  συγκεντρώσεις  να  ξεπερνούν  τα  40 

μg/L.   Εξαίρεση αποτελεί  το δείγμα U, στο οποίο παρατηρείται μείωση κατά 26,5‐

37,3 % στο δείγμα της πισίνας σε σχέση με το αντίστοιχο πόσιμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11.18: Μέση τιμή των TTHMs ανά σημείο δειγματοληψίας. 
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Περαιτέρω  ανάλυση  των  δεδομένων  συμβάλλει  στην  εξαγωγή  συμπερα‐

σμάτων που αφορούν στην κατανομή των ομόλογων μελών των TTHMs για τις δύο 

κατηγορίες δειγμάτων.   Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 11.19, στα δείγματα νερού 

των  κολυμβητικών  δεξαμενών  μεγαλύτερη  αφθονία  εμφάνισαν  τα  χλωριωμένα 

έναντι των βρωμιωμένων ομολόγων.  Πιο συγκεκριμένα, κύριο ομόλογο στα ύδατα 

αυτά είναι το TCM, ενώ το TBM ανιχνεύτηκε μόνο στο δείγμα ΙSP‐1 (1,1 μg/L). 

Σε  αντίθεση  με  τα  δείγματα  των  κολυμβητικών  δεξαμενών,  στα  δείγματα 

πόσιμου νερού, επικρατεί η αντίστροφη κατανομή καθώς ευνοείται ο σχηματισμός 

βρωμιωμένων  παραγώγων,  με  το  TBM  να  αποτελεί  το  κύριο  παραπροϊόν 

απολύμανσης.   Στο δείγμα OSP‐4 διατηρείται η ίδια κατανομή μεταξύ πόσιμων και 

κολυμβητικών υδάτων.   Αυτή η κατανομή δικαιολογείται, αν ληφθεί υπόψη, ότι το 

δείγμα αυτό προέρχεται από την Αθήνα, όπου λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης των 

βρωμιούχων  ιόντων  στα  πόσιμα  ύδατα,  δεν  ευνοείται  ο  σχηματισμός  των 

βρωμιωμένων παραγώγων. 

  Στο  Σχήμα  11.19,  παριστάνονται  τα  επί  τοις  εκατό  ποσοστά  των  THMs 

ομολόγων  στα  πόσιμα  και  στα  κολυμβητικά  ύδατα,  για  κάθε  δείγμα  ξεχωριστά. 

Όπως  προκύπτει  από  το  σχήμα  αυτό,  για  τα  κολυμβητικά  ύδατα,  το  ΤΒΜ 

ανιχνεύεται  μόνο δείγμα ISP‐1 σε ποσοστό 2%, αν και στα πόσιμα ύδατα αποτελεί 

το  κύριο  παραπροϊόν  απολύμανσης.    Το  TCM  για  τις  κολυμβητικές  δεξαμενές 

αποτελεί το 44‐92% των TTHMs, ενώ στα πόσιμα ύδατα το αποτελεί το 0‐67% των 

δειγμάτων.    Το  δείγμα  πόσιμου  νερού  που  αντιστοιχεί  στο  σημείο  6,  εμφανίζει 

κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα.  Έτσι  το ομόλογο με τη 

μεγαλύτερη αφθονία στο δείγμα αυτό είναι το BDCM, αντί του ΤΒΜ.   Επίσης, ενώ 

στο  δείγμα  TAP‐6  τα  TTHMs  αποτελούνται  από  64%  BDCM  και  36%  ΤΒΜ,  στο 

αντίστοιχο  δείγμα OSP‐6  τα  TTHMs  αποτελούνται  από  44%  TCM,  35%  BDCM  και 

21% DΒCΜ. 
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Σχήμα 11.19: Επί τοις εκατό κατανομή των TTHMs ομολόγων στα πόσιμα και κολυμβητικά ύδατα ανά 
δείγμα. 
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Στο  Σχήμα  11.20  απεικονίζεται  η  συνολική  επί  τοις  εκατό  κατανομή  των 

τεσσάρων  ομολόγων  των  TTHMs.    Η  κατανομή  των  ομολόγων  αυτών,  όπως  ήταν 

αναμενόμενο,  διαφοροποιείται  μεταξύ  των  δύο  κατηγοριών  δειγμάτων.    Έτσι,  αν 

και  τα  ποσοστά  του  DBCM  και  του  BDCM  δεν  διαφέρουν  σημαντικά,  στις 

κολυμβητικές  δεξαμενές  το  TCM  αυξάνει  από  32,7%  σε  69,6%,  ενώ  το  ΤΒΜ 

μειώνεται από 40,2% σε 0,7%. 

 

 

 

 
 

 

 
Σχήμα 11.20: Μέση τιμή παραμέτρου BIF ανά σημείο δειγματοληψίας. 

 

  Οι παράγοντες βρωμίωσης ΒΙF  υπολογίστηκαν  τόσο για  τα πόσιμα όσο και 

για  τα  κολυμβητικά  ύδατα  και  παριστάνονται  για  κάθε  δείγμα,  με  τη  μοφή 

ιστογράμματος  στο  Σχήμα  11.20.    Είναι  φανερό  ότι  ο  BIF  παρουσιάζει  σημαντική 

μείωση στα κολυμβητικά ύδατα.  Η παρατήρηση αυτή ενισχύει το συμπέρασμα ότι 

γενικά στα ύδατα αυτά δεν ευνοείται ο σχηματισμός βρωμιωμένων παραγώγων. 

 

 

11.5.2. Συγκριτική αξιολόγηση για την κατηγορία των ΗΑΝs 

 

  Στο  Σχήμα  11.21  παριστάνεται  με  την  μορφή  ιστογράμματος  η  μέση 

συγκέντρωση των ΤHANs στα πόσιμα και στα αντίστοιχα κολυμβητικά ύδατα.  Όπως 

προκύπτει από το σχήμα αυτό, η συγκέντρωση των HANs στα κολυμβητικά ύδατα 

αυξάνεται  σημαντικά,  σε  σχέση  με  τα  αντίστοιχα  επίπεδα  των  πόσιμων  υδάτων.  

Έτσι  ενώ  οι  συγκεντρώσεις  των  ΤHANs  που  προσδιορίζονται  στα  πόσιμα  ύδατα  

είναι μικρότερες από 5,2 μg/L, στις κολυμβητές δεξαμενές εμφανίζουν εύρος τιμών 

μεταξύ 1,7‐17,9 μg/L. 
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Σχήμα 11.21: Μέση τιμή των HANs ανά σημείο δειγματοληψίας. 

 

  Στον Πίνακα 11.4 παρουσιάζεται η μέση  τιμή  του λόγου THANs/TTHMs  για 

τα  δείγματα  των  κολυμβητικών  και  των  αντίστοιχων  πόσιμων  υδάτων.    Όπως 

φαίνεται  στον  πίνακα  αυτό,  ο  λόγος  THANs/TTHMs  είναι  μεγαλύτερος  στα 

κολυμβητικά απ’ ότι στα πόσιμα ύδατα.  Η επισήμανση αυτή ενισχύει το γεγονός ότι 

ο  σχηματισμός  των  HANs  ευνοείται  στα  ύδατα  των  κολυμβητικών  δεξαμενών.  

Εξαίρεση  αποτελεί  το  δείγμα  6,  όπου  το  πόσιμο  νερό  εμφανίζει  ελαφρώς 

μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με το δείγμα της κολυμβητικής δεξαμενής.   

 

Πίνακας 11.4: Λόγος THANs/TTHMs για τα πόσιμα και τα κολυμβητικά ύδατα. 

THANs/TTHMs 
Δείγμα 

SP  TAP 

1  0,26  0,07 

2  0,15  0,07 

3  0,23  0,00 

4  0,16  0,11 

5  0,19  0,13 

6  0,31  0,35 

 

Όπως αναφέρθηκε  στην  ενότητα 11.2,  ο  σχηματισμός  των HANs  οφείλεται 

στην αντίδραση των οργανικών αζωτούχων ενώσεων με το χλώριο (Li and Blatchley, 

2007).    Στις  κολυμβητικές  δεξαμενές  η  παρουσία  και  η  αύξηση  των  οργανικών 

αζωτούχων ενώσεων αποδίδεται σε βιολογικές εκκρίσεις, όπως είναι τα ούρα και ο 

ιδρώτας.    Στον  Πίνακα  11.5,  παρουσιάζονται  οι  αζωτούχες  οργανικές  ενώσεις  οι 
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οποίες  περιέχονται  σε  αυτού  του  είδους  τις  βιολογικές  εκκρίσεις,  συνοδευόμενες 

από  τις  συγκεντρώσεις  και  το  ποσοστό  αζώτου  που  περιέχεται  σε  αυτές.    Έχει 

μάλιστα  υπολογιστεί  ότι  ο  μέσος  όγκος  ούρων  που  εκλύεται  στις  πισίνες  ανά 

λουόμενο  είναι 25‐30 mL  (Gunkel and  Jessen, 1988),  ενώ  για  τον  ιδρώτα  ο  όγκος 

ποικίλει ανά περίπτωση. 

 

Πίνακας 11.5: Οργανικές αζωτούχες ενώσεις που περιέχονται στον ιδρώτα και στα ούρα  
(Jandik, 1977). 

Ιδρώτας    Ούρα  

Μέση  

συγκέντρωση 

Ποσοστό ολικού 

αζώτου (%) 

  Μέση  

συγκέντρωση 

Ποσοστό ολικού  

αζώτου (%) 

Ουρία  680  68    10240  84 

Αμμωνία  180  18    560  5 

Αμινοξέα  45  5    280  2 

Κρεατινίνη  7  1    640  5 

Άλλες ενώσεις  80  8    500  4 

Ολικό άζωτο  992  100    12220  100 

 

 

Η κατανομή των HANs μεταβάλλεται στις κολυμβητικές δεξαμενές σε σχέση 

με  τα  πόσιμα  ύδατα.    Η  επί  τοις  εκατό  κατανομή  τους,  γι’  αυτές  τις  κατηγορίες 

υδάτων,  απεικονίζεται  στο  Σχήμα  11.22.    Όπως  φαίνεται  στο  σχήμα  αυτό,  στα 

κολυμβητικά  ύδατα  κύριο  παραπροϊόν  απολύμανσης  είναι  το  DCAN  (60,6%),  ενώ 

στα πόσιμα ύδατα το BCAN  (67,8%).   Επίσης στα κολυμβητικά ύδατα δεν ανιχνεύ‐

εται DΒAN, ενώ στα πόσιμα ύδατα δεν ανιχνεύεται ΤCAN.   

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 11.22: Επί τοις εκατό κατανομή των HANs ομολόγων στα πόσιμα και κολυμβητικά ύδατα. 

 

2,7% 36,8%

60,6%

TCAN DCAN BCAN

ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

22,5%

9,7% 67,8%
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ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ
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Γενικά  για  τα  HANs,  όπως  και  για  τις  υπόλοιπες  κατηγορίες  DBPs  ευνοείται  ο 

σχηματισμός  των  χλωριωμένων  παραγώγων,  όταν  πρόκειται  για  κολυμβητικά 

ύδατα,  ενώ  όταν  πρόκειται  για  πόσιμα  ύδατα  ευνοείται  ο  σχηματισμός  των 

βρωμιωμένων.   Αξίζει να αναφερθεί ότι στο δείγμα της Αθήνας ανιχνεύτηκαν μόνο 

τα δι‐υποκατεστημένα παράγωγα (DCAN, BCAN) με κύριο παραπροϊόν το BCAN και 

για τις δύο κατηγορίες υδάτων. 

 

Σχήμα 11.23: Συσχέτιση TTHMs και ΤHANs στα πόσιμα και κολυμβητικά ύδατα. 

 

Στο  Σχήμα  11.23  παριστάνεται  με  τη  μορφή  διαγραμμάτων  διασποράς  η 

συσχέτιση των THANs και TTHMs για τα πόσιμα και τα κολυμβητικά ύδατα.   Όπως 

φαίνεται  στο  διάγραμμα  των  πόσιμων  υδάτων  η  συσχέτιση  μεταξύ  των  δύο 

κατηγοριών DBPs είναι μη σημαντική.  Στα δείγματα όμως που προέρχονται από τις 

κολυμβητικές  δεξαμενές,  η  συσχέτιση  μεταξύ  των  δύο  κατηγοριών  DBPs  είναι 

εξαιρετικά  στατιστικά  σημαντική  (p<0,001).    Η  συσχέτιση  αυτή  οδηγεί  στο 

συμπέρασμα  ότι  στα  κολυμβητικά  ύδατα,  τα  TTHMs  και  τα  ΤHANs  σχηματίζονται 

από  κοινή  πηγή  προέλευσης,  που  πιθανόν  να  αντιστοιχεί  στο  οργανικό  υλικό  το 

οποίο προστίθεται στα ύδατα αυτά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 

 

11.5.3. Συγκριτική αξιολόγηση για την κατηγορία των ΗΚs 

 

  Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 11.24, για τα πόσιμα ύδατα, οι αλογονωμένες 

κετόνες  (ΗΚs) ανιχνεύτηκαν μόνο στο δείγμα TAP‐4,  το οποίο προέρχεται από  την 

Αθήνα.  Με εξαίρεση το δείγμα OSP‐3, οι ΗΚs ανιχνεύονται σε όλα τα δείγματα των 
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κολυμβητικών υδάτων, εμφανίζοντας εύρος τιμών μεταξύ 0,3‐15,9 μg/L.   H 1,1‐DC‐

PN και η 1,1,1‐TCPN ανιχνεύονται στα ύδατα των κολυμβητικών δεξαμενών, αν και 

από την Nikolaou et al. (2001) έχει προταθεί ότι αποσυντίθενται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, μάλιστα αναφέρεται ότι η 1,1,1‐TCPN αποσυντίθεται πιο γρήγορα απ’ ότι 

η 1,1‐DC‐PN σχηματίζοντας χλωροφόρμιο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11.24: Μέση τιμή των ΤΗΚs ανά σημείο δειγματοληψίας. 

 

Όσον  αφορά  το  δείγμα  4,  όπου  ανιχνεύονται  ΗΚs  και  στο  δείγμα  των  πόσιμων 

υδάτων  και  στο  δείγμα  των  κολυμβητικών  υδάτων,  η  κατανομή  των  ομόλογων 

μελών  των  ΗΚs  είναι  αυτή  που φαίνεται  στο  διάγραμμα  11.25.    Όπως  προκύπτει 

από το διάγραμμα αυτό, στο δείγμα των πόσιμων υδάτων ανιχνεύεται σε ποσοστό 

100% 1,1‐DC‐PN, ενώ στις κολυμβητικές δεξαμενές συμμετέχει σε ποσοστό 63% των 

ΤΗΚs και η 1,1,1‐TCPN. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11.25: Επί τοις εκατό κατανομή των HΚs ομολόγων στα πόσιμα και κολυμβητικά ύδατα. 

 

ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
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11.5.4. Συγκριτική αξιολόγηση για την κατηγορία των ΗΑΑs 

  

Συγκριτικά,  τα  αλογονωμένα παράγωγα  του  οξικού  οξέος,  ανιχνεύονται  σε 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα ύδατα των κολυμβητικών δεξαμενών σε σχέση με 

τα  πόσιμα  ύδατα.    Στα  πόσιμα  ύδατα,  με  εξαίρεση  το  σημείο  4  στο  οποίο  η 

συγκέντρωση  αυτή  ισοδυναμεί  με  22,5  μg/L,  η  συγκέντρωση  των  HAAs(5)  είναι 

μικρότερη  από  1,5  μg/L,  ενώ  στις  κολυμβητικές  δεξαμενές  κυμαίνεται  μεταξύ  0,2 

και  709  μg/L.    Όπως  προκύπτει  από  το  σχήμα  11.26,  η  μεγαλύτερη  μέση 

συγκέντρωση των HAAs(5) προσδιορίστηκε στο σημείο 5 (423 μg/L).   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 11.26: Μέση τιμή των ΗΑΑs ανά σημείο δειγματοληψίας. 

 

Στον Πίνακα 11.6 παρουσιάζεται η μέση τιμή του λόγου HAΑs(5)/TTHMs για 

τα  δείγματα  των  κολυμβητικών  και  των  αντίστοιχων  πόσιμων  υδάτων.    Όπως 

φαίνεται  στον  πίνακα  αυτό,  ο  λόγος  HAΑs(5)/TTHMs  είναι  μεγαλύτερος  στα 

κολυμβητικά απ’ ότι στα πόσιμα ύδατα.   

