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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αναντίρρητα, η ανάγκη του ανθρώπου για πόσιμο νερό οδήγησε στην χρήση 

απολυμαντικών μέσων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα των υδάτων και να 

καταστούν πόσιμα αυτά.  Πιο συγκεκριμένα, διάφορες ουσίες με απολυμαντική δράση 

χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό, οι οποίοι 

μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου η ακόμα και τον 

θάνατο. Το πιο κοινό απολυμαντικό μέσο είναι το χλώριο. Παρόλα αυτά η χρήση των 

απολυμαντικών μέσων κάποιες φορές ελλοχεύει κινδύνους, όπως είναι ο σχηματισμός 

παραπροϊόντων απολύμανσης (Disinfection Byproducts, DBPs), τα οποία σχηματίζονται όταν το 

χλώριο αντιδρά με την οργανική ύλη η οποία περιέχεται στο νερό. Τα τριαλογονομεθάνια  

(Trihalogen Methanes, THMs) αποτελούν μία από τις κατηγορίες των παραγόμενων DBPs.  Στην 

παρούσα εργασία, έγινε χρήση της μεθόδου της αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή 

σύλληψης ηλεκτρονίων (GC/EC) για την μελέτη αυτής της κατηγορίας των DBPs σε πόσιμα 

ύδατα τα οποία συλλέχθηκαν από 15 διαφορετικές περιοχές της πόλης του Ηρακλείου. Τα όρια 

ανίχνευσης της μεθόδου κυμαίνονται από 0,2 έως 0,8 μg/L. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1. Απολύμανση  
 

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 (Washington State Department of 

Health, W.S.D.H., 2004). Η διαδικασία της απολύμανσης επιτυγχάνεται με το φιλτράρισμα 

παθογόνων μικροοργανισμών και με την προσθήκη απολυμαντικών μέσων. Τα πόσιμα ύδατα 

απολυμαίνονται και παρέχεται εναπομένουσα δόση απολυμαντικού για την εξουδετέρωση 

παθογόνων μικροοργανισμών στους χώρους αποθήκευσης και στα συστήματα διανομής του 

νερού. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO, 

2008), η απολύμανση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρείς τρόπους. Όταν οξειδωτικοί 

παράγοντες προστίθενται στο νερό πριν την βασική διαδικασία απολύμανσης, τότε 

πραγματοποιείται προεπεξεργαστική οξείδωση (pretreatment oxidation). Πρωτογενής 

απολύμανση πραγματοποιείται όταν γίνεται προσθήκη ισχυρού απολυμαντικού μέσου. Η 

προσθήκη ποσότητας απολυμαντικού, σε συγκέντρωση τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η 

υπολειμματική τους δράση κατά τη διανομή του νερού στα συστήματα ύδρευσης, καλείται 

δευτερογενής απολύμανση.  

Οι μέθοδοι απολύμανσης ποικίλουν, με ποιο γνωστή αυτή της χλωρίωσης. Υπάρχουν οι 

εξής τρόποι απολύμανσης. 

- Απολύμανση με Χλωρίωση  

- Απολύμανση με Χλωραμίνες  

- Απολύμανση με Διοξείδιο του χλωρίου (ClO2) 

- Απολύμανση με Όζον (Ο3),  

- Απολύμανση με Ακτινοβολία UV  

- Απολύμανση με Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (Η2Ο2)  

- Απολύμανση με Υπερμαγκανικό Κάλιο (KnMO4) 
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Πιο αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων μεθόδων 

απολύμανσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1.Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδων απολύμανσης (W.S.D.H., 2004). 

Απολυμαντικό Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Χλώριο  

χρησιμοποιείται 

ως αέριο ή υγρό 

(υποχλωριώδες) 

- Αποτελεσματατικό για τους 

περισσότρους μικροοργανισμούς 

- Μπορεί να οξειδώσει Fe και Mn 

(ευκολότερη απομάκρυνση) 

- Έχει υπολειμματική δράση 

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

υποχλωριώδη μορφή 

- Αντιδρά με την οργανική ύλη και 

σχηματίζει DBPs 

- Μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα γεύσης και οσμής 

- Λιγότερο αποτελεσματικό έναντι 

των  πρωτοζώων. 

- Καθόλου αποτελεσματικό έναντι 

των  πρωτοζώων  του είδους 

Cryptosporidium 

Χλωραμίνες 

σχηματίζονται 

από χλώριο και 

αμμωνία 

- Σχηματίζουν πιο σταθερά κατάλοιπα 

από το χλώριο 

- Σχηματίζουν λιγότερα DBPs από το 

χλώριο 

- Προκαλούν  λιγότερα προβλήματα 

γεύσης και οσμής από το χλώριο 

- Λιγότερο αποτελεσματικό έναντι 

στους μικροοργανισμούς. 