 
Πίνακας 11.6: Λόγος HAΑs(5)/TTHMs για τα πόσιμα και τα κολυμβητικά ύδατα. 

HAΑs(5)/TTHMs 
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SP  TAP 
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Η επισήμανση αυτή ενισχύει το γεγονός ότι ο σχηματισμός των HAΑs ευνοείται στα 

ύδατα των κολυμβητικών δεξαμενών σε σχέση με τα πόσιμα ύδατα.  Επιπλέον, στην 

αύξηση του λόγου HAΑs(5)/TTHMs συμβάλλει η διαφορά πτητικότητας για τις δύο 

αυτές κατηγορίες ενώσεων. 

Όσον αφορά  την  κατανομή  των ομολόγων ενώσεων  των HAAs(5)  τόσο στα 

δείγματα των κολυμβητικών δεξαμενών, όσο και στα πόσιμα ύδατα (Σχήμα 11.27) η 

ένωση  με  τη  μεγαλύτερη  αφθονία  είναι  το  DCAA  σε  ποσοστό  93,2%  και  38,0%, 

αντίστοιχα.    Το  TCAA  είναι  εκείνο  που  διαφοροποιεί  ουσιαστικά  την  συνολική 

κατανομή  των  HAAs(5).    Πιο  συγκεκριμένα,  στα  πόσιμα  ύδατα  το  ποσοστό  που 

αντιστοιχεί  σε  αυτή  την  ένωση  είναι  ίσο  με  38,0%  ενώ  στα  κολυμβητικά  ύδατα 

ισοδυναμεί  με  το  4,9%  της  συνολικής  συγκέντρωσης  των HAAs(5).    Στη  συνολική 

κατανομή  των  HAAs(5)  στα  πόσιμα  ύδατα  συμμετέχει  και  το MCAA  σε  ποσοστό 

4,6%,  ενώ  δεν  ανιχνεύτηκε  σε  κανένα  από  τα  ύδατα  που  συλλέχθηκαν  από 

κολυμβητικές  δεξαμενές.  Τέλος,  για  το  ΜΒΑΑ  και  το  DBAA,  δεν  παρατηρούνται 

σημαντικές μεταβολές.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 11.27: Επί τοις εκατό κατανομή των HAAs(5) ομολόγων στα πόσιμα και κολυμβητικά ύδατα. 

 

Στο Σχήμα 11.28 παριστάνονται με τη μορφή ιστογράμματος οι μέσες τιμές 

και η τυπική απόκλιση της παραμέτρου BIF(ΗΑΑs) για τα πόσιμα και τα κολυμβητικά 

ύδατα, ανά σημείο δειγματοληψίας.  Η παράμετρος BIF(ΗΑΑs) ορίζεται μόνο για τα 

δι‐υποκατεστημένα (DXAA), της οποίας οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 0,005‐1,585 και 

0,005‐0,228 για τα πόσιμα και τα κολυμβητικά ύδατα.   Οι χαμηλές αυτές τιμές της 

παραμέτρου  BIF(ΗΑΑs)  υποδεικνύουν  την  παραγωγή  χαμηλού  ποσοστού 

βρωμιωμένων HAAs(5) και για τις δύο κατηγορίες δειγμάτων νερού.  Άλλωστε, όπως 

ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ
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προκύπτει  από  τις  παραπάνω  κατανομές  τα  χλωριωμένα  υπερτερούν  έναντι  των 

βρωμιωμένων παραγώγων των HAAs(5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11.28: Μέση τιμή των παράγοντα BIF(ΗΑΑs) ανά σημείο δειγματοληψίας. 

 

Με  περαιτέρω  στατιστική  επεξεργασία  των  δεδομένων  που  αφορούν  τις 

βασικές  κατηγορίες DBPs  που προσδιορίστηκαν  σε  δείγματα  νερού  κολυμβητικών 

δεξαμενών  και  στα  αντίστοιχα  πόσιμων  υδάτων  προκύπτει  το  παρακάτω 

διάγραμμα.    Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, η σειρά με την οποία 

κατανέμονται οι κατηγορίες των TTHMs και των HAAs διαφοροποιείται μεταξύ των 

υδάτων που μελετήθηκαν.   Όπως φαίνεται  άλλωστε  και από  το  Σχήμα 11.29,  στα 

δείγματα  πόσιμου  νερού  βασική  κατηγορία  των DBPs  είναι  τα  THMs  σε  ποσοστό 

79%, ενώ ακολουθεί η κατηγορία των HAAs σε ποσοστό 25,2%.   

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11.29: Επί τοις εκατό κατανομή των ΤΤΗΜs, HANs, HAAs(5) στα πόσιμα και κολυμβητικά 
ύδατα. 

 

Στα  κολυμβητικά  όμως  ύδατα  η  κατανομή  αυτών  των  δύο  κατηγοριών 

αντιστρέφεται.    Έτσι,  στα  ύδατα  αυτά  βασική  κατηγορία  αποτελούν  τα  HAAs  σε 

ποσοστό 68,0% και δευτερεύουσα τα TTHMs σε ποσοστό 25,2%.   Τα THAΝs αν και 
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εμφανίζουν αύξηση στα κολυμβητικά ύδατα σε σχέση με τα πόσιμα, αποτελούν την 

τρίτη σε σειρά κατηγορία με  το ποσοστό  τους  να μην διαφοροποιείται σημαντικά 

μεταξύ  των πόσιμων και  κολυμβητικών υδάτων.    Τέλος,  οι  αλογονωμένες  κετόνες 

ανιχνεύτηκαν  και  στις  δύο  κατηγορίες  υδάτων,  με  το  ποσοστό  τους  να  είναι 

αυξημένο στα κολυμβητικά σε σχέση με τα πόσιμα ύδατα.   

 
 

 

 

11.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στα  δείγματα  νερού  που  αναλύθηκαν  από  τις  κολυμβητικές  δεξαμενές 

προσδιορίστηκαν σχεδόν όλα τα υπό μελέτη DBPs.  

 
 Η συγκέντρωση των TTHMs στα κολυμβητικά ύδατα κυμαίνεται μεταξύ 8,1 

και 57,4 μg/L.  Κύριο παραπροϊόν για την κατηγορία των ΤΗΜs είναι το TCM, 

όταν  πρόκειται  για  ύδατα  κολυμβητικών  δεξαμενών,  ενώ  στα  αντίστοιχα 

πόσιμα  ύδατα  κύριο  παραπροϊόν  αποτελεί  το  ΤΒΜ.    Η  αύξουσα  σειρά 

αφθονίας με την οποία ανιχνεύονται τα αντίστοιχα ομόλογα της κατηγορίας 

των THMs στα κολυμβητικά ύδατα είναι η εξής: TCM>BDCM>DBCM, ενώ το 

ΤΒΜ ανιχνεύτηκε σε δύο μόνο από τα δείγματα που αναλύθηκαν.   

 
 Για την κατηγορία των HANs, παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωση στις 

κολυμβητικές δεξαμενές σε σχέση με τα πόσιμα ύδατα.   Κύριο παραπροϊόν  

αυτής της κατηγορίας για τα κολυμβητικά ύδατα είναι το DCAN σε ποσοστό 

60,6%, ενώ για τα πόσιμα ύδατα το αντίστοιχο ποσοστό είναι ίσο με 22,5%.  

Στα πόσιμα ύδατα το κύριο παραπροϊόν είναι το BCAN, σε ποσοστό 67,8%. 

Το  DBAN  προσδιορίστηκε  στα  πόσιμα  ύδατα  σε  ποσοστό  9,7%,  ενώ  δεν 

ανιχνεύτηκε  σε  κανένα  από  τα  δείγματα  των  κολυμβητικών  δεξαμενών.  

Αξίζει  δε  να  αναφερθεί  ότι  το  TCAN  δεν  ανιχνεύτηκε  σε  κανένα  δείγμα 

πόσιμου νερού.  
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 Παρατηρήθηκε  σημαντική  στατιστικά  συσχέτιση  μεταξύ  των  κατηγοριών 

THMs  και  ΗΑΝs,  γεγονός  που  σημαίνει  ότι  οι  δύο  αυτές  κατηγορίες  έχουν 

κοινή πηγή προέλευσης. 

 
 Οι  αλογωνωμένες  κετόνες ΗΚs,  ανιχνεύτηκαν  μόνο  στα  πόσιμα  ύδατα  της 

Αθήνας.    Ενώ  επιτεύχθηκε  ο  προσδιορισμός  τους  σε  όλα  τα  κολυμβητικά 

ύδατα, με εξαίρεση το δείγμα Η2. 

 
 Τα  HAAs(5)  ανιχνεύτηκαν  σε  πολύ  υψηλότερες  συγκεντρώσεις  στα  ύδατα 

των  κολυμβητικών  δεξαμενών  (0,2‐709,7  μg/L),  σε  σχέση  με  τα  πόσιμα 

ύδατα  (0,1‐22,5  μg/L).    Σε  κανένα από  τα  ύδατα  που  προέρχονται  από  τις 

πισίνες  δεν  ανιχνεύτηκε MCAA,  ενώ  η  μέση  συγκέντρωση  του  στα  πόσιμα 

ύδατα ήταν 4,6 μg/L.  Κύριο παραπροϊόν γι’ αυτή την κατηγορία DBPs, ήταν 

το  DCAA  το  οποίο  προσδιορίστηκε  σε  ποσοστό  93,2%  στα  ύδατα  των 

κολυμβητικών  δεξαμενών  και  σε  ποσοστό  51,7%  στα  πόσιμα  ύδατα.    Το 

TCAA  καταλαμβάνει  την  επόμενη  θέση  στη  σειρά  αφθονίας,  ενώ  το DBAA 

ανιχνεύεται σε ακόμα χαμηλότερες συγκεντρώσεις. 

 
 Συνολικά,  η  επί  τοις  εκατό  κατανομή  των  βασικών  κατηγοριών  παρα‐

προϊόντων  απολύμανσης  διαφοροποιείται  στα  πόσιμα  σε  σχέση  με  τα 

κολυμβητικά ύδατα.    Έτσι  τα THMs  (79%)  αποτελούν  τη  βασική  κατηγορία 

DBPs  των  κολυμβητικών  υδάτων,  ενώ  στα  πόσιμα  ύδατα  την  κύρια 

κατηγορία αποτελούν τα ΗΑΑs(5) σε ποσοστό 68%.  Η κατηγορία των HANs, 

καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με το ποσοστό τους να είναι ίσο με 5,2% και 

6,1% στα κολυμβητικά και πόσιμα ύδατα, αντίστοιχα.  

 
 Μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών, όπως για τα 

διαφορετικά  βάθη  συλλογής  των  δειγμάτων,  δεν  παρατηρήθηκε  διαφορο‐

ποίηση στα επίπεδα συγκέντρωσης των υπό μελέτη ενώσεων. 

 
 Γενικά,  στις  κολυμβητικές  δεξαμενές  ευνοείται  ο  σχηματισμός  των  χλω‐

ριωμένων έναντι των βρωμιωμένων ομολόγων. 
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Πίνακας 1: pH, ελεύθερο και συνολικό χλώριο πόσιμων υδάτων. 
 

Περίοδος 
Κωδικός 
δείγματος  pH 

Ελεύθερο χλώριο 
(mg/l) 

Συνολικό χλώριο 
(mg/l) 

Η1  8,00  0,04  0,06 
Η2  7,75  0,06  0,09 
Η3  7,68  0,10  0,12 
Η4  7,64  0,09  0,12 
Η5  7,57  0,08  0,04 
Η6  7,49  0,04  0,07 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '08 

Η7  7,31  0,03  0,08 
Η1  7,80  0,03  0,04 
Η2  7,80  0,10  0,11 
Η3  7,74  0,05  0,06 
Η4  7,69  0,03  0,04 
Η5  7,65  0,02  0,08 
Η6  7,49  0,04  0,06 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ '09 

Η7  7,60  0,02  0,04 
Η1  7,58  0,05  0,06 
Η2  7,81  0,05  0,07 
Η3  7,68  0,12  0,29 
Η4  7,71  0,13  0,15 
Η5  7,68  0,18  0,20 
Η6  7,70  0,03  0,05 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ '10 

Η7  7,63  0,03  0,04 
Η1  7,79  0,03  0,05 
Η2  8,01  0,03  0,05 
Η3  7,76  0,07  0,11 
Η4  7,93  0,05  0,07 
Η5  7,78  0,04  0,05 
Η6  7,81  0,03  0,05 

ΙΟΥΛΙΟΣ '10 

Η7  7,87  0,04  0,11 
H8  7,61  0,05  0,10 
H9  7,39  0,10  0,05 
H10  7,73  0,10  0,10 
H11  7,67  0,10  0,10 
H12  7,76  0,08  0,10 
H13  7,88  0,15  0,10 
H14  7,80  0,20  0,20 
H15  7,72  0,10  0,10 
H16  7,47  0,08  0,10 
H17  7,68  0,12  0,20 
H18  7,19  0,20  0,18 
H19  6,84  0,08  0,10 
H20‐r  7,58  0,04  0,10 
H21‐r  7,47  0,05  0,10 
H22‐r  7,40  0,04  0,08 
H23‐r  7,62  0,04  0,10 
H24‐r  7,57  0,05  0,10 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '07 

H25‐r  7,53  0,04  0,10 
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Πίνακας 1: συνέχεια 
 

H8  7,58  0,10  0,15 
H9  7,45  0,10  0,15 
H10  7,80  0,08  0,09 
H11  7,58  0,07  0,10 
H12  7,76  0,06  0,08 
H13  7,64  0,06  0,09 
H14  7,78  0,10  0,15 
H15  7,84  0,06  0,08 
H16  7,52  0,10  0,20 
H17  7,55  0,10  0,15 
H18  7,41  0,07  0,10 
H19  7,27  0,07  0,09 
H20‐r  7,68  0,04  0,08 
H21‐r  7,53  0,05  0,08 
H22‐r  7,31  0,04  0,08 
H23‐r  7,60  0,07  0,08 
H24‐r  7,72  0,07  0,10 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ '08 

H25‐r  7,34  0,08  0,10 
H8  7,79  0,08  0,09 
H9  7,74  0,07  0,09 
H10  7,57  0,06  0,08 
H11  7,60  0,08  0,10 
H12  7,85  0,06  0,07 
H13  7,67  0,06  0,08 
H14  7,59  0,07  0,10 
H15  7,87  0,15  0,20 
H16  7,62  0,07  0,10 
H17  7,26  0,08  0,10 
H18  7,77  0,15  0,20 
H19  7,43  0,07  0,08 
H20‐r  7,87  0,06  0,09 
H21‐r  7,69  0,06  0,07 
H22‐r  7,24  0,06  0,07 
H23‐r  7,75  0,07  0,10 
H24‐r  7,81  0,08  0,15 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ '09 

H25‐r  7,50  0,05  0,07 
H9  7,33  0,04  0,05 
H10  7,83  0,03  0,04 
H12  7,92  0,03  0,06 
H14  7,82  0,03  0,05 
H16  7,56  0,03  0,04 
H17  7,50  0,04  0,05 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ '09 

H18  7,52  0,03  0,04 
Α1  7,38  0,21  0,26 
Α2  7,40  0,50  0,58 
Α3  7,39  0,49  0,57 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '09 

Α4  7,37  0,03  0,05 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '10  Α1  7,54  0,06  0,07 
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Α2  7,52  0,44  0,50 
Α4  7,53  0,47  0,57  

Α5  7,48  0,22  0,27 
Β1  7,21  0,10  0,22 
Β2  7,18  0,06  0,10 
Β3  7,31  0,05  0,11 
Β4  7,32  0,20  0,21 
Β5  7,48  0,08  0,12 
Β6  7,44  0,08  0,21 
Β7  7,32  0,05  0,08 
Β8  7,25  0,12  0,18 
Β9  7,26  0,10  0,19 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
'08 

Β10  7,39  0,16  0,21 
Β1  7,21  0,10  0,24 
Β2  7,18  0,06  0,17 
Β3  7,31  0,05  0,14 
Β4  7,32  0,20  0,25 
Β5  7,48  0,08  0,19 
Β6  7,44  0,08  0,20 
Β7  7,32  0,05  0,14 
Β8  7,25  0,12  0,24 
Β9  7,26  0,10  0,21 

ΜΑΡΤΙΟΣ '09 

Β10  7,39  0,16  0,23 
Β1  7,34  0,11  0,19 
Β2  7,21  0,06  0,16 
Β3  7,28  0,11  0,16 
Β4  7,28  0,12  0,17 
Β5  7,42  0,04  0,09 
Β6  7,30  0,05  0,11 
Β7  7,46  0,03  0,12 
Β8  7,26  0,06  0,10 
Β9  7,28  0,03  0,09 

ΙΟΥΛΙΟΣ '09 

Β10  7,51  0,15  0,28 
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Πίνακας  2:  Συγκεντρώσεις  ολικού,  διαλυτού  οργανικού  άνθρακα    (mg/L)  και  απορρόφηση  στο 
υπεριώδες για πόσιμα ύδατα. 
 