- Μειωμένη οξείδωση Fe και Mn 

- Χρησιμοποιείται, συνήθως, για 

δευτερογενής απολύμανση 

Διοξείδιο του 

Χλωρίου 

παράγεται από 

την αντίδραση 

χλωρίου με 

NaClO2 

- Ποιο αποτελεσματικό από την 

χλωρίωση και τις χλωραμίνες 

- Έλεγχος γεύσης και οσμής 

- Σχηματισμός λιγότερων THMs  και  

HAAs 

- Πρέπει να παραχθεί στο σημείο 

της απολύμανσης 

- Απαιτεί περισσότερα χημικά και 

εξοπλισμό 

- Απαιτεί περισσότερες ικανότητες 

χρήσης 

Όζον - Αποτελεί το πιο ισχυρό οξειδωτικό - Πρέπει να παραχθεί στο σημείο 

της απολύμανσης 

- Σχηματίζει βρωμιομένα 

παράγωγα και DBPs 

- Απαιτεί περισσότερες ικανότητες 

χρήσης 

- Δεν παρέχει υπολειμματική 

δράση 
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Ακτινοβολία UV - Δραστική ενάντια σε βακτήρια 

- Δεν σχηματίζει DBPs 

- Λιγότερο αποτελεσματική 

ενάντια σε ιούς 

- Δεν παρέχει υπολειμματική 

δράση 

- Απαιτεί εκπαίδευση χειρισμού 

εξοπλισμού για εφαρμογή της 

- Δεν μειώνει τη συγκέντρωση των 

DBPs 

 

1.2.  Χλωρίωση  
 

Στην περιοχή του Ηρακλείου η μέθοδος απολύμανσης που χρησιμοποιείται για την 

διασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού είναι η χλωρίωση.  Για τον λόγο αυτό θα εστιάσουμε 

στην μέθοδο της χλωρίωσης.   Οι τεχνικές χλωρίωσης στις δεξαμενές νερών, αναπτύχθηκαν 

στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Το 1908, στην πόλη του Jersey, 

δημιουργήθηκε το πρώτο σύστημα απολύμανσης, μεγάλης κλίμακας, σε μόνιμη βάση, στις 

Η.Π.Α. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς αυξάνονταν ο αριθμός των υδραγωγείων που 

χρησιμοποιούσαν χλώριο τόσο μειωνόταν τα επίπεδα εμφάνισης υδατογενών λοιμώξεων 

(W.S.D.H., 2004). Η μέθοδος της χλωρίωσης χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση παθογόνων 

μικροοργανισμών που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες όπως τυφοειδής πυρετός, χολέρα, 

και ηπατίτιδα. Επιπλέον, η υπολειμματική δράση του χλωρίου (residual chlorine), συμβάλει 

στην διατήρηση ασφαλών ποσίμων υδάτων και στην προστασία τους από μόλυνση καθ’ όλη 

την διάρκεια μεταφοράς και διακίνησης του, εντός του συστήματος διανομής. Η παραπάνω 

διαδικασία αποτελεί δευτερογενή απολύμανση (W.S.D.H., 2004). Τα κύρια μειονεκτήματα της 

χρήσης του χλωρίου σαν απολυμαντικό μέσο είναι τα εξής: 

- περιορισμένη αποτελεσματικότητα έναντι των πρωτοζώων,  

- χαρακτηριστική οσμή και γεύση στο νερό 

- σχηματισμός παραπροϊόντων χλωρίωσης. 
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Το χλώριο μπορεί να προστεθεί στο νερό είτε ως αέριο, είτε με την μορφή 

υποχλωριώδους στερεού ή υγρού. Μόλις προστεθεί στο νερό, λαμβάνει χώρα η παρακάτω 

αντίδραση. 

 

                            

 

Η σταθερά ισορροπίας έχει συγκεκριμένη τιμή, 3 x 10-8 ,  τέτοια ώστε το HOCl να 

διαλύεται στο νερό σε pΗ>4.  Το υποχλωριώδες είναι ασθενές οξύ το οποίο διαλύεται μερικώς 

στο νερό ως εξής: 

 

                      

 

Η ευρεία χρήση του χλωρίου οφείλεται στην άμεση δράση του απέναντι στα βακτήρια, 

στην ευκολία χρήσης του, στο χαμηλό του κόστος. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει σημαντικά και 

η απολυμαντική δράση του χλωρίου. Ο όρος ελεύθερο χλώριο αναφέρεται στη συνολική 

συγκέντρωση του HOCl και OCl--.  Σε pΗ 7,5 υπάρχει ίση κατανομή HOCl και OCl--. Σε pΗ 8 το 

30% του ελεύθερου χλωρίου παρουσιάζεται ως HOCl, ενώ σε pΗ 6,5 το 90% του ελεύθερου 

χλωρίου έχει την ίδια μορφή (Morris, 1982). Συνεπώς η απολυμαντική δράση του χλωρίου 

επηρεάζεται από το pΗ.  

Πέρα από τη θετική δράση του, το χλώριο αντιδρά με την οργανική ύλη και σχηματίζει 

διάφορες κατηγορίες οργανικών παραπροϊόντων χλωρίωσης (WHO, 2008). Οι σημαντικότερες 

από αυτές είναι οι εξής: 

- Τριαλογονομεθάνια (ΤΗΜs) 

- Χλωριομένα οξικά οξέα (ΗΑΑs) 

- Αλογονομένα νιτρίλια (ΗΑΝs) 

- Χλωροφαινόλες 

- Αλογονωμένες κετόνες 

- Αλογονωμένα παράγωγα του οξικού οξέως κ.α. 
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1.3. Σχηματισμός Παραπροϊόντων Απολύμανσης (Disinfection 

Byproducts , DBPs) 
 

Ο σχηματισμός των DBPs κατά την εφαρμογή των απολυμαντικών μέσων στα πόσιμα 

ύδατα αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνητικών μελετών, καθώς γίνονται προσπάθειες 

μείωσης του σχηματισμού τους.  Έχει παρατηρηθεί ότι σε νερά με χαμηλή συγκέντρωση Br-, τα 

κύρια παραπροϊόντα απολύμανσης είναι τα χλωριωμένα. Η κατανομή ανάμεσα στα 

χλωριωμένα και τα βρωμιωμένα είδη εξαρτάται από την αναλογία Cl-/Br-. 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 παρακάτω αντίδραση. 

 

                           

 

                      

 

Τόσο το HOBr- όσο και το Br- συμμετέχουν σε αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης 

υποκατάστασης κα 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 την παραγωγή χαμηλού μοριακού βάρους παραπροϊόντων (Rook et al., 1978; 

Luong et al., 1982). Υπό ορισμένες συνθήκες σχηματίζονται επίσης Η2ΟΒr+ και το BrCl, που 

είναι ισχυρότερα αντιδραστήρια αλογόνωσης σε σχέση με το HOBr (Voudrias and Reinhard, 

1988). 

Η παρουσία των ιόντων βρωμίου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στο σχηματισμό 

όσο και την κατανομή των παραπροϊόντων (Symons et al., 1987). Αύξηση της συγκέντρωσης 

των Br- , σε δεδομένη δόση χλωρίου, οδηγεί στην αύξηση του σχηματισμού των βρωμιωμένων 
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παραγώγων και μικρή μείωση των χλωριωμένων. Ακόμη οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης 

των ολικών ΤΗΜs (Symons et al., 1987; Rook et al., 1978). 

Σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό των DBPs παίζει η οργανική ύλη (Natural Organic 

Matter, NOM). Ο όρος NOM χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πολύπλοκο σύμπλεγμα 

οργανικού υλικού που παρουσιάζεται στα φυσικά ύδατα. Το μοριακό βάρος και η κατανομή 

της ΝΟΜ αποτελούν δύο σημαντικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την οργανική ύλη (Amy 

et al., 1992). Για την απομάκρυνση της οργανικής ύλης, εφαρμόστηκαν τεχνικές όπως 

φιλτράρισμα, οξείδωση και προσρόφηση πριν τις διαδικασίες απολύμανσης (Chiang et al., 

2001).  

Ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στις συγκεντρώσεις των DBPs αποτελεί ο 

διαλυμένος οργανικός άνθρακας (Dissolved Organic Carbon, DOC). Σε έρευνα των Bond et al., 

(2014), μελετήθηκε η διακύμανση της συγκέντρωσης των DBPs, και πιο συγκεκριμένα των 

ΤΗΜs, ανάλογα την συγκέντρωση του DOC, σε φυσικά ύδατα της Αγγλίας. Η συγκέντρωση των 

THMs σε χαμηλά επίπεδα DOC, είχε σχετικά έντονη διακύμανση με βασικές μεταβλητές τα 

βρωμιωμένα και χλωριωμένα παράγωγα. Αντίθετα σε υψηλά επίπεδα DOC, η συγκέντρωση 

αυξάνονταν βάσει των χλωριωμένων παραγώγων.   Πρέπει να αναφερθεί ότι τα επίπεδα των 

DBPs  στα φυσικά και πόσιμα ύδατα, διαφοροποιούνται ανάλογα την εποχή, την πηγή και το 

έδαφος (Amjad et al., 2013; Summerhayes et al., 2011). 

Τα ΤΗΜs αποτελούν την κατηγορία εκείνη των DBPs, τα οποία μελετήθηκαν κατά την 

παρούσα εργασία. Η κατηγορία αυτή των DBPs απαρτίζεται από τα εξής μέλη:  

τριχλωρομεθάνιο  (Trichloromethane, TCM), βρωμο-διχλωρομεθάνιο (Bromo-dichloromethane, 

BDCM),  διβρωμο-χλωρομεθάνιο (Dibromo-chloromethane, DBCM), τριβρωμομεθάνιο 

(Tribromomethane, TBM).  

Σε μελέτη του Heller-Grossman et al. (1993), προτείνεται ο μηχανισμός σχηματισμού 

των ΤΗΜs. Στην μελέτη αυτή παρατηρήθηκε ότι η ταχύτητα αντίδρασης του HOCl με τους 

αρωματικούς προπομπούς (precursors) είναι υψηλότερη από την αντίδραση του με τους 

αλειφατικούς (Κ1<Κ2), ενώ αντίθετα το ΗΟΒr αντιδρά ταχύτερα με τους αλειφατικούς 

προπομπούς (Κ4<Κ3), υποδηλώνοντας ότι οι αρωματικοί προπομποί υφίσταται χλωρίωση ενώ 

οι αλειφατικοί οδηγούνται σε βρωμίωση. 
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Σχήμα  1. Πιθανοί μηχανισμοί αλογόνωσης (Heller-Grossman et al., 1993). 