Περίοδος 
Κωδικός 
δείγματος  TOC (mg/L)  DOC (mg/L)  UV (254nm) 

Η1  0,706  0,601  0,015 

Η2  0,914  0,805  0,009 

Η3  0,491  0,366  0,011 

Η4  0,505  0,317  0,028 

Η5  0,697  0,488  0,015 

Η6  0,697  0,553  0,015 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '08 

Η7  0,477  0,337  0,013 

Η1  0,363  0,297  0,017 

Η2  0,517  0,135  0,014 

Η3  0,611  0,621  0,006 

Η4  0,264  0,197  0,017 

Η5  1,282  0,878  0,030 

Η6  0,574  0,580  0,011 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ '09 

Η7  0,580  0,345  0,020 

Η1  0,090  0,066  0,016 

Η2  0,151  0,104  0,011 

Η3  0,451  0,397  0,009 

Η4  0,389  0,205  0,016 

Η5  0,422  0,224  0,010 

Η6  0,992  0,867  0,013 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ '10 

Η7  0,679  0,178  0,018 

Η1  0,422  0,308  0,009 

Η2  0,823  0,689  0,008 

Η3  0,213  0,192  0,016 

Η4  0,604  0,587  0,061 

Η5  1,064  1,112  0,009 

Η6  0,242  0,317  0,011 

ΙΟΥΛΙΟΣ '10 

Η7  0,207  0,176  0,005 

H8  0,616  0,484  0,003 

H9  0,497  0,356  0,008 

H10  0,478  0,312  0,006 

H11  0,526  0,428  0,002 

H12  0,661  0,407  0,003 

H13  0,640  0,458  0,006 

H14  0,373  0,222  0,005 

H15  0,633  0,251  0,001 

H16  0,608  0,400  0,007 

H17  0,381  0,914  0,003 

H18  0,463  0,325  0,008 

H19  0,503  0,274  0,000 

H20‐r  0,887  0,622  0,003 

H21‐r  0,789  0,507  0,007 

H22‐r  1,239  3,942  0,009 

H23‐r  0,430  0,385  0,002 

H24‐r  0,176  0,431  0,000 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '07 

H25‐r  0,348  0,033  0,007 
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H8  0,622  0,659  0,003 

H9  0,578  0,586  0,007 

H10  0,789  0,685  0,001 

H11  0,806  0,4  0,001 

H12  0,610  0,535  0,006 

H13  0,741  1,1  0,002 

H14  0,531  0,305  0,002 

H15  0,706  0,597  0,001 

H16  0,687  0,435  0,001 

H17  0,551  0,563  0,001 

H18  0,562  0,404  0,001 

H19  0,266  0,271  0,000 

H20‐r  0,406  0,263  0,002 

H21‐r  0,437  0,555  0,005 

H22‐r  0,699  0,594  0,004 

H23‐r  0,571  0,484  0,002 

H24‐r  0,386  0,365  0,000 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ '08 

H25‐r  0,646  0,465  0,003 

H8  0,680  0,441  0,006 

H9  0,491  0,376  0,003 

H10  0,349  0,325  0,005 

H11  0,575  0,416  0,007 

H12  0,522  0,477  0,010 

H13  0,664  0,524  0,012 

H14  0,288  0,169  0,001 

H15  0,355  0,354  0,003 

H16  0,561  0,378  0,003 

H17  0,359  0,300  0,001 

H18  0,551  0,462  0,004 

H19  0,798  0,262  0,002 

H20‐r  0,839  0,564  0,003 

H21‐r  0,325  0,229  0,004 

H22‐r  0,506  0,356  0,009 

H23‐r  0,324  0,136  0,003 

H24‐r  1,017  0,332  0,005 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ '09 

H25‐r  0,537  0,477  0,006 

H9  0,477  0,427  0,005 

H10  0,381  0,338  0,005 

H12  0,497  0,464  0,007 

H14  0,878  0,677  0,005 

H16  0,811  0,493  0,007 

H17  0,601  0,438  0,006 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ '09 

H18  0,776  0,670  0,013 

Α1  1,182  1,055  0,010 

Α2  1,232  1,091  0,012 

Α3  1,348  1,338  0,015 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '09 

Α4  1,221  1,108  0,020 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '10  Α1  0,717  0,581  0,009 
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Α2  0,746  0,637  0,011 

Α4  0,810  0,674  0,011 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '10 

Α5  0,920  0,806  0,008 

Β1  3,030  2,895  0,038 

Β2  3,439  3,299  0,034 

Β3  3,487  3,219  0,032 

Β4  3,083  2,867  0,029 

Β5  3,288  3,121  0,030 

Β6  3,545  3,413  0,033 

Β7  3,150  2,942  0,030 

Β8  3,933  3,705  0,035 

Β9  3,094  2,933  0,030 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
'08 

Β10  3,139  2,957  0,036 

Β1  4,449  4,170  0,038 

Β2  6,205  4,770  0,035 

Β3  3,646  3,611  0,046 

Β4  3,603  3,563  0,042 

Β5  3,107  3,084  0,031 

Β6  5,160  3,854  0,035 

Β7  4,142  3,816  0,038 

Β8  4,084  3,845  0,053 

Β9  4,603  4,330  0,042 

ΜΑΡΤΙΟΣ '09 

Β10  5,502  4,442  0,032 

Β1  2,877  2,810  0,027 

Β2  2,572  2,489  0,024 

Β3  2,584  2,467  0,029 

Β4  2,682  2,674  0,026 

Β5  2,756  2,774  0,028 

Β6  2,823  2,754  0,046 

Β7  2,811  2,753  0,042 

Β8  2,659  2,630  0,030 

Β9  2,579  2,493  0,032 

ΙΟΥΛΙΟΣ '09 

Β10  2,792  2,662  0,034 
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Πίνακας 3: Ιοντική σύσταση (mg/L) πόσιμων υδάτων. 
 

Περίοδ. 
Κωδ. 
δείγμ.  BrO3

‐  Cl‐  SO4
‐2  ClO3

‐  Br‐  NO3
‐  HPO4

‐  I‐ 

Η1  δ.α.  11,486  90,989  δ.α.  0,166  1,703  δ.α.  δ.α. 

Η2  δ.α.  19,451  97,087  δ.α.  0,261  2,026  δ.α.  δ.α. 

Η3  δ.α.  123,738  26,649  δ.α.  2,029  5,920  δ.α.  δ.α. 

Η4  δ.α.  315,926  70,307  δ.α.  6,279  4,121  δ.α.  δ.α. 

Η5  δ.α.  210,824  63,844  δ.α.  3,567  8,151  δ.α.  δ.α. 

Η6  δ.α.  218,407  72,636  δ.α.  3,777  8,209  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
'0
8 

Η7  δ.α.  340,370  70,375  δ.α.  6,920  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η1  δ.α.  15,625  91,258  δ.α.  0,088  1,502  δ.α.  δ.α. 

Η2  δ.α.  18,020  108,526  δ.α.  0,201  1,985  δ.α.  δ.α. 

Η3  δ.α.  321,569  81,258  δ.α.  5,253  5,001  δ.α.  δ.α. 

Η4  δ.α.  388,286  88,856  δ.α.  8,808  3,853  δ.α.  δ.α. 

Η5  δ.α.  298,632  73,967  δ.α.  6,589  7,852  δ.α.  δ.α. 

Η6  δ.α.  461,285  93,371  δ.α.  4,052  8,046  δ.α.  δ.α. 

Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
9 

Η7  δ.α.  448,761  96,896  δ.α.  6,101  1,012  δ.α.  δ.α. 

Η1  δ.α.  13,825  102,289  δ.α.  0,106  1,636  δ.α.  δ.α. 

Η2  δ.α.  13,989  101,635  δ.α.  0,080  1,452  δ.α.  δ.α. 

Η3  δ.α.  269,721  76,936  δ.α.  3,526  3,988  δ.α.  δ.α. 

Η4  δ.α.  321,658  76,986  δ.α.  7,523  2,658  δ.α.  δ.α. 

Η5  δ.α.  338,526  96,194  δ.α.  6,989  7,058  δ.α.  δ.α. 

Η6  δ.α.  291,637  91,808  δ.α.  5,892  7,598  δ.α.  δ.α. 

Α
Π
ΡΙ
Λ
ΙΟ
Σ 
'1
0 

Η7  δ.α.  401,236  102,921  δ.α.  6,985  1,100  δ.α.  δ.α. 

Η1  δ.α.  17,755  109,371  δ.α.  δ.α.  1,909  δ.α.  δ.α. 

Η2  δ.α.  18,675  113,113  δ.α.  δ.α.  1,507  δ.α.  δ.α. 

Η3  δ.α.  537,292  115,609  δ.α.  7,201  4,100  δ.α.  δ.α. 

Η4  δ.α.  207,539  137,908  δ.α.  7,335  2,265  δ.α.  δ.α. 

Η5  δ.α.  439,187  111,285  δ.α.  8,291  5,484  δ.α.  δ.α. 

Η6  δ.α.  411,951  107,525  δ.α.  8,299  5,703  δ.α.  δ.α. 

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ 
'1
0 

Η7  δ.α.  582,921  127,114  δ.α.  9,404  2,861  δ.α.  δ.α. 

H8  δ.α.  13,684  14,155  δ.α.  0,437  3,785  0,358  δ.α. 

H9  δ.α.  31,936  5,441  0,066  0,655  1,346  0,081  δ.α. 

H10  δ.α.  9,276  8,347  δ.α.  0,184  0,832  0,049  δ.α. 

H11  δ.α.  18,279  4,803  δ.α.  0,634  3,856  δ.α.  δ.α. 

H12  δ.α.  39,649  9,068  δ.α.  1,639  1,775  0,373  δ.α. 

H13  δ.α.  39,429  8,998  δ.α.  1,646  1,716  0,254  δ.α. 

H14  δ.α.  2,134  10,769  δ.α.  δ.α.  0,628  0,269  δ.α. 

H15  δ.α.  2,109  11,027  δ.α.  0,014  0,648  δ.α.  δ.α. 

H16  δ.α.  13,901  16,322  δ.α.  0,477  3,583  δ.α.  δ.α. 

H17  δ.α.  53,225  9,397  δ.α.  2,683  1,289  δ.α.  δ.α. 

H18  δ.α.  32,728  5,881  δ.α.  1,345  1,431  0,185  δ.α. 

H19  δ.α.  2,488  1,198  0,084  0,029  0,327  δ.α.  δ.α. 

H20‐r  δ.α.  5,163  2,178  δ.α.  0,175  1,657  δ.α.  δ.α. 

H21‐r  δ.α.  10,433  6,678  δ.α.  2,049  6,684  δ.α.  δ.α. 

H22‐r  δ.α.  17,598  4,431  δ.α.  0,702  6,586  δ.α.  δ.α. 

H23‐r  δ.α.  5,987  2,366  δ.α.  0,273  1,429  δ.α.  δ.α. 

H24‐r  δ.α.  1,982  8,700  δ.α.  0,022  0,650  0,052  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
'0
7 

H25‐r  δ.α.  16,142  10,225  δ.α.  0,282  1,138  0,048  δ.α. 
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H8  δ.α.  100,918  27,855  δ.α.  1,168  28,275  δ.α.  δ.α. 

H9  δ.α.  147,254  41,740  δ.α.  1,081  8,311  δ.α.  δ.α. 

H10  δ.α.  39,247  14,662  δ.α.  0,997  8,311  δ.α.  δ.α. 

H11  δ.α.  299,223  76,099  δ.α.  1,434  7,914  δ.α.  δ.α. 

H12  δ.α.  349,587  86,734  δ.α.  2,429  14,422  δ.α.  δ.α. 

H13  δ.α.  286,838  75,872  δ.α.  2,155  8,077  δ.α.  δ.α. 

H14  δ.α.  11,706  98,221  δ.α.  0,297  2,208  δ.α.  δ.α. 

H15  δ.α.  10,673  91,065  δ.α.  0,789  2,026  δ.α.  δ.α. 

H16  δ.α.  101,412  27,493  δ.α.  1,418  28,222  δ.α.  δ.α. 

H17  δ.α.  471,020  90,317  δ.α.  3,739  5,181  δ.α.  δ.α. 

H18  δ.α.  204,566  37,851  δ.α.  1,579  6,613  δ.α.  δ.α. 

H19  δ.α.  4,124  1,239  δ.α.  0,085  0,602  δ.α.  δ.α. 

H20‐r  δ.α.  31,958  12,509  δ.α.  1,096  10,052  δ.α.  δ.α. 

H21‐r  δ.α.  57,488  44,873  δ.α.  0,595  32,429  δ.α.  δ.α. 

H22‐r  δ.α.  115,683  36,137  δ.α.  1,892  57,980  δ.α.  δ.α. 

H23‐r  δ.α.  68,127  76,502  δ.α.  2,477  2,939  δ.α.  δ.α. 

H24‐r  δ.α.  9,967  81,054  δ.α.  δ.α.  2,370  δ.α.  δ.α. 

Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
8 

H25‐r  δ.α.  107,425  114,435  δ.α.  2,188  36,414  δ.α.  δ.α. 

H8  δ.α.  70,186  74,876  δ.α.  0,863  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H9  δ.α.  50,201  28,610  δ.α.  0,579  7,064  δ.α.  δ.α. 

H10  δ.α.  39,671  15,328  δ.α.  δ.α.  8,341  δ.α.  δ.α. 

H11  δ.α.  228,945  73,519  δ.α.  2,033  8,435  4,815  δ.α. 

H12  δ.α.  321,324  88,377  δ.α.  2,674  8,396  δ.α.  δ.α. 

H13  δ.α.  340,096  93,361  δ.α.  2,767  8,636  δ.α.  δ.α. 

H14  δ.α.  14,408  93,179  δ.α.  2,985  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H15  δ.α.  11,646  91,632  δ.α.  δ.α.  2,322  δ.α.  δ.α. 

H16  δ.α.  107,598  28,783  δ.α.  1,116  29,454  δ.α.  δ.α. 

H17  δ.α.  451,422  87,932  δ.α.  3,255  5,176  δ.α.  δ.α. 

H18  δ.α.  57,676  13,590  δ.α.  0,198  4,835  δ.α.  δ.α. 

H19  0,084  6,582  1,451  0,280  0,094  1,012  δ.α.  δ.α. 

H20‐r  δ.α.  31,976  12,008  δ.α.  0,548  10,196  δ.α.  δ.α. 

H21‐r  δ.α.  55,730  43,052  δ.α.  1,434  30,084  δ.α.  δ.α. 

H22‐r  δ.α.  97,335  28,243  δ.α.  0,903  42,228  δ.α.  δ.α. 

H23‐r  δ.α.  61,465  64,318  δ.α.  0,728  2,668  δ.α.  δ.α. 

H24‐r  δ.α.  11,705  86,993  δ.α.  δ.α.  2,045  δ.α.  δ.α. 

ΙΑ
Ν
Ο
ΥΑ

ΡΙ
Ο
Σ 
'0
9 

H25‐r  δ.α.  92,624  78,985  δ.α.  1,174  36,536  δ.α.  δ.α. 

H9  δ.α.  51,397  22,515  δ.α.  0,756  7,253  δ.α.  δ.α. 

H10  δ.α.  65,655  74,537  δ.α.  1,261  4,394  δ.α.  δ.α. 

H12  δ.α.  235,191  72,463  δ.α.  1,917  8,981  δ.α.  δ.α. 

H14  δ.α.  9,167  80,003  δ.α.  0,804  3,705  δ.α.  δ.α. 

H16  δ.α.  94,002  23,572  δ.α.  1,173  27,103  δ.α.  δ.α. 

H17  δ.α.  416,082  82,400  δ.α.  3,156  6,723  δ.α.  δ.α. 