  

 

Γενικότερα, τα βρωμιωμένα DBPs φαίνεται να είναι περισσότερο τοξικά (κυτταροτοξικά 

και γονιδιοτοξικά) από ότι τα χλωριωμένα παράγωγα. Ενώ τα δι-υποκατεστημένα παράγωγα 

είναι περισσότερο τοξικά από ότι τα τρι-υποκατεστημένα (Richardson et al., 2007; Plewa et al., 

2008). Για παράδειγμα η τρίχλωρο-ακεταλδεΰδη δεν είναι γονιδιοτοξική, ενώ η δρίβρωμο-

ακετεταλδεΰδη είναι περισσότερο γονιδιοτοξική για αυτήν την κατηγορία παραπροϊόντων 

απολύμανσης (Plewa et al., 2008). Από την άλλη υπάρχουν και περιπτώσεις που τα μόνο- ή τρι- 

υποκατεστημένα παράγωγα είναι περισσότερο τοξικά σε σχέση με τα δι-υποκατεστημένα 

(Richardson et al., 2007; Plewa et al., 2008). 
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1.4. Τοξικότητα - Νομοθεσία 
 

 

Σε πρόσφατη έρευνα τα DBPs εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό, μέσω εισπνοής 

και δερματικής απορρόφησης, σε ποσοστό 25-60%, κατά τη διάρκεια του ντους (Chowdhury, 

2013). Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες αναφορικά με την τοξικότητα η σχετίζεται με 

την μακροχρόνια έκθεση στα ΤTHMs. Κύριο αποτέλεσμα της μακροχρόνιας έκθεσης του 

ανθρώπου στις ενώσεις αυτές είναι η πρόκληση καρκινογένεσης (Richardson et al., 2010; 

Narotsky et al., 2010; W.S.D.H., 2004). Επίσης, χρόνια έκθεση σε DBPs, είτε μέσω εισπνοής είτε 

δερματικής απορρόφησης, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου 

στην ουροδόχο κύστη και άσθμα, (Richardson et al., 2010). Ακόμη, έχει διαπιστωθεί κίνδυνος 

γεννήσεων εμβρύων χαμηλού βάρους, πρόωρες γεννήσεις, γενετικές ανωμαλίες, απότομες 

αποβολές και θνησιγένεια (Narotsky et al., 2010).  Βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν 

επιπτώσεις των ΤTHMs στο σπέρμα. Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη σε ανθρώπινο σπέρμα 

κατά τη διάρκεια έκθεσης των συμμετεχόντων στα ΤΗΜS, απ’ όπου προέκυψε ότι τα 

σπερματοζωάρια είχαν μειωμένη ροπή και κινητικότητα σε σχέση με πριν (Zeng et al., 2014). 

 Για τον λόγο αυτό, έχουν τεθεί Ανώτατα Επιτρεπτά Όρια (Maximum Contaminant 

Levels, MCL), για τις συγκεντρώσεις των DBPs, από τις αρμόδιες αρχές. Πιο αναλυτικά, η 

υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος των Η.Π.Α., United States Environmental Protection 

Agency, (US EPA), έχει θεσπίσει ως MCL για τα ΤTHMs το όριο των 40 μg/L (Stage 2), (US EPA, 

2006). Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) έχει θεσπίσει ως MCL για τα ΤTHMs το όριο των 

100 μg/L (European Economic Community Directive [EECD], 1998). 

Η υποκατάσταση του βρωμίου κατά το σχηματισμό των ΤΗΜs περιγράφεται από την 

παράμετρο BIF (Bromine Incorporation Factor), που ονομάζεται παράμετρος σχηματισμού 

βρωμιωμένων ομολόγων. Η παράμετρος αυτή προκύπτει από την παρακάτω εξίσωση (Gould 

et al., 1983; Symons et al.,1993). 
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Η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

 

    
                                           

                           
         

 

 

Όταν το BIF παίρνει την τιμή 0, τότε υπερισχύει το TCM, όταν πάρει την τιμή 3, τότε 

παράγεται μόνο TBM.  

Μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις για τα ΤTHMs, έχουν θεσπιστεί από διάφορους 

οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization, WHO), η 

Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (USEPA), καθώς και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 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 IWHO, η τιμή του οποίου πρέπει 

να είναι μικρότερη ή το πολύ ίση με τη μονάδα (WHO, 1993). Ο δείκτης  IWHO  υπολογίζεται 

σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση. 

 

      
    

     
 

     

      
 

     

      
 

    

     
       

 

Όπου C: η συγκέντρωση των THMs 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, GVTCM: 200 

μg/L.      
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

2.1. Δειγματοληψίες Πόσιμου Νερού 
 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε συλλογή ποσίμων υδάτων από δεκατρείς 

διαφορετικές περιοχές της πόλης του Ηρακλείου, και δύο περιοχές του Ν. Ρεθύμνης (ένα από 

ορεινή και ένα από παραθαλάσσια περιοχή). Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 

του 2014. 

 

 
Σχήμα  2. Χάρτης περιοχών δειγματοληψίας για την περιοχή του Ηρακλείου. 

 

 
Σχήμα  3. Χάρτης περιοχών δειγματοληψίας για την περιοχή του Ρεθύμνου. 
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Στα τερματικά σημεία η συγκέντρωση του χλωρίου πρέπει να κυμαίνεται από  0,5 έως 

1,5 mg/L. Η ακριβής ποσότητα κυμαίνεται ανάλογα το μήκος του συστήματος υδροδότησης. Η 

δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014. 

Στα τερματικά σημεία η συγκέντρωση του χλωρίου πρέπει να κυμαίνεται από  0,5 έως 

1,5 mg/L. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν προέρχονται από ύδατα 

υπόγειας προέλευσης, ενώ για την πόλη του Ηρακλείου γνωρίζουμε ότι τροφοδοτείται από τα 

έξι διαφορετικά υδραγωγεία: 

- Υδραγωγείο Βασιλειών 

- Υδραγωγείο Μαλίων 

- Υδραγωγείο Αγίου Μύρωνα 

- Υδραγωγείο Τυλίσσου 

- Υδραγωγείο Θραψανού 

- Υδραγωγείο Παπά-Τίτου 

Τα παραπάνω ύδατα χλωριώνονται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για πόσιμο 

νερό. 
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2.2. Τεχνική Δειγματοληψίας - Συντήρηση 
 

Το προς ανάλυση δείγμα νερού, λαμβάνεται από τη βρύση οικιακού δικτύου. 

Συλλέγεται σε σκουρόχρωμα γυάλινα μπουκάλια, στα οποία έχει ήδη γίνει προσθήκη 

ρυθμιστικού άλατος φωσφορικών. Τα δοχεία αυτά γεμίζουν προσεκτικά μέχρι επάνω, χωρίς 

κενό αέρα για την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα στο δείγμα και την επακόλουθη δημιουργία 

φυσαλίδων. Πριν την συλλογή, η βρύση αφήνεται να τρέχει για περίπου 5 λεπτά κρύο νερό, 

ενώ η ροή πρέπει να είμαι μέτρια για τη σωστή λήψη του δείγματος.  

Όλοι οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι υψηλής καθαρότητας της εταιρείας 

Merck 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. 

Τα δείγματα που προορίζονται για ανάλυση των πτητικών αλογονωμένων οργανικών 

παραπροϊόντων απολύμανσης συλλέγονται σε γυάλινα δοχεία, χωρίς κενό αέρα. Τα δείγματα 

διατηρούνται στους 4 oC  και η ανάλυση τους πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα 

(από 3 έως 24 ώρες). Μέτα από την διαδικασία της υγρής – υγρής εκχύλισης και της συλλογής 

του επεξεργασμένου δείγματος τα γυάλινα μπουκάλια που χρησιμοποιήθηκαν πλένονται πολύ 

καλά με απορρυπαντικό, ξεπλένονται με νερό, υπερκάθαρο νερό και ακετόνη. Έπειτα 

θερμαίνονται στο φούρνο στους 550 oC για περίπου 4 ώρες (τελευταίο στάδιο διαδικασίας 

καθαρισμού).  
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2.3. Απομόνωση DBPs με υγρή–υγρή εκχύλιση (Liquid-Liquid 

Extraction, LLE) 
 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την απομόνωση των εν λόγω ενώσεων στα 

πόσιμα ύδατα βασίστηκε στην μέθοδο EPA 551.  Συνοπτικά, τα βήματα που ακολουθήθηκαν 

είναι τα εξής:  

- Αρχικά πραγματοποιείται εισαγωγή νερού σε vial των 40 ml με ιδιαίτερη προσοχή για 

την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα.  

- Ακολουθεί προσθήκη αντιδραστηρίου για καταστροφή χλωρίου/ρυθμιστικό διάλυμα 

ρΗ. Πραγματοποιείται η παρασκευή  του προσθέτοντας  1.2 gr Ammonium Chloride, 2 

gr Na2HPO4, 198 gr KH2PO4. Τα Na2HPO4 και KH2PO4 αποτελούν ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών. Οι ποσότητες είναι ρυθμισμένες έτσι ώστε σε κάθε δείγμα να 

προστίθενται 0.7 gr άλατος ανά 40 ml νερού. Η επιθυμητή τιμή ρΗ είναι από 4.8 έως 

5.5. Όλα τα δείγματα παραμένουν στη συντήρηση μέχρι την επεξεργασία τους. Από το 

προς ανάλυση δείγμα απορρίπτονται 10 ml, συνεπώς Vτελικό νερού = 30 ml. 

- Πραγματοποιείται προσθήκη 30 μl Surrogate Standard  (IS2: 1,2,3 – trichloropropane)  

(10ppm, acetone), 3 ml ΜΤΒΕ, 6 gr NaCl. Γίνεται ανακίνηση με το χέρι για 4 λεπτά, ενώ 

ακολουθούν 1 με 2  λεπτά ηρεμίας ώστε να διαχωριστούν οι δύο φάσεις. 