Α
Π
ΡΙ
Λ
ΙΟ
Σ 
'0
9 

H18  δ.α.  450,228  87,168  δ.α.  3,587  6,774  δ.α.  δ.α. 

Α1  δ.α.  5,701  26,036  0,217  0,344  0,849  4,253  δ.α. 

Α2  δ.α.  5,684  26,789  0,340  0,547  0,433  4,463  δ.α. 

Α3  δ.α.  7,445  18,286  0,991  0,507  0,998  4,868  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

Τ
Ο
Σ'
09

 

Α4  δ.α.  5,367  26,656  0,261  0,399  0,851  4,355  δ.α. 
ΑΥΓ'10  Α1  δ.α.  7,043  25,301  δ.α.  0,412  0,542  3,720  δ.α. 
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Α2  δ.α.  6,764  25,502  0,722  0,325  0,530  3,983  δ.α. 

Α4  δ.α.  6,818  25,124  0,247  0,321  0,539  3,410  δ.α. ΑΥΓ'10 
Α5  δ.α.  7,731  25,944  δ.α.  0,398  0,675  3,786  δ.α. 

Β1  δ.α.  25,463  41,612  δ.α.  0,397  4,069  δ.α.  δ.α. 

Β2  δ.α.  188,498  121,687  δ.α.  1,036  9,768  δ.α.  δ.α. 

Β3  δ.α.  318,226  176,275  δ.α.  1,116  12,923  δ.α.  δ.α. 

Β4  δ.α.  41,774  25,786  δ.α.  0,380  2,311  δ.α.  δ.α. 

Β5  0,031  241,348  136,977  δ.α.  0,546  11,314  δ.α.  δ.α. 

Β6  δ.α.  267,211  146,686  δ.α.  0,960  11,367  δ.α.  δ.α. 

Β7  δ.α.  164,439  100,082  δ.α.  0,734  7,885  δ.α.  δ.α. 

Β8  δ.α.  333,407  180,464  δ.α.  1,498  13,632  δ.α.  δ.α. 

Β9  δ.α.  72,060  67,178  δ.α.  0,439  5,383  δ.α.  δ.α. 

Δ
ΕΚ

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
8 

Β10  δ.α.  28,524  45,827  δ.α.  0,415  4,316  δ.α.  δ.α. 

Β1  δ.α.  285,884  197,700  δ.α.  1,601  17,836  δ.α.  δ.α. 

Β2  δ.α.  316,406  197,160  δ.α.  1,637  19,028  δ.α.  δ.α. 

Β3  δ.α.  301,674  196,644  δ.α.  1,717  18,093  δ.α.  δ.α. 

Β4  δ.α.  290,730  203,860  δ.α.  1,749  17,544  δ.α.  δ.α. 

Β5  0,010  240,028  177,369  δ.α.  1,324  17,775  δ.α.  δ.α. 

Β6  δ.α.  258,449  174,914  δ.α.  1,528  15,715  δ.α.  δ.α. 

Β7  δ.α.  252,694  159,096  δ.α.  1,762  14,293  δ.α.  δ.α. 

Β8  δ.α.  296,181  196,389  δ.α.  1,600  18,200  δ.α.  δ.α. 

Β9  δ.α.  302,136  194,038  δ.α.  1,837  18,063  δ.α.  δ.α. 

Μ
Α
ΡΤ

ΙΟ
Σ 
'0
9 

Β10  δ.α.  281,652  187,742  δ.α.  1,610  17,078  δ.α.  δ.α. 

Β1  δ.α.  134,407  97,157  3,129  6,298  9,432  0,502  δ.α. 

Β2  δ.α.  200,179  153,648  3,929  8,881  12,305  δ.α.  δ.α. 

Β3  δ.α.  191,294  139,929  3,470  7,489  12,274  δ.α.  δ.α. 

Β4  δ.α.  201,156  149,995  3,756  7,904  11,833  δ.α.  δ.α. 

Β5  δ.α.  117,305  87,327  2,061  4,993  12,725  δ.α.  δ.α. 

Β6  δ.α.  123,857  104,154  2,133  6,668  12,514  δ.α.  δ.α. 

Β7  δ.α.  26,134  48,400  δ.α.  2,612  12,699  δ.α.  δ.α. 

Β8  δ.α.  200,800  150,650  3,257  7,564  12,145  δ.α.  δ.α. 

Β9  δ.α.  204,521  144,864  3,142  8,619  11,989  δ.α.  δ.α. 

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ 
'0
9 

Β10  δ.α.  41,998  59,838  0,843  4,096  12,747  δ.α.  δ.α. 
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Πίνακας 1: Πτητικά DBPs (μg/L) πόσιμων υδάτων. 

Π
ερ

ίο
δο

ς 

Κω
δι
κό

ς 
δε

ίγ
μα

το
ς 

TC
M
 

TC
C 

TC
A
N
 

BD
CM

 

D
CA

N
 

1,
1‐
D
C‐
2‐
PN

 

CP
N
 

D
BC

M
 

BI
M
 

BC
A
N
 

1,
1,
1‐
TC

PN
 

TB
M
 

D
BA

N
 

IM
 

Η1  0,521  δ.α.  δ.α.  1,638  δ.α.  δ.α.  δ.α.  4,033  δ.α.  δ.α.  δ.α.  6,155  δ.α.  δ.α. 

Η2  0,897  δ.α.  δ.α.  0,386  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,230  δ.α.  δ.α.  δ.α.  2,228  δ.α.  δ.α. 

Η3  0,743  δ.α.  δ.α.  0,914  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,150  δ.α.  δ.α.  δ.α.  5,188  δ.α.  δ.α. 

Η4  0,602  δ.α.  δ.α.  0,793  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,386  δ.α.  0,231  δ.α.  4,043  δ.α.  δ.α. 

Η5  3,699  δ.α.  δ.α.  1,425  δ.α.  δ.α.  δ.α.  4,417  δ.α.  Δ.Π.  δ.α.  13,254  1,149  δ.α. 

Η6  0,815  δ.α.  δ.α.  1,280  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,972  δ.α.  δ.α.  δ.α.  11,429  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
'0
8 

Η7  1,255  δ.α.  δ.α.  0,047  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,310  δ.α.  δ.α.  δ.α.  5,020  δ.α.  δ.α. 

Η1  4,479  δ.α.  δ.α.  3,011  δ.α.  δ.α.  δ.α.  6,553  δ.α.  1,360  δ.α.  12,391  δ.α.  δ.α. 

Η2  1,503  δ.α.  δ.α.  0,246  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,390  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,630  1,712  δ.α. 

Η3  3,841  δ.α.  δ.α.  0,543  δ.α.  δ.α.  δ.α.  2,086  δ.α.  1,322  δ.α.  10,834  δ.α.  δ.α. 

Η4  1,382  δ.α.  δ.α.  0,076  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,093  δ.α.  1,431  δ.α.  7,770  δ.α.  δ.α. 

Η5  3,429  δ.α.  δ.α.  2,004  δ.α.  δ.α.  δ.α.  5,678  δ.α.  1,247  δ.α.  16,359  2,806  δ.α. 

Η6  0,980  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,964  δ.α.  1,403  δ.α.  1,609  δ.α.  δ.α. 

Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
9 

Η7  2,378  δ.α.  δ.α.  0,286  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,016  δ.α.  2,252  δ.α.  9,814  δ.α.  δ.α. 

Η1  5,642  δ.α.  δ.α.  5,225  δ.α.  δ.α.  δ.α.  9,298  δ.α.  0,728  δ.α.  8,770  δ.α.  δ.α. 

Η2  1,524  δ.α.  δ.α.  0,709  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,886  δ.α.  0,521  δ.α.  2,703  1,510  δ.α. 

Η3  4,255  δ.α.  δ.α.  2,733  δ.α.  δ.α.  δ.α.  8,600  δ.α.  0,645  δ.α.  28,695  δ.α.  δ.α. 

Η4  1,344  δ.α.  δ.α.  2,029  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,130  δ.α.  0,532  δ.α.  8,409  δ.α.  δ.α. 

Η5  3,992  δ.α.  δ.α.  3,353  δ.α.  δ.α.  δ.α.  9,035  δ.α.  δ.α.  δ.α.  24,398  Δ.Π.  δ.α. 

Η6  1,042  δ.α.  δ.α.  1,997  δ.α.  δ.α.  δ.α.  4,066  δ.α.  δ.α.  δ.α.  11,788  δ.α.  δ.α. 

Α
Π
ΡΙ
Λ
ΙΟ
Σ 
'1
0 

Η7  3,515  δ.α.  δ.α.  0,790  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,855  δ.α.  0,647  δ.α.  20,072  δ.α.  δ.α. 

Η1  3,869  δ.α.  δ.α.  4,541  δ.α.  δ.α.  δ.α.  8,733  δ.α.  0,773  δ.α.  15,192  δ.α.  δ.α. 

Η2  1,548  δ.α.  δ.α.  1,332  δ.α.  δ.α.  δ.α.  4,166  δ.α.  δ.α.  δ.α.  12,653  δ.α.  δ.α. 

Η3  1,432  δ.α.  δ.α.  0,585  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,758  δ.α.  0,838  δ.α.  16,222  δ.α.  δ.α. 

Η4  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,596  δ.α.  δ.α.  δ.α.  2,048  δ.α.  0,823  δ.α.  11,303  δ.α.  δ.α. 

Η5  1,444  δ.α.  δ.α.  1,828  δ.α.  δ.α.  δ.α.  6,020  δ.α.  0,888  δ.α.  21,187  δ.α.  δ.α. 

Η6  1,137  δ.α.  δ.α.  1,185  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,955  δ.α.  0,769  δ.α.  5,548  δ.α.  δ.α. 

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ 
'1
0 

Η7  1,171  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,940  δ.α.  0,818  δ.α.  16,610  δ.α.  δ.α. 

H8  0,024  0,001  δ.α.  0,006  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,043  δ.α.  0,019  0,004  0,585  0,283  δ.α. 

H9  0,010  0,002  δ.α.  0,019  0,005  δ.α.  δ.α.  0,168  δ.α.  0,003  δ.α.  13,243  0,104  δ.α. 

H10  0,024  0,004  δ.α.  0,022  0,002  δ.α.  Δ.Π.  0,121  δ.α.  0,013  δ.α.  1,884  0,253  δ.α. 

H11  0,028  0,002  0,084  0,058  0,007  δ.α.  δ.α.  0,316  δ.α.  1,687  δ.α.  6,788  0,615  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
'0
7 

H12  0,005  0,001  δ.α.  0,030  0,003  δ.α.  δ.α.  0,165  δ.α.  0,026  0,001  1,265  0,256  δ.α. 
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Η13  0,044  0,010  δ.α.  0,290  0,035  δ.α.  0,003  3,636  δ.α.  0,105  0,002  21,673  1,893  δ.α. 

Η14  0,006  0,002  δ.α.  0,031  0,003  0,003  δ.α.  0,082  δ.α.  0,008  0,002  0,153  0,024  δ.α. 

Η15  0,083  0,000  0,084  0,055  0,004  0,001  Δ.Π.  0,197  δ.α.  0,013  0,001  1,096  0,068  δ.α. 

H16  0,004  0,001  δ.α.  0,013  0,032  δ.α.  δ.α.  0,043  δ.α.  0,004  δ.α.  0,712  0,084  δ.α. 

H17  0,005  0,001  δ.α.  0,002  0,002  δ.α.  δ.α.  0,025  δ.α.  0,004  δ.α.  0,500  0,107  δ.α. 

H18  0,006  0,002  δ.α.  0,033  0,011  δ.α.  δ.α.  0,222  δ.α.  0,010  δ.α.  9,753  0,249  δ.α. 

H19  0,011  0,002  δ.α.  0,002  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,014  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,144  0,001  δ.α. 

H20r  0,012  0,012  δ.α.  δ.α.  0,002  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,002  0,142  δ.α. 

H21r  0,005  0,001  δ.α.  0,013  0,034  δ.α.  δ.α.  0,042  δ.α.  0,004  0,007  0,703  0,083  δ.α. 

H22r  0,006  0,001  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,008  δ.α.  δ.α. 

H23r  0,003  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,001  δ.α.  δ.α. 

H24r  0,008  δ.α.  Δ.Π.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,008  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,073  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
'0
7 

H25r  0,005  0,001  δ.α.  0,002  0,003  δ.α.  δ.α.  0,024  δ.α.  0,004  δ.α.  0,494  0,105  δ.α. 

H8  0,329  0,099  δ.α.  0,188  0,212  δ.α.  δ.α.  0,489  δ.α.  0,038  δ.α.  5,157  0,397  δ.α. 

H9  0,320  0,108  δ.α.  1,162  0,047  δ.α.  δ.α.  4,016  δ.α.  0,237  0,014  14,647  2,172  δ.α. 

H10  0,304  0,103  δ.α.  0,118  0,092  δ.α.  δ.α.  0,207  δ.α.  0,016  δ.α.  2,655  0,074  δ.α. 

H11  0,315  0,117  δ.α.  1,539  0,090  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,238  δ.α.  13,413  0,835  δ.α. 

H12  0,277  0,123  0,045  1,248  0,378  δ.α.  δ.α.  4,350  δ.α.  0,254  δ.α.  16,044  1,645  δ.α. 

H13  0,320  0,103  δ.α.  0,349  0,117  δ.α.  0,021  0,664  δ.α.  0,200  δ.α.  1,819  0,063  δ.α. 

H14  0,297  0,121  δ.α.  0,374  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,861  δ.α.  0,051  δ.α.  2,725  0,211  δ.α. 

H15  0,253  0,092  δ.α.  0,130  0,216  0,020  δ.α.  0,600  δ.α.  0,037  δ.α.  1,727  0,044  δ.α. 

H16  0,272  0,106  δ.α.  0,546  δ.α.  δ.α.  0,019  0,414  δ.α.  0,044  δ.α.  4,616  δ.α.  δ.α. 

H17  0,279  0,104  δ.α.  0,420  0,022  δ.α.  δ.α.  0,447  δ.α.  0,043  δ.α.  5,706  0,560  δ.α. 

H18  0,285  0,109  δ.α.  0,214  δ.α.  δ.α.  0,020  1,118  δ.α.  0,032  δ.α.  10,317  0,276  δ.α. 

H19  0,260  0,095  δ.α.  0,013  δ.α.  δ.α.  0,031  0,024  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,136  0,017  δ.α. 

H20r  0,273  0,111  δ.α.  0,020  0,320  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H21r  0,270  0,109  δ.α.  δ.α.  0,188  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,324  δ.α.  δ.α. 

H22r  0,233  0,078  δ.α.  δ.α.  0,129  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H23r  0,254  0,094  δ.α.  0,019  0,262  0,014  δ.α.  0,049  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,103  0,009  δ.α. 

H24r  0,236  0,095  δ.α.  0,016  0,123  δ.α.  δ.α.  0,132  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,023  0,041  δ.α. 

Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
8 

H25r  0,228  0,089  δ.α.  0,013  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,033  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η8  0,099  δ.α.  0,097  δ.α.  0,059  δ.α.  δ.α.  0,058  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η9  0,260  0,017  δ.α.  1,121  δ.α.  δ.α.  δ.α.  4,593  δ.α.  δ.α.  δ.α.  11,807  0,822  δ.α. 

Η10  0,208  0,017  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,159  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,180  δ.α.  δ.α. 

H11  0,371  δ.α.  δ.α.  0,966  0,063  δ.α.  δ.α.  3,421  δ.α.  δ.α.  δ.α.  9,477  δ.α.  δ.α. 

ΙΑ
Ν
Ο
ΥΑ

ΡΙ
Ο
Σ 
'0
9 

H12  0,156  0,029  0,105  0,900  0,128  0,106  0,073  2,392  δ.α.  δ.α.  0,082  5,345  δ.α.  δ.α. 
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Η13 

0,163  δ.α.  δ.α.  1,184  δ.α.  δ.α.  δ.α.  2,397  δ.α.  δ.α.  δ.α.  4,044  δ.α.  δ.α. 

Η14 
0,147  0,011  δ.α.  0,513  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,563  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,227  δ.α.  δ.α. 

Η15 
0,149  0,021  2,344  0,434  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,392  δ.α.  δ.α.  δ.α.  2,656  δ.α.  δ.α. 

H16 
0,090  δ.α.  δ.α.  0,173  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,386  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,851  0,363  δ.α. 

H17 
0,112  0,019  0,059  0,041  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,500  δ.α.  δ.α.  δ.α.  5,708  δ.α.  δ.α. 

H18 
0,130  0,023  δ.α.  0,885  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,120  δ.α.  0,086  δ.α.  6,927  δ.α.  δ.α. 

H19 
0,172  0,012  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,073  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,163  δ.α.  δ.α. 

H20r 
1,004  0,011  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,032  0,070  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,122  δ.α.  δ.α. 

H21r 
0,148  0,036  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,078  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,120  δ.α.  δ.α. 

H22r 
0,094  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,026  0,045  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H23r 
0,156  0,032  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,044  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H24r 
0,145  0,009  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,486  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,308  δ.α.  δ.α. 

ΙΑ
Ν
Ο
ΥΑ

ΡΙ
Ο
Σ 
'0
9 

H25r 
0,130  0,025  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,081  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,517  δ.α.  δ.α. 

H9 
0,783  δ.α.  Δ.Π.  1,033  δ.α.  δ.α.  δ.α.  4,332  δ.α.  δ.α.  δ.α.  16,279  0,979  δ.α. 

H10 
0,592  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,532  δ.α.  δ.α.  δ.α.  6,940  1,531  δ.α. 

H12 
0,692  δ.α.  δ.α.  0,767  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,532  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,571  δ.α.  δ.α. 

H14 
0,470  δ.α.  δ.α.  0,744  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,882  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,233  δ.α.  δ.α. 

H16 
0,707  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,544  δ.α.  δ.α.  δ.α.  4,636  δ.α.  δ.α. 

H17 
0,802  δ.α.  δ.α.  0,871  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,630  δ.α.  δ.α.  δ.α.  6,802  δ.α.  δ.α. 

Α
Π
ΡΙ
Λ
ΙΟ
Σ 
'0
9 

H18 
1,303  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,416  δ.α.  1,764  δ.α.  δ.α. 

Α1 
19,160  δ.α.  δ.α.  10,469  5,007  0,499  1,531  3,037  δ.α.  0,795  3,872  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α2 
16,060  δ.α.  δ.α.  10,302  5,034  0,907  1,411  2,861  δ.α.  0,643  5,506  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α3 
16,150  δ.α.  δ.α.  14,374  3,852  0,610  0,984  7,725  δ.α.  1,554  4,709  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ’
09

 

Α4 
20,317  δ.α.  δ.α.  9,782  3,224  0,721  1,313  3,222  δ.α.  0,633  2,526  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α1 
9,923  δ.α.  δ.α.  9,850  δ.α.  0,476  0,828  2,886  δ.α.  1,494  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α2 
9,295  δ.α.  δ.α.  8,618  δ.α.  0,505  0,661  2,503  δ.α.  1,255  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α4 
8,466  δ.α.  δ.α.  8,076  δ.α.  0,617  0,637  2,399  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
’1
0 

Α5 
14,547  δ.α.  δ.α.  8,965  δ.α.  0,545  0,822  2,931  δ.α.  1,555  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β1 
6,352  δ.α.  δ.α.  1,430  2,907  0,516  0,910  2,666  δ.α.  1,834  2,860  Δ.Π.  Δ.Π.  δ.α. 

Β2 
4,328  δ.α.  δ.α.  10,265  1,229  δ.α.  δ.α.  10,595  δ.α.  0,977  1,032  17,525  1,110  δ.α. 

Β3 
1,458  δ.α.  δ.α.  8,584  0,563  δ.α.  δ.α.  12,589  δ.α.  1,594  δ.α.  19,996  2,623  δ.α. 

Β4 
4,734  δ.α.  δ.α.  8,950  1,428  δ.α.  δ.α.  7,897  δ.α.  1,075  1,395  14,653  0,876  δ.α. 

Β5 
3,168  δ.α.  δ.α.  14,287  1,190  δ.α.  δ.α.  27,142  δ.α.  2,840  0,706  41,104  1,252  δ.α. 

Β6 
3,147  δ.α.  δ.α.  11,018  0,970  δ.α.  δ.α.  15,085  δ.α.  1,692  0,751  28,651  2,375  δ.α. 

Β7 
5,420  δ.α.  δ.α.  10,593  1,742  δ.α.  δ.α.  9,199  δ.α.  0,988  1,396  16,759  2,307  δ.α. 

Δ
ΕΚ

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
8 

Β8 
1,484  δ.α.  δ.α.  9,850  0,465  δ.α.  δ.α.  14,052  δ.α.  4,946  δ.α.  22,323  2,248  δ.α. 
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Β9 

6,293  δ.α.  δ.α.  9,120  1,851  Δ.Π.  δ.α.  5,303  δ.α.  4,803  1,584  6,935  0,831  δ.α. 
Δ
ΕΚ

’ 0
8 

Β10 
6,720  δ.α.  δ.α.  7,927  1,880  0,457  δ.α.  1,977  δ.α.  1,943  1,659  Δ.Π.  Δ.Π.  δ.α. 

Β1 
7,945  δ.α.  0,566  18,362  1,104  δ.α.  δ.α.  27,144  δ.α.  13,045  δ.α.  29,420  6,331  δ.α. 

Β2 
7,519  δ.α.  δ.α.  12,659  0,993  δ.α.  δ.α.  18,852  δ.α.  10,391  δ.α.  22,936  8,497  δ.α. 

Β3 
8,693  δ.α.  δ.α.  15,407  1,052  0,338  δ.α.  23,202  δ.α.  8,330  δ.α.  26,329  7,796  δ.α. 

Β4 
8,718  δ.α.  δ.α.  17,259  1,013  Δ.Π.  δ.α.  23,851  δ.α.  11,309  δ.α.  23,650  9,180  δ.α. 

Β5 
7,967  δ.α.  0,712  20,005  2,577  δ.α.  δ.α.  34,552  δ.α.  9,830  0,867  35,954  7,279  δ.α. 

Β6 
7,921  δ.α.  δ.α.  15,387  0,994  δ.α.  δ.α.  22,447  δ.α.  9,369  δ.α.  25,983  6,920  δ.α. 

Β7 
7,988  δ.α.  δ.α.  16,222  1,657  δ.α.  δ.α.  23,765  δ.α.  3,025  0,874  35,018  8,510  δ.α. 

Β8 
7,424  δ.α.  δ.α.  16,901  1,247  δ.α.  δ.α.  26,861  δ.α.  2,138  δ.α.  34,202  10,212  δ.α. 

Β9 
4,256  δ.α.  δ.α.  15,367  1,249  δ.α.  δ.α.  23,503  δ.α.  3,058  δ.α.  30,082  7,450  δ.α. 

Μ
Α
ΡΤ

ΙΟ
Σ 
‘0
9 

Β10 
4,606  δ.α.  δ.α.  15,579  0,998  δ.α.  δ.α.  23,043  δ.α.  7,261  δ.α.  27,104  9,162  δ.α. 

Β1 
9,085  δ.α.  0,628  14,994  0,976  δ.α.  δ.α.  33,040  δ.α.  3,630  δ.α.  45,960  12,110  δ.α. 

Β2 
10,953  δ.α.  0,465  13,414  0,603  δ.α.  δ.α.  33,014  δ.α.  1,905  δ.α.  59,029  19,642  δ.α. 

Β3 
11,560  δ.α.  δ.α.  15,311  1,381  δ.α.  δ.α.  33,254  δ.α.  2,444  δ.α.  54,924  10,536  δ.α. 

Β4 
8,480  δ.α.  δ.α.  9,357  0,493  δ.α.  δ.α.  21,220  δ.α.  2,847  δ.α.  33,430  11,906  δ.α. 

Β5 
24,851  δ.α.  0,533  25,956  2,387  δ.α.  δ.α.  37,306  δ.α.  5,333  δ.α.  47,328  2,040  δ.α. 

Β6 
15,219  δ.α.  δ.α.  10,578  2,046  0,328  δ.α.  17,195  δ.α.  1,980  1,366  24,596  6,639  δ.α. 

Β7 
28,744  δ.α.  δ.α.  11,163  3,004  0,901  0,915  3,555  δ.α.  0,491  2,940  Δ.Π.  Δ.Π.  δ.α. 

Β8 
10,209  δ.α.  δ.α.  13,580  0,986  δ.α.  δ.α.  32,890  δ.α.  1,879  δ.α.  53,106  12,176  δ.α. 

Β9 
9,118  δ.α.  δ.α.  14,494  0,958  δ.α.  δ.α.  34,636  δ.α.  1,703  δ.α.  58,988  16,063  δ.α. 

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ 
’0
9 

Β10 
33,990  δ.α.  δ.α.  18,045  3,680  0,571  1,219  17,847  δ.α.  1,558  3,627  22,618  2,709  δ.α. 
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Π
ερ

ίο
δο

ς 

Κω
δι
κό

ς 
ίγ
μα

τδ
εο

ς 

M
CA

A
 

M
BA

A
 

D
CA

A
 

TC
A
A
 

BC
A
A
 

D
BA

A
 

BD
CA

A
 

D
BC

A
A
 

TB
A
A
 

M
IA
A
 

Η1  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η2  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η3  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η4  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η5  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η6  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
'0
8 

Η7  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η1  δ.α.  δ.α.  0,096  0,053  0,052  δ.α.  0,275  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η2  δ.α.  δ.α.  0,108  0,041  0,097  δ.α.  0,343  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η3  δ.α.  0,035  0,059  0,047  0,111  1,658  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η4  δ.α.  δ.α.  0,058  0,021  0,037  δ.α.  1,083  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η5  δ.α.  0,106  0,116  0,074  0,197  1,485  δ.α.  δ.α.  0,356  δ.α. 

Η6  δ.α.  δ.α.  0,042  0,046  0,042  0,226  0,032  Δ.Π.  δ.α.  δ.α. 

Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
9 

Η7  δ.α.  δ.α.  0,030  0,017  0,013  0,309  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η1  δ.α.  δ.α.  0,078  0,049  0,048  δ.α.  0,009  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η2  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,026  0,108  0,008  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η3  δ.α.  δ.α.  0,118  0,187  2,333  2,015  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η4  δ.α.  δ.α.  0,049  0,017  0,025  0,547  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η5  δ.α.  δ.α.  0,150  0,078  0,328  δ.α.  δ.α.  δ.α.  2,833  δ.α. 

Η6  δ.α.  δ.α.  0,081  0,034  0,048  0,383  0,005  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
Π
ΡΙ
Λ
ΙΟ
Σ 
'1
0 

Η7  δ.α.  δ.α.  0,053  0,020  0,012  0,407  0,015  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η1  δ.α.  δ.α.  0,057  0,041  0,055  0,161  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η2  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,049  0,266  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η3  δ.α.  δ.α.  0,048  0,094  1,839  0,985  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η4  δ.α.  δ.α.  0,035  0,012  0,036  0,487  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η5  δ.α.  0,094  0,108  0,049  0,234  1,799  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η6  δ.α.  δ.α.  0,011  0,027  0,037  0,261  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ 
'1
0 

Η7  δ.α.  δ.α.  0,012  0,010  δ.α.  0,259  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H8  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H9  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H10  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H11  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
'0
7 

H12  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 
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Η13  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η14  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η15  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H16  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H17  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H18  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H19  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H20‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H21‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H22‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H23‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H24‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
'0
7 

H25‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H8  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H9  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H10  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H11  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H12  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H13  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H14  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H15  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H16  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H17  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H18  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H19  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H20‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H21‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H22‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H23‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H24‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
8 

H25‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η8  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η9  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η10  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H11  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ΙΑ
Ν
Ο
ΥΑ

ΡΙ
Ο
Σ 
'0
9 

H12  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 
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Πίνακας 2: Συνέχεια 
Η13  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η14  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Η15  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H16  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H17  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H18  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H19  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H20‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H21‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H22‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H23‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H24‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ΙΑ
Ν
Ο
ΥΑ

ΡΙ
Ο
Σ 
'0
9 

H25‐r  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

H9  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

H10  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

H12  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

H14  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

H16  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

H17  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

Α
Π
ΡΙ
Λ
ΙΟ
Σ 
'0
9 

H18  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

Α1  δ.α.  δ.α.  12,860  7,767  0,190  0,032  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α2  δ.α.  δ.α.  19,400  7,028  0,267  0,026  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α3  δ.α.  δ.α.  13,685  7,215  0,433  0,104  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ’
09

 

Α4  δ.α.  δ.α.  1,394  0,876  0,029  0,011  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α1  δ.α.  δ.α.  12,125  12,346  0,161  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α2  δ.α.  δ.α.  13,193  10,346  0,212  0,022  Δ.Π.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α4  δ.α.  δ.α.  17,322  10,851  0,275  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ΥΓ
Ο
ΥΣ

ΤΟ
Σ 
’1
0 

Α5  δ.α.  δ.α.  10,590  11,159  0,327  0,062  Δ.Π.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β1  δ.α.  δ.α.  δ.α.  18,923  6,627  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β2  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  7,751  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β3  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  6,057  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β4  δ.α.  δ.α.  δ.α.  12,020  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Δ
ΕΚ

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
8 

Β5  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  8,453  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 
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Πίνακας 2: Συνέχεια 
Β6  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  8,061  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β7  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β8  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β9  δ.α.  δ.α.  δ.α.  12,624  5,525  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Δ
ΕΚ

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Σ 
'0
8 

Β10  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,564  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β1  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  6,651  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β2  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β3  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  5,324  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β4  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,089  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β5  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  2,435  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β6  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  5,350  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β7  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,558  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β8  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  4,426  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β9  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,154  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Μ
Α
ΡΤ

ΙΟ
Σ 
‘0
9 

Β10  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β1  3,663  δ.α.  1,394  0,510  2,894  7,828  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β2  2,810  δ.α.  0,575  0,535  2,264  7,786  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β3  δ.α.  δ.α.  1,761  1,784  2,258  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β4  2,539  δ.α.  0,725  0,446  1,720  5,975  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β5  1,488  δ.α.  5,690  δ.α.  10,936  4,548  δ.α.  δ.α.  Δ.Π.  δ.α. 

Β6  2,378  δ.α.  6,621  7,353  2,179  4,749  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β7  3,951  δ.α.  9,747  15,392  6,919  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β8  2,480  δ.α.  1,627  1,367  2,056  7,949  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β9  2,432  δ.α.  0,865  0,464  1,554  5,055  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ 
’0
9‐
EI
 

Β10  3,675  δ.α.  11,995  13,440  1,708  1,835  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

  

Β1  δ.α.  0,278  1,949  0,570  3,397  11,466  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β2  δ.α.  1,967  1,230  0,492  3,571  18,526  δ.α.  0,101  δ.α.  δ.α. 

Β3  δ.α.  1,610  2,773  2,296  3,357  12,222  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β4  δ.α.  1,602  1,227  0,604  2,457  10,840  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β5  δ.α.  0,757  7,409  δ.α.  3,513  7,071  δ.α.  0,182  δ.α.  δ.α. 

Β6  δ.α.  1,775  10,084  8,617  4,021  10,351  δ.α.  0,042  δ.α.  δ.α. 

Β7  δ.α.  δ.α.  13,136  14,382  0,819  0,250  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Β8  δ.α.  1,865  2,387  1,700  3,812  14,469  δ.α.  0,126  0,332  δ.α. 

Β9  δ.α.  0,917  1,452  0,683  3,213  12,094  δ.α.  1,018  2,310  δ.α. 

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ 
’0
9‐
N
CI
 

Β10  δ.α.  1,222  16,007  12,900  3,505  5,727  δ.α.  0,574  0,821  δ.α. 
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Πίνακας  1:  pH,  ελεύθερο  και  συνολικό  χλώριο  υδάτων  κολυμβητικών  δεξαμενών  και  δικτύου 
ύδρευσης. 
 