- Λαμβάνεται συγκεκριμένος όγκος οργανικής φάσης, 1 ml, και σε αυτήν την ποσότητα 

γίνεται προσθήκη  10 μl  Internal Standard (IS1: 2,bromo-1chloropropane) (100ppm, 

MTBE). Από το παραπάνω δείγμα γίνεται ένεση (injection) στο GC-ECD, ποσότητας 2 μl.  

Η  παραπάνω μέθοδος LLE  αναπτύχθηκε από τους Hodgeson και Cohen (USEPA 

Method 551.1, 1995).Τα  δοχεία συλλογής  χρησιμοποιούνται και στην ανάλυση του δείγματος 

ώστε να μην παρουσιάζονται αλλαγές ή απώλειες στο δείγμα από τη μεταφορά. Το  NaCl έχει 

θερμανθεί στο φούρνο στους 550 oC  για 24 ώρες. Διατηρείται στον ξηραντήρα. 

Για τον ποιοτικό έλεγχο χρησιμοποιούνται δύο πρότυπες ενώσεις, το 1,2,3-τριχλωρο-

προπάνιο (TCP) και το 2-βρώμο-1-χλώρο προπάνιο (BCP), καθαρότητας 99%, της εταιρείας 

Supelco. 
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2.4. Αέρια Χρωματογραφία 
 

Στην αέρια χρωματογραφία το δείγμα εξατμίζεται και εγχέεται στην κεφαλή μιας 

χρωματογραφικής στήλης. Η έκλουση πραγματοποιείται με ροή αδρανούς αερίου, το οποίο 

αποτελεί την κινητή φάση. Σε αντίθεση με τους περισσότερους τύπους χρωματογραφίας, η 

κινητή φάση δεν αλληλεπιδρά με τα μόρια του αναλύτη. Ο μόνος της ρόλος είναι η διακίνηση 

του αναλύτη κατά μήκος της στήλης. Υπάρχουν δύο τύποι αεριοχρωματογραφίας: η 

χρωματογραφία αερίου – στερεού (gas solid chromatography, GSC)  και η χρωματογραφία 

αερίου – υγρού (gas – liquid chromatography, GLS).  

Η χρωματογραφία αερίου – υγρού χρησιμοποιείται  ευρύτατα και συχνά αναφέρεται 

ως αέρια χρωματογραφία. Η χρωματογραφία αερίου – στερεού βασίζεται στη χρήση στερεάς 

στατικής φάσης, όπου η κατακράτηση των αναλυτών είναι αποτέλεσμα φυσικής 

προσρόφησης. Η χρωματογραφία αερίου – υγρού βασίζεται στην κατανομή του αναλύτη 

μεταξύ της αέριας κινητής και μιας υγρής φάσης, η οποία είναι ακινητοποιημένη στην 

επιφάνεια ενός αδρανούς στερεού(Skoog et al., 2005). 

Η αρχή λειτουργίας ενός αέριου χρωματογράφου έχει ως εξής: Όταν μία 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. Εκεί 

πραγματοποιείται ο διαχωρισμός, σε περίπτωση που πρόκειται για μίγμα ουσιών. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής κατανομής μίας ουσίας (Rf= tM/tR), 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 

μίγματος βάση των συντελεστών κατανομής τους (Χατζηιωάννου, 1990). 

Οι βασικές μονάδες που απαρτίζουν ένα αέριο χρωματογράφο είναι οι εξής: 

-  Φέρον Αέριο 

- Ροόμετρο – Ρυθμιστής Πιέσεως 

- Σύστημα Εισαγωγής Δείγματος 

- Θερμοστατούμενος Κλίβανος 

- Στήλη 

- Ανιχνευτής 
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Η επιτυχής χρησιμοποίηση αερίου ως κινητή φάση σε ένα χρωματογραφικό 

διαχωρισμό, βασίζεται στα εξής πλεονεκτήματα:  

- Το χαμηλό ιξώδες των αερίων επιτρέπει τη χρήση στηλών μεγάλου μήκους, αυξάνοντας 

έτσι την αποτελεσματικότητα της στήλης. 

- 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 πτητικών ουσιών (στη θερμοκρασία λειτουργία της στήλης). 

- Υπάρχουν πολλοί, απλοί, ευαίσθητοι και ταχείας αποκρίσεως ανιχνευτές, ικανοί να 

παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις των ουσιών στην αέρια φάση. 

 

2.5. Ανιχνευτής Σύλληψης Ηλεκτρονίων (Electron Capture 

Detector – ECD) 
 

Ο ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD) είναι πλέον ένας από τους ευρύτατα 

χρησιμοποιούμενους ανιχνευτές για περιβαλλοντικά δείγματα. Αυτό οφείλεται στην 

εκλεκτικότητα του προς αλογονούχες ενώσεις, όπως τα αλογονωμένα παραπροϊόντα 

απολύμανσης υδάτων. Στον ECD, το έκλουσμα από τη στήλη διέρχεται πάνω από ένα β-

ραδιενεργό υλικό – εδώ το υλικό αυτό είναι 63Ni. Ένα ηλεκτρόνιο από τη ραδιενεργό πηγή 

προσκαλεί ιοντισμό του φέροντος αερίου – στην παρούσα εργασία 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 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.  
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2.6. Διαχωρισμός DBPs (THMs) 
 