Περίοδος  Κωδικός δείγματος  pH 

Ελεύθερο χλώριο 

(mg/l) 

Συνολικό χλώριο  

(mg/l) 

OSP‐4  7,33  0,84  0,89 

TAP‐4  7,38  0,21  0,26 

ISP‐2  6,68  0,38  0,41 

Αύγουστος  
2009 

TAP‐2  7,81  0,02  0,03 

ISP‐2  6,71  0,15  0,17 

ISP‐2_1m  6,73  0,53  0,58 

TAP‐2  7,83  0,01  0,03 

ISP‐1  6,39  0,12  0,66 

OSP‐5  6,79  0,13  0,43 

Νοέμβριος  
2009 

OSP‐5_1m  6,68  1,36  1,50 

ISP‐2  7,10  0,40  0,51 

ISP‐2_1m  7,10  0,53  0,58 

TAP‐2  7,68  0,06  0,11 

ISP‐1  7,36  0,21  0,71 

TAP‐1  7,50  0,20  0,26 

OSP‐5  7,16  0,26  0,60 

OSP‐5_1m  7,18  0,34  0,76 

Δεκέμβριος  
2009 

TAP‐5  7,46  0,06  0,07 

ISP‐2  6,40  nd  nd 

ISP‐2_1m  6,54  nd  nd 

TAP‐2  7,22  0,04  0,06 

OSP‐3  7,26  1,67  1,85 

TAP‐3  7,57  0,78  0,89 

OSP‐5  6,77  0,12  0,30 

OSP‐5_1m  6,82  0,20  0,28 

TAP‐5  7,32  0,20  0,21 

OSP‐6  7,68  1,60  1,73 

Ιουλίος  
2010 

TAP‐6  7,93  0,17  0,19 

OSP‐4  7,48  0,25  0,30 Αύγουστος  
2010 

TAP‐4  7,58  0,22  0,27 

OSP‐6  7,33  1,13  1,15  Σεπτέμβριος  
2010 

OSP‐6_1m  7,48  1,03  1,07 
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 Πίνακας 2: Συγκεντρώσεις ολικού, διαλυτού οργανικού άνθρακα  (mg/L) και απορρόφηση στο 
υπεριώδες υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης. 
 

Περίοδος  Κωδικός δείγματος  TOC (mg/L)  DOC (mg/L)  UV (254nm) 

OSP‐4  0,936  0,851  0,010 

TAP‐4  1,182  1,055  0,010 

ISP‐2  0,880  0,802  0,020 

Αύγουστος 

2009 

TAP‐2  0,381  0,238  0,015 

ISP‐2  0,886  0,808  0,021 

ISP‐2_1m  0,770  0,788  0,014 

TAP‐2  0,275  0,216  0,014 

ISP‐1  7,663  7,562  0,049 

OSP‐5  3,064  3,064  0,024 

Νοέμβριος 

2009 

OSP‐5_1m  2,480  2,411  0,015 

ISP‐2  2,480  8,026  0,027 

ISP‐2_1m  8,686  8,414  0,022 

TAP‐2  8,721  0,001  0,015 

ISP‐1  8,478  7,947  0,059 

TAP‐1  0,442  0,533  0,018 

OSP‐5  0,693  0,503  0,020 

OSP‐5_1m  0,657  0,580  0,016 

Δεκέμβριος 

2009 

TAP‐5  0,087  0,066  0,011 

ISP‐2  0,405  0,221  0,120 

ISP‐2_1m  0,416  0,903  0,105 

TAP‐2  0,420  0,383  0,012 

OSP‐3  33,480  33,002  0,052 

TAP‐3  0,422  0,289  0,011 

OSP‐5  5,892  5,713  0,019 

OSP‐5_1m  5,593  5,484  0,019 

TAP‐5  0,330  0,152  0,002 

OSP‐6  20,940  20,032  0,010 

Ιουλίος 2010 

TAP‐6  0,149  0,007  0,003 

OSP‐4  0,756  0,656  0,012 Αύγουστος 

2010  TAP‐4  0,920  0,806  0,008 

OSP‐6  22,220  22,162  0,015  Σεπτέμβριος 

2010  OSP‐6_1m  22,050  20,182  0,008 
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Πίνακας 3: Ιοντική σύσταση (mg/L) υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης. 
 

Περίοδoς  Κωδ. δείγμ.  BrO3
‐  Cl‐  SO4

‐2  ClO3
‐  Br‐  NO3

‐  HPO4
‐  I‐ 

OSP‐4  δ.α.  676,736  271,925  327,205  δ.α.  31,546  4,253  δ.α. 

TAP‐4  δ.α.  5,701  26,036  δ.α.  0,144  0,085  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  δ.α.  201,258  102,256  35,122  δ.α.  1,213  δ.α.  δ.α. 

Αύγουστος 

2009 

TAP‐2  δ.α.  19,125  106,257  δ.α.  0,180  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  δ.α.  278,313  138,121  38,235  δ.α.  2,569  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2_1m  δ.α.  277,231  129,424  41,132  δ.α.  2,254  δ.α.  δ.α. 

TAP‐2  δ.α.  17,589  108,215  δ.α.  0,159  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐1  δ.α.  21,213  88,569  28,899  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5  δ.α.  231,434  δ.α.  275,576  δ.α.  55,124  δ.α.  δ.α. 

Νοέμβριος 

2009 

OSP‐5_1m  δ.α.  240,434  δ.α.  277,544  δ.α.  56,054  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  δ.α.  281,897  140,925  44,812  δ.α.  3,135  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2_1m  δ.α.  283,254  142,232  45,725  δ.α.  2,865  δ.α.  δ.α. 

TAP‐2  δ.α.  21,954  116,023  δ.α.  0,141  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐1  δ.α.  25,425  90,234  25,547  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐1  δ.α.  21,266  112,112  δ.α.  0.101  1,507  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5  δ.α.  235,435  δ.α.  280,843  δ.α.  55,132  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5_1m  δ.α.  232,412  δ.α.  279,432  δ.α.  56,355  δ.α.  δ.α. 

Δεκέμβριος 

2009 

TAP‐5  δ.α.  15,865  104,142  δ.α.  0.090  1,515  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  δ.α.  285,625  142,976  45,810  δ.α.  2,915  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2_1m  δ.α.  289,166  146,167  47,821  δ.α.  3,011  δ.α.  δ.α. 

TAP‐2  δ.α.  21,184  116,668  δ.α.  0.078  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐3  δ.α.  490,024  123,346  2,946  δ.α.  11,873  δ.α.  δ.α. 

TAP‐3  δ.α.  428,365  107,590  δ.α.  0,767  5,388  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5  δ.α.  260,349  δ.α.  277,340  δ.α.  56,843  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5_1m  δ.α.  246,302  δ.α.  278,541  δ.α.  57,522  δ.α.  δ.α. 

TAP‐5  δ.α.  16,657  109,787  δ.α.  0,102  1,870  δ.α.  δ.α. 

OSP‐6  δ.α.  81,894  146,916  5,938  δ.α.  4,704  δ.α.  δ.α. 

Ιουλίος 

2010 

TAP‐6  δ.α.  15,886  109,254  δ.α.  0,040  1,666  δ.α.  δ.α. 

OSP‐4  δ.α.  10,305  225,424  233,001  δ.α.  35,992  δ.α.  δ.α. Αύγουστος 

2010  TAP‐4  δ.α.  7,731  25,944  δ.α.  0,091  0,675  δ.α.  δ.α. 

OSP‐6  δ.α.  82,212  136,453  6,132  δ.α.  4,713  δ.α.  δ.α. Σεπτέμβριος 

2010  OSP‐6_1m  δ.α.  16,055  105,131  δ.α.  δ.α.  1,545  δ.α.  δ.α. 
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Πίνακας 1: Πτητικά DBPs (μg/L) υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης. 
 

Π
ερ

ίο
δο

ς 

Κω
δι
κό

ς 
δε

ίγ
μα

το
ς 

TC
M
 

TC
C 

TC
A
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BD
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D
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N
 

1,
1‐
D
C‐
2‐
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CP
N
 

D
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OSP‐4  46,195  δ.α.  δ.α.  3,467  5,334  1,525  6,838  δ.α.  δ.α.  13,561  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐4  19,160  δ.α.  δ.α.  10,469  5,007  0,499  1,531  3,037  δ.α.  3,872  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  5,642  δ.α.  δ.α.  2,958  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,320  δ.α.  0,353  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ύγ

ου
στ
ος
 

20
09

 

TAP‐2  7,818  δ.α.  NQ  5,457  δ.α.  δ.α.  δ.α.  10,377  δ.α.  1,201  δ.α.  13,164  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  11,996  δ.α.  δ.α.  2,548  1,637  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,804  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2_1m  11,518  δ.α.  δ.α.  2,555  1,577  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,506  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐2  6,763  δ.α.  δ.α.  2,507  δ.α.  δ.α.  δ.α.  5,217  δ.α.  1,267  δ.α.  9,204  δ.α.  δ.α. 

ISP‐1  20,980  δ.α.  0,981  20,310  7,197  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  12,414  1,620  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5  17,624  δ.α.  δ.α.  2,155  9,648  0,778  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,084  6,944  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Ν
οέ

μβ
ρι
ος
 2
00
9 

OSP‐5_1m  16,873  δ.α.  δ.α.  2,081  9,344  0,434  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,279  6,574  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  11,931  δ.α.  δ.α.  2,336  1,173  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,521  0,644  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2_1m  13,780  δ.α.  δ.α.  2,454  2,478  δ.α.  1,054  δ.α.  δ.α.  0,497  2,035  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐2  1,860  δ.α.  δ.α.  0,638  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,688  δ.α.  0,857  δ.α.  2,596  δ.α.  δ.α. 

ISP‐1  25,803  δ.α.  1,039  18,296  7,375  NQ  δ.α.  11,180  δ.α.  6,692  1,755  2,111  δ.α.  δ.α. 

TAP‐1  8,897  δ.α.  δ.α.  1,451  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,196  δ.α.  0,894  δ.α.  14,984  1,086  δ.α. 

OSP‐5  44,297  δ.α.  1,355  2,403  17,528  0,915  8,505  δ.α.  δ.α.  0,403  14,366  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5_1m  48,306  δ.α.  1,451  2,500  18,912  0,875  8,627  δ.α.  δ.α.  1,354  15,001  1,425  δ.α.  δ.α. 

Δ
εκ
έμ

βρ
ιο
ς 
20
09

 

TAP‐5  3,380  δ.α.  δ.α.  0,620  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,493  δ.α.  0,842  δ.α.  4,049  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,325  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2_1m  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,189  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐2  0,323  δ.α.  δ.α.  1,315  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,476  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐3  23,316  δ.α.  δ.α.  δ.α.  10,165  δ.α.  1,405  19,266  δ.α.  3,063  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐3  0,187  δ.α.  δ.α.  2,826  δ.α.  δ.α.  δ.α.  8,116  δ.α.  δ.α.  δ.α.  26,377  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5  16,536  δ.α.  δ.α.  4,572  δ.α.  1,312  11,813  δ.α.  δ.α.  1,100  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5_1m  14,265  δ.α.  δ.α.  4,524  δ.α.  1,357  10,792  δ.α.  δ.α.  0,865  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐5  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,448  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,281  δ.α.  3,753  δ.α.  δ.α. 

OSP‐6  5,051  δ.α.  δ.α.  5,132  4,370  0,600  1,406  1,791  δ.α.  1,485  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Ιο
υλ

ίο
ς 
20
10

 

TAP‐6  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,984  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,687  δ.α.  1,122  δ.α.  δ.α. 

OSP‐4  30,240  δ.α.  δ.α.  3,554  δ.α.  0,555  4,576  δ.α.  δ.α.  δ.α.  3,554  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ύγ

 
’1
0 

TAP‐4  34,547  δ.α.  δ.α.  8,965  δ.α.  0,545  0,822  2,931  δ.α.  1,555  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐6  4,347  δ.α.  δ.α.  3,780  2,541  0,424  δ.α.  δ.α.  δ.α.  1,509  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

 Σ
επ

 
’1
0 

OSP‐6_1m  4,983  δ.α.  δ.α.  3,929  δ.α.  0,343  δ.α.  2,375  δ.α.  2,189  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 
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Πίνακας 2: Μη πτητικά DBPs (μg/L) υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης. 
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OSP‐4  δ.α.  δ.α.  39,521  0,199  44,465  0,018  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐4  δ.α.  δ.α.  12,860  7,767  0,190  0,032  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  δ.α.  δ.α.  33,831  41,155  1,308  0,187  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ύγ

ου
στ
ος
 

20
09

 

TAP‐2  δ.α.  0,215  0,405  0,237  0,074  0,074  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  δ.α.  δ.α.  72,284  δ.α.  7,632  δ.α.  1,789  δ.α.  2,895  δ.α. 

ISP‐2_1m  δ.α.  δ.α.  39,549  53,568  4,087  0,502  1,163  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐2  δ.α.  δ.α.  0,480  0,589  0,108  0,318  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐1  δ.α.  δ.α.  38,584  18,086  18,412  10,305  4,747  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5  δ.α.  δ.α.  264,354  δ.α.  5,136  0,172  0,249  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Ν
οέ

μβ
ρι
ος
 2
00
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OSP‐5_1m  δ.α.  δ.α.  267,202  δ.α.  5,050  0,161  2,057  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  δ.α.  0,040  48,203  70,074  4,099  0,600  0,868  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2_1m  δ.α.  NQ  44,111  60,909  3,665  δ.α.  0,667  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐2  δ.α.  δ.α.  0,167  0,724  0,023  0,335  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐1  δ.α.  δ.α.  4,794  δ.α.  79,697  δ.α.  17,908  3,173  δ.α.  δ.α. 

TAP‐1  δ.α.  δ.α.  0,116  δ.α.  0,023  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5  δ.α.  1,069  650,559  δ.α.  3,038  δ.α.  0,097  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5_1m  δ.α.  0,918  540,779  δ.α.  2,752  δ.α.  0,796  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Δ
εκ
έμ

βρ
ιο
ς 
20
09

 

TAP‐5  δ.α.  δ.α.  2,680  δ.α.  0,036  0,150  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2  δ.α.  δ.α.  2,575  1,181  0,209  0,046  δ.α.  3,722  δ.α.  δ.α. 

ISP‐2_1m  δ.α.  0,014  11,099  0,361  1,839  0,079  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

TAP‐2  δ.α.  δ.α.  0,696  0,759  δ.α.  0,004  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐3  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  53,727  18,806  7,353  2,847  δ.α.  δ.α. 

TAP‐3  δ.α.  Δ.Π.  0,121  0,055  0,162  1,073  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐5  δ.α.  δ.α.  354,208  δ.α.  3,210  Δ.Π.  Δ.Π.  δ.α.  1,484  δ.α. 

OSP‐5_1m  δ.α.  δ.α.  709,681  δ.α.  6,397  Δ.Π.  Δ.Π.  δ.α.  2,874  δ.α. 

TAP‐5  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,035  0,089  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐6  δ.α.  δ.α.  δ.α.  0,150  Δ.Π.  Δ.Π.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Ιο
υλ

ίο
ς 
20
10

 

TAP‐6  δ.α.  Δ.Π.  δ.α.  δ.α.  0,731  0,065  δ.α.  δ.α.  1,365  δ.α. 

OSP‐4  δ.α.  δ.α.  109,415  δ.α.  0,606  Δ.Π.  δ.α.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

Α
ύγ

. 
’1
0  TAP‐4  2,447  δ.α.  10,590  11,159  0,327  0,062  Δ.Π.  δ.α.  δ.α.  δ.α. 

OSP‐6  δ.α.  δ.α.  214,169  δ.α.  8,937  2,376  0,968  1,924  δ.α.  δ.α. 

 Σ
επ

τ.
 

’1
0  OSP‐6_1m  δ.α.  0,042  243,427  δ.α.  2,887  2,723  1,411  3,873  δ.α.  δ.α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 
Στοιχεία ανάλυσης κύριων συνιστωσών 
PCA (Principal Component Analysis) για 

πόσιμα ύδατα 
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Πίνακας 1A: Σύνοψη στατιστικών. 