Η χρωματογραφική ανάλυση πραγματοποιείται σε αέριο χρωματογράφο ΗΡ 5890ΙΙΒ 

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 oC 

ήταν σταθερή για 15 min, ακολούθησε σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας  μέχρι τους 100 oC  

με ρυθμό 5 oC/min, έπειτα η θερμοκρασία αυξήθηκε κι άλλο μέχρι τους 180 oC  με ρυθμό 8 

oC/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 oC. 
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2.7. Ποσοτικός Προσδιορισμός 
 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των THMs πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο εσωτερικού 

προτύπου (internal standard). Για τον υπολογισμό των συντελεστών σχετικής απόκρισης 

(Relative Response Factor-RRF) πραγματοποιήθηκαν εγχύσεις μίγματος πρότυπων ενώσεων. Ο 

υπολογισμός του RRF  πραγματοποιήθηκε για την κάθε ένωση χωριστά, σύμφωνα με την 

παρακάτω εξίσωσης.  

  

     
     

     
       

 

Όπου: 

- Cx και Cis οι συγκεντρώσεις των αναλυόμενης ουσίας και εσωτερικού προτύπου 

- Ax και Ais οι επιφάνειες των κορυφών των αναλυόμενης ουσίας και εσωτερικού 

προτύπου 

 

Λύνοντας ως προς τη συγκέντρωση της παρακάτω ουσίας προκύπτει η παρακάτω 

εξίσωση. 
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Παρακάτω παρατίθενται χρωματογραφήματα από ένα διάλυμα προτύπων ουσίών και 

από πόσιμα ύδατα της περιοχής του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. 

 

Σχήμα  4. Αέριο χρωματογράφημα πρότυπου διαλύματος. 
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Σχήμα  5. Αέριο χρωματογράφημα πόσιμου νερού της πόλης του Ηρακλείου. 

Σχήμα  6. Αέριο χρωματογράφημα πόσιμου νερού ορεινής περιοχής του Ν. Ρεθύμνης. 
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2.8. Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης 
 

Τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης μεθόδου καθώς και τα ποσοστά ανάκτησης 

τα οποία επιτεύχθηκαν με την χρήση της LLE είναι αυτά που φαίνονται στον Πίνακα 2, όπως 

αυτά προσδιορίστηκαν στην Δ.Δ. της κας Καργάκη.  

 

Πίνακας 2. Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της μεθόδου LLE. 

 % ποσοστά 

ανάκτησης 

Όρια ανίχνευσης 

μεθόδου (LOQ, μg/L)* 

Όρια ποσοτικοποίησης μεθόδου 

(MDL, μg/L)* 

TCM 127,94 0,56 0,17 

BDCM 109,66 0,48 0,14 

DBCM 103,74 0,92 0,36 

TBM 107,37 1,00 0,49 

*MDL: S/N=3, LOQ: S/N=10 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

3.1. Προσδιορισμός Πτητικών DBPs – THMs 
 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι ελάχιστες, οι μέγιστες τιμές και οι μέσες τιμές των 

THMs που προσδιοριστήκαν σε πόσιμα νερά της περιοχής του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, 

τον Απρίλιο του 2014. Για λόγους σύγκρισης παρατίθενται στον ίδιο πίνακα οι αντίστοιχες 

τιμές από προηγούμενη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ηρακλείου (Δ.Δ. 

Καργάκη, 2011). 

Πίνακας 3. Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές των συγκεντρώσεων (μg/L) των THMs. 

 Εύρος τιμών / (Μέση Τιμή)*  - μg/L 

(Απρίλιος 2014) 

Εύρος τιμών / (Μέση Τιμή)  - μg/L 

(2007-2010) 

TCM δ.π.**-3,91/(2,29) δ.α.-5,64/(0,82) 

BDCM δ.π. δ.α.-5,25/(0,65) 

DBCM δ.π.-13,49/(2,66) δ.α.-9,30/(1,65) 

TBM δ.α.-15,59/(9,90) δ.α.-28,70/(6,17) 

ΤΤΗΜs 2,02-31,41/(14,65) 0,004-44,28/(9,24) 

*Ο υπολογισμός της μέσης τιμής, για τιμές συγκεντρώσεων μικρότερες από το MDL, 

πραγματοποιήθηκε με αντιστοιχία στην τιμή MDL/2 (Adibi et al., 2008). 

**δ.α.: δεν ανιχνεύτηκε, δ.π.: δεν προσδιορίστηκε. 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες συγκεντρώσεις των THMs, όπως 

αυτές προσδιορίστηκαν για την περιοχή του Ηρακλείου τον Απρίλιο του 2014. Ο υπολογισμός 

της μέσης τιμής, για συγκεντρώσεις μικρότερες από το MDL, υπολογίστηκε με αντιστοίχιση στο 

MDL/2 (Adibi et al., 2008). Στην τρίτη στήλη παρουσιάζονται οι μέσες συγκεντρώσεις των 

ΤΗΜs, όπως αυτές προσδιορίστηκαν για την περιοχή του Ηρακλείου, κατά τη χρονική περίοδο 

2007-2010 (Δ.Δ. Καργάκη Σοφία, 2011).  
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, το TCM έχει υψηλότερη μέση τιμή στη δειγματοληψία του 

2014, σε σχέση με τις δειγματοληψίες του 2007-2010. Το BDCM δεν προσδιορίστηκε στα 

δείγματα του 2014, ενώ μέση τιμή του στα δείγματα του 2007-2010 αντιστοιχεί στα 0,65 μg/L. 