Variable  Observations 

Obs. 
with 
missing 
data 

Obs. 
without 
missing 
data  Minimum  Maximum  Mean 

Std. 
deviation 

TTHMs  127  0  127  0,004  135,441  25,201  31,598 
TCM  127  0  127  0,000  33,990  3,662  5,947 
BDCM  127  0  127  0,000  25,956  4,241  6,086 
DBCM  127  0  127  0,000  37,306  6,227  9,681 
TBM  127  0  127  0,000  59,029  11,071  13,784 

 
Πίνακας 1Β: Ιδιοτιμές. 
   F1  F2  F3  F4 
Eigenvalue  4,094  1,742  0,142  0,023 
Variability (%)  81,871  14,831  2,835  0,463 
Cumulative %  81,871  96,702  99,537  100,000 

 
 
Πίνακας 1Γ: Παράγοντες ομαδοποίησης. 
Sample  Observation  F1  F2  F3  F4 
Η1a  #1  ‐0,852  ‐0,245  0,118  0,115 
H2a  #2  ‐1,308  ‐0,003  0,052  0,121 
H3a  #3  ‐1,136  ‐0,118  ‐0,002  ‐0,019 
H4a  #4  ‐1,261  ‐0,074  0,026  ‐0,039 
H5a  #5  ‐0,273  ‐0,122  ‐0,439  0,027 
H6a  #6  ‐0,617  ‐0,422  ‐0,163  ‐0,007 
H7a  #7  ‐1,240  ‐0,049  ‐0,148  0,003 
Η1b  #8  0,031  0,005  ‐0,244  0,107 
H2b  #9  ‐1,294  0,090  0,018  0,176 
H3b  #10  ‐0,610  0,029  ‐0,498  ‐0,009 
H4b  #11  ‐1,047  ‐0,161  ‐0,251  ‐0,015 
H5b  #12  ‐0,010  ‐0,296  ‐0,455  ‐0,018 
H6b  #13  ‐1,384  0,027  0,024  0,151 
H7b  #14  ‐0,861  ‐0,101  ‐0,393  ‐0,076 
Η1c  #15  0,330  0,293  0,115  0,272 
H2c  #16  ‐1,166  0,052  0,033  0,146 
H3c  #17  0,894  ‐0,728  ‐0,884  ‐0,189 
H4c  #18  ‐0,836  ‐0,127  ‐0,062  ‐0,193 
H5c  #19  0,757  ‐0,587  ‐0,609  ‐0,087 
H6c  #20  ‐0,510  ‐0,385  ‐0,116  ‐0,065 
H7c  #21  ‐0,254  ‐0,328  ‐0,855  ‐0,403 
Η1d  #22  0,402  ‐0,196  ‐0,098  0,057 
H2d  #23  ‐0,487  ‐0,377  ‐0,261  ‐0,016 
H3d  #24  ‐0,422  ‐0,545  ‐0,489  ‐0,093 
H4d  #25  ‐0,872  ‐0,491  ‐0,211  ‐0,117 
H5d  #26  0,077  ‐0,760  ‐0,510  ‐0,162 
H6d  #27  ‐1,012  ‐0,095  ‐0,001  0,020 
H7d  #28  ‐0,661  ‐0,531  ‐0,611  ‐0,283 
H8a  #29  ‐1,564  ‐0,032  0,121  0,087 
H9a  #30  ‐0,955  ‐0,529  ‐0,397  ‐0,273 
H10a  #31  ‐1,496  ‐0,084  0,071  0,054 
H11a  #32  ‐1,247  ‐0,279  ‐0,124  ‐0,077 
H12a  #33  ‐1,523  ‐0,064  0,100  0,074 
H13a  #34  ‐0,302  ‐0,945  ‐0,640  ‐0,268 
H14a  #35  ‐1,581  ‐0,018  0,144  0,100 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V                                     

 

392

Sample  Observation  F1  F2  F3  F4 
H15a  #36  ‐1,520  ‐0,047  0,104  0,081 
H16a  #37  ‐1,558  ‐0,039  0,118  0,082 
H17a  #38  ‐1,571  ‐0,031  0,125  0,088 
H18a  #39  ‐1,116  ‐0,395  ‐0,249  ‐0,169 
H19a  #40  ‐1,588  ‐0,016  0,139  0,098 
H20a‐r  #41  ‐1,596  ‐0,010  0,144  0,101 
H21a‐r  #42  ‐1,559  ‐0,039  0,118  0,082 
H22a‐r  #43  ‐1,596  ‐0,011  0,145  0,100 
H23a‐r  #44  ‐1,596  ‐0,011  0,145  0,101 
H24a‐r  #45  ‐1,592  ‐0,013  0,142  0,099 
H25a‐r  #46  ‐1,571  ‐0,031  0,125  0,088 
H8b  #47  ‐1,278  ‐0,177  ‐0,062  ‐0,019 
H9b  #48  ‐0,509  ‐0,618  ‐0,269  ‐0,099 
H10b  #49  ‐1,424  ‐0,077  0,029  0,037 
H11b  #50  ‐0,795  ‐0,440  ‐0,267  ‐0,410 
H12b  #51  ‐0,416  ‐0,684  ‐0,306  ‐0,122 
H13b  #52  ‐1,411  ‐0,048  0,098  0,078 
H14b  #53  ‐1,354  ‐0,091  0,069  0,065 
H15b  #54  ‐1,445  ‐0,058  0,082  0,092 
H16b  #55  ‐1,280  ‐0,149  0,002  ‐0,040 
H17b  #56  ‐1,237  ‐0,196  ‐0,057  ‐0,059 
H18b  #57  ‐0,993  ‐0,401  ‐0,255  ‐0,123 
H19b  #58  ‐1,568  0,017  0,121  0,103 
H20b‐r  #59  ‐1,574  0,025  0,126  0,105 
H21b‐r  #60  ‐1,561  0,011  0,111  0,097 
H22b‐r  #61  ‐1,579  0,019  0,127  0,106 
H23b‐r  #62  ‐1,568  0,017  0,124  0,105 
H24b‐r  #63  ‐1,568  0,015  0,131  0,114 
H25b‐r  #64  ‐1,576  0,018  0,130  0,107 
H8c  #65  ‐1,585  0,000  0,139  0,107 
H9c  #66  ‐0,615  ‐0,533  ‐0,138  0,031 
H10c  #67  ‐1,515  ‐0,035  0,084  0,083 
H11c  #68  ‐0,807  ‐0,399  ‐0,094  0,022 
H12c  #69  ‐1,092  ‐0,238  0,064  0,062 
H13c  #70  ‐1,127  ‐0,178  0,148  0,077 
H14c  #71  ‐1,283  ‐0,146  0,091  0,090 
H15c  #72  ‐1,329  ‐0,121  0,102  0,100 
H16c  #73  ‐1,366  ‐0,155  0,007  0,006 
H17c  #74  ‐1,281  ‐0,232  ‐0,083  ‐0,027 
H18c  #75  ‐0,973  ‐0,325  0,015  0,074 
H19c  #76  ‐1,571  0,003  0,127  0,105 
H20c‐r  #77  ‐1,511  0,114  0,063  0,125 
H21c‐r  #78  ‐1,575  0,001  0,131  0,106 
H22c‐r  #79  ‐1,587  0,000  0,139  0,106 
H23c‐r  #80  ‐1,582  0,008  0,134  0,107 
H24c‐r  #81  ‐1,492  ‐0,057  0,091  0,104 
H25c‐r  #82  ‐1,557  ‐0,017  0,116  0,095 
H9d  #83  ‐0,389  ‐0,634  ‐0,379  ‐0,101 
H10d  #84  ‐1,189  ‐0,219  ‐0,176  ‐0,046 
H12d  #85  ‐1,300  ‐0,001  0,144  0,127 
H14d  #86  ‐1,217  ‐0,105  0,098  0,103 
H16d  #87  ‐1,289  ‐0,115  ‐0,089  0,024 
H17d  #88  ‐1,092  ‐0,160  ‐0,090  ‐0,102 
H18d  #89  ‐1,416  0,091  ‐0,030  0,078 
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Sample  Observation  F1  F2  F3  F4 
Α1a  #90  1,002  2,772  ‐0,156  ‐0,093 
Α2a  #91  0,743  2,364  0,065  ‐0,163 
Α3a  #92  1,444  2,370  0,608  ‐0,114 
Α4a  #93  1,036  2,895  ‐0,317  0,004 
Α1b  #94  0,245  1,541  0,498  ‐0,261 
Α2b  #95  0,059  1,428  0,406  ‐0,204 
Α5b  #96  0,511  2,117  0,041  ‐0,081 
Α4b  #97  ‐0,060  1,304  0,409  ‐0,186 
B1a  #98  ‐0,816  0,794  ‐0,138  0,335 
B2a  #99  1,198  ‐0,088  0,431  ‐0,326 
B3a  #100  1,075  ‐0,677  0,417  ‐0,168 
B4a  #101  1,075  0,111  0,315  ‐0,337 
B5a  #102  3,679  ‐1,507  0,356  ‐0,071 
B6a  #103  1,999  ‐0,783  0,247  ‐0,386 
B7a  #104  1,183  0,137  0,381  ‐0,416 
B8a  #105  1,400  ‐0,764  0,489  ‐0,224 
B9a  #106  0,392  0,698  0,472  ‐0,295 
Β10a  #107  ‐0,232  1,081  0,521  ‐0,246 
B1b  #108  3,859  ‐0,287  0,905  0,041 
B2b  #109  2,452  ‐0,040  0,402  0,039 
B3b  #110  3,238  ‐0,053  0,566  0,082 
B4b  #111  3,327  0,098  0,889  0,059 
B5b  #112  4,805  ‐0,700  0,978  0,298 
B6b  #113  3,113  ‐0,119  0,621  0,017 
B7b  #114  3,710  ‐0,473  0,363  ‐0,210 
B8b  #115  3,894  ‐0,583  0,584  ‐0,012 
B9b  #116  3,101  ‐0,792  0,761  ‐0,100 
Β10b  #117  2,976  ‐0,610  0,869  ‐0,059 
B1c  #118  4,800  ‐1,067  ‐0,099  0,326 
B2c  #119  5,411  ‐1,382  ‐0,957  0,115 
B3c  #120  5,453  ‐1,086  ‐0,625  0,111 
B4c  #121  2,870  ‐0,503  ‐0,410  0,213 
B5c  #122  7,336  1,197  ‐0,110  0,072 
B6c  #123  2,805  0,886  ‐0,532  0,205 
B7c  #124  1,815  4,040  ‐0,821  0,106 
B8c  #125  5,082  ‐1,240  ‐0,639  0,248 
B9c  #126  5,478  ‐1,633  ‐0,658  0,114 
Β10c  #127  4,847  3,663  ‐1,100  0,121 
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Πίνακας 2A: Σύνοψη στατιστικών. 

Variable  Observations 

Obs. 
with 
missing 
data 

Obs. 
without 
missing 
data  Minimum  Maximum  Mean 

Std. 
deviation 

MCAA  66  0  66  0,000  3,951  0,385  1,015 
MBAA  66  0  66  0,000  1,967  0,185  0,502 
DCAA  66  0  66  0,000  19,400  2,417  5,094 
TCAA  66  0  66  0,000  18,923  2,338  4,678 
BCAA  66  0  66  0,000  8,453  1,291  2,246 
DBAA  66  0  66  0,000  18,526  2,252  4,162 
BDCAA  66  0  66  0,000  1,083  0,027  0,142 
DBCAA  66  0  66  0,000  1,018  0,031  0,145 
TBAA  66  0  66  0,000  2,833  0,101  0,457 
HAAs(5)  66  0  66  0,000  35,855  7,192  10,050 

 
Πίνακας 2B: Ιδιοτιμές. 
   F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9 
Eigenvalue  3,839  2,033  1,236  1,002  0,857  0,355  0,303  0,260  0,115 
Variability (%)  38,387  20,326  12,365  10,025  8,572  3,553  3,028  2,599  1,146 
Cumulative %  38,387  58,714  71,078  81,103  89,675  93,228  96,256  98,854  100,000 

 
 
Πίνακας 2Γ: Παράγοντες ομαδοποίησης. 
Sample  Observation  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9 
Η1a  #1  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
H2a  #2  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
H3a  #3  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
H4a  #4  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
H5a  #5  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
H6a  #6  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
H7a  #7  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
Η1b  #8  ‐1,456  ‐0,299  0,237  1,604  0,402  0,095  0,008  0,021  0,140 
H2b  #9  ‐1,494  ‐0,322  0,269  2,028  0,607  0,067  0,002  0,009  0,115 
H3b  #10  ‐1,033  ‐0,326  ‐0,061  ‐0,110  ‐0,462  0,079  ‐0,041  0,110  ‐0,016 
H4b  #11  ‐1,963  ‐0,551  0,685  6,774  2,673  ‐0,236  ‐0,015  ‐0,034  ‐0,131 
H5b  #12  ‐0,846  ‐0,549  0,447  ‐0,203  ‐0,388  ‐0,361  0,182  ‐0,053  0,087 
H6b  #13  ‐1,283  ‐0,245  0,086  0,050  ‐0,301  0,183  0,013  0,054  0,183 
H7b  #14  ‐1,259  ‐0,244  0,065  ‐0,146  ‐0,407  0,192  0,013  0,060  0,180 
Η1c  #15  ‐1,295  ‐0,222  0,089  ‐0,099  ‐0,349  0,205  0,018  0,042  0,230 
H2c  #16  ‐1,294  ‐0,244  0,081  ‐0,106  ‐0,368  0,202  0,019  0,051  0,214 
H3c  #17  ‐0,788  ‐0,413  ‐0,327  ‐0,442  0,354  0,056  ‐0,139  ‐0,111  ‐0,211 
H4c  #18  ‐1,224  ‐0,254  0,047  ‐0,140  ‐0,418  0,176  0,004  0,066  0,137 
H5c  #19  ‐0,198  ‐1,860  4,400  ‐0,942  0,119  ‐2,965  1,982  ‐1,232  0,039 
H6c  #20  ‐1,242  ‐0,242  0,060  ‐0,115  ‐0,386  0,183  0,006  0,055  0,163 
H7c  #21  ‐1,253  ‐0,250  0,067  ‐0,043  ‐0,371  0,179  0,008  0,060  0,157 
Η1d  #22  ‐1,270  ‐0,232  0,071  ‐0,156  ‐0,383  0,200  0,014  0,050  0,204 
H2d  #23  ‐1,266  ‐0,250  0,063  ‐0,153  ‐0,391  0,195  0,014  0,055  0,187 
H3d  #24  ‐0,988  ‐0,359  ‐0,198  ‐0,400  0,232  0,130  ‐0,088  ‐0,103  ‐0,006 
H4d  #25  ‐1,233  ‐0,254  0,050  ‐0,144  ‐0,410  0,180  0,006  0,063  0,147 
H5d  #26  ‐0,947  ‐0,360  ‐0,119  ‐0,109  ‐0,441  0,027  ‐0,073  0,107  0,035 
H6d  #27  ‐1,264  ‐0,244  0,065  ‐0,152  ‐0,395  0,195  0,015  0,059  0,188 
H7d  #28  ‐1,269  ‐0,244  0,070  ‐0,146  ‐0,409  0,196  0,016  0,060  0,190 
Α1a  #90  0,778  2,628  0,466  0,107  ‐0,428  ‐0,258  ‐0,503  ‐0,386  ‐0,124 
Α2a  #91  1,372  3,387  0,597  0,265  ‐0,653  ‐0,325  ‐1,024  ‐1,238  ‐0,251 
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Sample  Observation  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9 
Α3a  #92  0,840  2,639  0,443  0,097  ‐0,394  ‐0,256  ‐0,607  ‐0,578  ‐0,156 
Α4a  #93  ‐1,075  0,080  0,127  ‐0,127  ‐0,393  0,160  ‐0,033  0,007  0,196 
Α1b  #94  1,148  3,215  0,520  0,070  ‐0,216  ‐0,413  ‐0,199  0,315  ‐0,152 
Α2b  #95  1,067  3,056  0,508  0,100  ‐0,321  ‐0,357  ‐0,388  ‐0,080  ‐0,158 
Α5b  #96  0,900  2,821  0,444  0,014  ‐0,157  ‐0,353  ‐0,160  0,315  ‐0,125 
Α4b  #97  1,536  3,680  0,604  0,192  ‐0,414  ‐0,433  ‐0,664  ‐0,489  ‐0,246 
B1a  #98  1,178  2,241  ‐0,433  ‐1,241  2,877  ‐0,536  0,742  1,877  ‐0,202 
B2a  #99  ‐0,580  ‐0,635  ‐0,834  ‐1,320  2,485  0,146  ‐0,338  ‐0,791  ‐0,034 
B3a  #100  ‐0,739  ‐0,548  ‐0,632  ‐1,065  1,856  0,161  ‐0,259  ‐0,607  0,025 
B4a  #101  ‐0,122  1,556  0,257  ‐0,211  0,121  ‐0,227  0,676  1,667  0,105 
B5a  #102  ‐0,515  ‐0,672  ‐0,917  ‐1,426  2,746  0,140  ‐0,371  ‐0,868  ‐0,059 
B6a  #103  ‐0,551  ‐0,651  ‐0,871  ‐1,367  2,600  0,143  ‐0,353  ‐0,825  ‐0,045 
B7a  #104  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
B8a  #105  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
B9a  #106  0,455  1,360  ‐0,391  ‐1,046  2,198  ‐0,297  0,451  1,149  ‐0,094 
Β10a  #107  ‐0,972  ‐0,419  ‐0,336  ‐0,690  0,930  0,182  ‐0,143  ‐0,337  0,112 
B1b  #108  ‐0,417  ‐0,570  ‐0,383  0,048  ‐0,800  ‐0,210  ‐0,160  0,315  ‐0,957 
B2b  #109  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
B3b  #110  ‐0,594  ‐0,503  ‐0,289  0,008  ‐0,719  ‐0,125  ‐0,123  0,262  ‐0,719 
B4b  #111  ‐0,893  ‐0,390  ‐0,131  ‐0,060  ‐0,582  0,016  ‐0,062  0,173  ‐0,318 
B5b  #112  ‐0,980  ‐0,357  ‐0,085  ‐0,080  ‐0,542  0,058  ‐0,044  0,147  ‐0,200 
B6b  #113  ‐0,590  ‐0,504  ‐0,291  0,008  ‐0,721  ‐0,127  ‐0,124  0,263  ‐0,723 
B7b  #114  ‐0,830  ‐0,414  ‐0,164  ‐0,046  ‐0,611  ‐0,013  ‐0,075  0,192  ‐0,402 
B8b  #115  ‐0,714  ‐0,458  ‐0,225  ‐0,020  ‐0,664  ‐0,068  ‐0,099  0,226  ‐0,557 
B9b  #116  ‐0,884  ‐0,394  ‐0,136  ‐0,058  ‐0,586  0,012  ‐0,064  0,176  ‐0,329 
Β10b  #117  ‐1,306  ‐0,234  0,087  ‐0,154  ‐0,393  0,213  0,023  0,050  0,237 
B1c  #118  2,581  ‐1,237  ‐1,542  0,216  ‐0,210  1,196  1,688  ‐0,827  ‐1,284 
B2c  #119  4,771  ‐2,576  ‐2,638  0,689  ‐0,849  ‐0,547  0,085  0,216  ‐0,204 
B3c  #120  2,530  ‐1,075  ‐2,012  0,168  ‐0,281  ‐1,853  ‐1,078  0,446  0,112 
B4c  #121  3,002  ‐1,734  ‐2,075  0,518  ‐0,734  ‐0,292  0,648  ‐0,167  0,645 
B5c  #122  2,391  ‐0,644  ‐0,594  0,046  0,035  0,532  ‐0,800  ‐0,727  ‐0,059 
B6c  #123  4,939  0,451  ‐1,850  0,471  ‐0,088  ‐0,755  0,071  ‐0,126  0,652 
B7c  #124  3,212  3,108  0,145  0,445  ‐0,223  1,618  2,326  ‐0,523  0,072 
B8c  #125  4,438  ‐2,195  ‐1,653  0,399  ‐0,390  ‐0,742  0,135  0,028  0,293 
B9c  #126  5,721  ‐4,549  5,218  ‐0,505  0,515  0,989  ‐1,156  0,841  ‐0,422 
Β10c  #127  6,830  0,846  2,041  0,248  0,429  1,319  ‐0,215  0,013  0,773 

 
 

 


	 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣυντομογραφία   Αγγλική ονομασία Ελληνική απόδοση  1,1,1-TCPN 1,1,1-trichloropropanone 1,1,1-τριχλωροπροπανόνη  1,1-DC-2PN 1,1-dichloro-2-propanone 1,1-διχλωρο-1-προπανόνη  BCAA Bromochloroacetic acid Βρωμο,χλωρο-οξικό οξύ  BCAN Bromochloroacetonitrile Βρωμοχλωροακετονιτρίλιο  BCDMH 1-bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin Βρωμοχλωροδιμεθυλυδαντοΐνης  BDCAA Bromodichloroacetic acid Βρωμο,διχλωρο-οξικό οξύ  BDCM Bromodichloromethane Βρωμοδιχλωρομεθάνιο  BIF Bromine Incorporation Factor Παράγοντας ενσωμάτωσης βρωμίου  BIM Bromoiodomethane Βρωμοιωδομεθάνιο  BWP Box and Whisker Plot Διάγραμμα πλαισίου απολήξεων  CD Conductivity Detector Ανιχνευτής αγωγιμότητας  CLSA Closed Loop Stripping Analysis Σύστημα εκχύλισης κλειστού κυκλώματος  CPN Chloropicrin Χλωροπικρίνη  DBAA Dibromoacetic acid Διβρωμο-οξικό οξύ  DBAN Dibromoacetonitrile Διβρωμοακετονιτρίλιο  DBCAA Dibromochloroacetic acid Διβρωμο,χλωρο-οξικό οξύ  DBCM Dibromochloromethane Διβρωμοχλωρομεθάνιο  DBPs Disinfection Byproducts Παραπροϊόντα απολύμανσης  DCAA Dichloroacetic acid Διχλωρο-οξικό οξύ  DCAN Dichloroacetonitrile Διχλωροακετονιτρίλιο  D-DBPs Disinfectants & DBPs Απολυμαντικά μέσα και παραπροϊόντα  DEC Dissociative Electron Capture Σύλληψη ηλεκτρονίων με ταυτόχρονη διάσπαση  DOC Dissolved Organic Carbon Διαλυτός οργανικός άνθρακας  DXAA Dihalogenated Acetic Acids Διαλογονωμένα οξικά οξέα  ECD Electron Capture Detector Ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων  EI Electron Ionization Ηλεκτρονιακός ιονισμός  ESI Electrospray Ionization Ηλεκτροψεκασμός  EU European Union Ευρωπαϊκή Ένωση  GAC Granular Activated Carbon Κοκκώδης ενεργός άνθρακας  GC Gas Chromatography Αέρια χρωματογραφία  HAAs Haloacetic acids Αλογονωμένα οξικά οξέα  HANs Haloacetonitriles Αλογονωμένα ακετονιτρίλια  IC Ion Chromatography Ιοντική χρωματογραφία  IC Inorganic Carbon Άνοργανος άνθρακας  IC
	ΜΕΡΟΣ Ι:   ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
	  
	1. ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ
	1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	1.2. ΥΔΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
	1.3. ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
	  
	2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
	2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

	2.2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
	2.3. ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
	2.3.1. Χλωρίωση
	2.3.1.1. Αέριο χλώριο
	2.3.1.2. Άλατα του υποχλωριώδους οξέος

	2.3.2. Χλωραμίνες
	2.3.3. Διοξείδιο του Χλωρίου (ClO2)
	2.3.4. Όζον
	2.3.5. Ακτινοβολία UV
	2.3.6. Υπεροξείδιο του υδρογόνου
	2.3.7. Υπερμαγγανικό κάλιο 
	2.3.8. Χρήση συνδυασμού απολυμαντικών μέσων

	2.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
	2.5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
	 
	3. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛYΜΑΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
	3.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
	3.2. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ (Cl2)
	3.2.1. Τριαλογονομεθάνια (ΤΗΜs)
	3.2.2. Χλωριωμένα οξικά οξέα (HAAs)
	3.2.3. Αλογονωμένα ακετονιτρίλια (HANs)
	3.2.4. Λοιπές ενώσεις

	3.3. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ClO2
	3.3.1. Χλωρικά και χλωριώδη ιόντα

	3.4. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ
	3.4.1. Βρωμικά ιόντα στο νερό

	3.5. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΛΩΡΑΜΙΝΩΝ
	3.6. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η2Ο2
	3.7. ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ (EMERGING) ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

	 
	4. ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
	4.1. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
	4.2. ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ DBPs
	4.3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (EXPOSURE ASSESSMENT) ΣΤΑ DBPs 

	4.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ DBPs ΣΤΟ ΝΕΡΟ
	 
	5. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΠΙΣΙΝΕΣ)
	5.1. ΤΥΠΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
	5.2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
	5.2.1. Γαστρεντερικές λοιμώξεις
	5.2.2. Ιογενείς λοιμώξεις
	5.2.3. Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
	5.2.4. Λοιπές λοιμώξεις

	5.3. ΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ-ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
	5.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
	5.4.1. Ανακυκλοφορία νερού
	5.4.2. Σύστημα διύλισης

	5.5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
	5.6. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
	5.6.1. Υπερχλωρίωση
	5.6.2. Αυξημένη υπερχλωρίωση
	5.6.3. Αποχλωρίωση

	5.7. ΠΑΡΟΥΣΙΑ DBPs ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
	5.8. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗ
	 
	6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
	ΜΕΡΟΣ ΙI:   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
	  
	7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
	7.1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
	7.1.1. Δειγματοληψίες πόσιμου νερού νομού Ηρακλείου 
	7.1.2. Δειγματοληψίες πόσιμου νερού νομού Αθήνας
	7.1.3. Δειγματοληψίες πόσιμου νερού νομού Βαρκελώνης
	7.1.4. Δειγματοληψίες υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών
	7.1.5. Συλλογή και συντήρηση δειγμάτων
	7.1.6. Τεχνική δειγματοληψίας

	 7.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
	7.2.1. Υλικά – Πρότυπες χημικές ενώσεις
	7.2.1.1.Πτητικά αλογονωμένα οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωσης
	7.2.1.2. Μη πτητικά αλογονωμένα οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωσης
	7.2.2. Επεξεργασία δειγμάτων
	7.2.2.1. Πτητικά παραπροϊόντα απολύμανσης (THMs, HANs, HKs, TCC, CPN)
	7.2.2.1.1. Απομόνωση πτητικών DBPs με εκχύλιση κλειστού κυκλώματος (Closed Loop Stripping Analysis, CLSA)
	7.2.2.1.2. Απομόνωση πτητικών DBPs απολύμανσης με υγρή-υγρή εκχύλιση (LLE) 
	7.2.2.2. Μη πτητικά παραπροϊόντα απολύμανσης (HAAs)
	7.2.2.2.1. Απομόνωση HAAs με υγρή-υγρή εκχύλιση (Liquid-Liquid Extraction, LLE)
	7.2.2.2.2. Απομόνωση HAAs με εκχύλιση στερεάς φάσης (Solid Phase Extraction, SPE)
	7.2.2.3. Ιοντική σύσταση                                                                                                             

	                                                       
	7.2.2.4. Ολικός και διαλυτός οργανικός άνθρακας
	7.2.2.5. Ελεύθερο και συνολικό χλώριο

	7.3. ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ
	7.3.1. Χρωματογραφία ιονανταλλαγής  
	7.3.2. Αέρια χρωματογραφία
	7.3.3. Πηγές αέριας φάσης       
	7.3.3.1. Πηγή ιονισμού πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (EI)
	7.3.3.2. Αρνητικός χημικός ιονισμός (NCI)

	7.3.4. Τεχνική  Ηλεκτροψεκασμού
	  

	7.3.5. Ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονιών (ECD)
	7.3.6. Τετραπολικός αναλυτής μαζών (MS)
	7.4. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
	7.4.1. Διαχωρισμός πτητικών DBPs
	7.4.2. Διαχωρισμός μη πτητικών DBPs με χρήση αέριας χρωματογραφίας
	7.4.3. Διαχωρισμός μη πτητικών DBPs με χρήση ιοντικής χρωματογραφίας
	7.4.4. Διαχωρισμός ανόργανων ιόντων με χρήση ιοντικής χρωματογραφίας
	 7.5. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	7.5.1. Ποσοτικός προσδιορισμός αλογονωμένων οργανικών παραπροϊόντων απολύμανσης με χρήση αέριας χρωματογραφίας   
	7.5.2. Ποσοτικός προσδιορισμός αλογονωμένων οργανικών παραπροϊόντων απολύμανσης με χρήση ιοντικής χρωματογραφίας   
	7.5.3. Προσδιορισμός ποσοστών ανάκτησης και ορίων ανίχνευσης  

	ΜΕΡΟΣ ΙIΙ:   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	  
	8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
	8.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
	8.1.2. Προσδιορισμός ανακτήσεων πτητικών DBPs με χρήση LLE και CLSA
	8.1.3. Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης 

	8.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ (HAAs) 
	8.2.1. Ανάλυση HAAs με χρήση αέριας χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας
	8.2.1.1.  Προσδιορισμός ανακτήσεων HAAs με χρήση LLE
	8.2.1.2. Συνθήκες ηλεκτρονιακού ιονισμού (ΕΙ) και φασματομέτρου μάζας (MS)
	8.2.1.3. Προσδιορισμός γραμμικότητας, ορίων ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της μεθόδου GC-EI-MS
	8.2.1.4. Συνθήκες αρνητικού χημικού  ιονισμού (NCΙ) και φασματομέτρου μάζας (MS)
	8.2.1.5.  Βέλτιστες συνθήκες αρνητικού χημικού ιονισμού (NCΙ) και φασματομέτρου μάζας (MS)
	8.2.1.6. Προσδιορισμός γραμμικότητας, ορίων ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της μεθόδου GC-NCI-MS
	8.2.2. Ανάλυση HAAs με χρήση ιοντικής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας
	8.2.2.1. Βελτιστοποίηση συνθηκών ανάλυσης
	8.2.2.1.1. Βέλτιστη ροή οργανικού διαλύτη (ACN)
	8.2.2.1.2. Συνθήκες ηλεκτροψεκασμού και φασματομέτρου μάζας (MS) 
	8.2.2.2. Προσδιορισμός ανακτήσεων HAAs με χρήση SPE
	8.2.2.3. Προσδιορισμός γραμμικότητας, ορίων ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της μεθόδου IC-ESI-MS

	8.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ IC/ESI/MS, GC/EI/MS ΚΑΙ GC/NCI/MS
	8.4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
	8.5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
	8.6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
	8.7. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ

	 
	9. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
	9.1. ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ
	9.1.1. Προσδιορισμός ιοντικής σύστασης των πόσιμων υδάτων
	9.1.2. Προσδιορισμός οργανικής ύλης των ποσίμων υδάτων
	9.1.3. Συμπεράσματα που αφορούν στη χημική σύσταση των πόσιμων υδάτων

	 9.2. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
	9.2.1. Προσδιορισμός ιοντικής σύστασης των κολυμβητικών υδάτων
	9.2.2. Προσδιορισμός οργανικής ύλης των κολυμβητικών υδάτων
	9.2.3. Προσδιορισμός pΗ, ελεύθερου και συνολικού χλωρίου 
	9.2.4. Συμπεράσματα που αφορούν στη χημική σύσταση των κολυμβητικών υδάτων


	 
	10. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ DBPs ΣΕ ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ
	10.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	10.1.1. Προσδιορισμός πτητικών DBPs
	10.1.2. Κατανομή πτητικών DBPs
	10.1.3. Προσδιορισμός μη πτητικών DBPs
	10.1.4. Κατανομή μη πτητικών DBPs

	 10.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ
	10.2.1. Προσδιορισμός πτητικών DBPs
	10.2.2. Κατανομή πτητικών DBPs
	10.2.3. Προσδιορισμός μη πτητικών DBPs
	10.2.4. Κατανομή μη πτητικών DBPs

	 10.3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
	10.3.1. Προσδιορισμός πτητικών DBPs
	10.3.2. Κατανομή πτητικών DBPs
	10.3.3. Προσδιορισμός μη πτητικών DBPs
	10.3.4. Κατανομή μη πτητικών DBPs

	10.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ HAAs ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GC-EI-MS, GC-NCI-MS ΚΑΙ IC-ESI-MS ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
	* δ.α: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε
	 10.5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
	10.5.1. Κατηγορία TTHMs

	Στον Πίνακα 10.8 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των κύριων συνιστωσών (F1 και F2) και των μεταβλητών που αναλύθηκαν.
	10.5.2. Κατηγορία HAAs(5)
	10.5.3. Κατηγορία HANs

	 10.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

	 
	 
	11. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ DBPs ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 
	11.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ DBPs
	11.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ DBPs
	11.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ DBPs
	11.4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ DBPs
	11.5.  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ DBPs ΜΕΤΑΞΥ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
	 11.5.1. Συγκριτική αξιολόγηση για την κατηγορία των TTHMs
	11.5.2. Συγκριτική αξιολόγηση για την κατηγορία των ΗΑΝs
	11.5.3. Συγκριτική αξιολόγηση για την κατηγορία των ΗΚs
	11.5.4. Συγκριτική αξιολόγηση για την κατηγορία των ΗΑΑs

	11.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

	ΜΕΡΟΣ ΙV:   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΜΕΡΟΣ V:   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  Χημική σύσταση ποσίμων υδάτων
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: DBPs ποσίμων υδάτων
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  Χημική σύσταση κολυμβητικών δεξαμενών
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: DBPs υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Στοιχεία ανάλυσης κύριων συνιστωσών PCA (Principal Component Analysis) για πόσιμα ύδατα