Αντίστοιχα, το DBCM παρουσιάζει υψηλότερη μέση τιμή στα δείγματα του Απριλίου 2014. 

Επίσης, το TBM παρουσιάζει μειωμένη μέση τιμή στα δείγματα του 2014 σε σχέση με τα 

δείγματα του 2007-2010. Τέλος, η μέση τιμή των TTHMs είναι εμφανώς μεγαλύτερη στα 

δείγματα 2007-2010 σε σχέση με τα δείγματα του 2014.  

Πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη χρονική περίοδο 2007-2010 συλλέχθηκε μεγάλος 

αριθμός δειγμάτων σε διαφορετικές περιόδους. Αντίθετα, στην παρούσα εργασία, η 

δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε μόνο την Άνοιξη του 2014, γι’ αυτόν το λόγο η σύγκριση η 

οποία γίνεται είναι τελείως ενδεικτική κι αναφέρεται μόνο στις μέσες τιμές. 

 

Σχήμα  7.Συγκεντρώσεις των ΤΤΗΜs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας. 
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Από το παραπάνω σχήμα γίνεται αντιληπτό ότι σε κανένα από τα δείγματα η 

συγκέντρωση των TTHMs δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο (Maximum Contaminants 

Levels, MCL) της  USEPA (40 μg/L). Ακόμη διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση στη συγκέντρωση των ΤΤΗΜs μεταξύ διαφορετικών σημείων δειγματοληψίας 

για την πόλη του Ηρακλείου. Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται στην αρχική προέλευση του 

νερού και στην παραμονή του στις δεξαμενές. 

 

Σχήμα  8. Συνολικός παραμετρικός δείκτης Ιwho για κάθε σημείο δειγματοληψίας. 

 

Επίσης, όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health 

Organization, WHO),  έχει θεσπίσει ανώτατα επιτρεπτά όρια για τον συνολικό παραμετρικό 

δείκτη Iwho, η τιμή του οποίου πρέπει να είναι μικρότερη ή το πολύ ίση με τη μονάδα (WHO, 

1993). Ο δείκτης υπολογίζεται με τη βοήθεια της εξίσωσης 7. Παρατηρώντας το σχήμα 8, 

γίνεται φανερό ότι για κανένα από τα δείγματα του Ηρακλείου, ο παραμετρικός δείκτης δεν 

ήταν μεγαλύτερος της μονάδας (Iwho <1). 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜ-407 
 

29 
 

 

Σχήμα  9. Κατανομή των ΤΤΗΜs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας. 

 

Όσον αφορά την κατανομή των THMs, σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανιχνεύτηκαν τα 

βρωμιωμένα και σε χαμηλότερες τα χλωριωμένα παράγωγα. Από το παραπάνω σχήμα γίνεται 

σαφές ότι το κύριο παραπροϊόν απολύμανσης είναι το ΤΒΜ. Το TCM βρίσκεται σε χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις από το TBM. Το DBCM ανιχνεύεται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από το TBM 

και το TCM. Αντίθετα το BDCM δεν προσδιορίστηκε σχεδόν σε κανένα δείγμα. Σε κάποια 

δείγματα, το TCM και το DBCM ανιχνεύονται σε παρόμοιες συγκεντρώσεις. 

 

 

Σχήμα  10. Κατανομή  επί τοις εκατό των ΤΤΗΜs (μg/L) για κάθε σημείο δειγματοληψίας. 
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 Πιο συγκεκριμένα και θέλοντας να μελετήσουμε την επί τοις εκατό κατανομή των TBM, 

DBCM, BDCM και ΤΒΜ, προκύπτει το Σχήμα 10. Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, οι περιοχές του 

Ηρακλείου περιέχουν ως κύριο παραπροϊόν απολύμανσης το ΤΒΜ. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το Ηράκλειο είναι παραθαλάσσια περιοχή, συνεπώς το έδαφος εμπλουτίζεται με 

ιόντα βρωμίου από το θαλασσινό νερό που διεισδύει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.  

 Αντίστοιχο φαινόμενο ισχύει και για την πόλη του Ρεθύμνου. Έτσι, τα ποσοστά των 

TTHMs της πόλης του Ρεθύμνου είναι παρόμοια με τα ποσοστά των δειγμάτων της πόλης του 

Ηρακλείου.  Αυτό επιβεβαιώνεται από το δείγμα Ρ2, το οποίο προέρχεται από οικιακό δίκτυο 

της πόλης του Ρεθύμνου. Στο δείγμα αυτό το ΤΒΜ κατέχει το υψηλότερο ποσοστό 

συγκέντρωσης TTHMs 44,80%, ενώ το ΤCM αποτελεί το 12,26%.  Αντίθετα, το δείγμα Ρ1 

προέρχεται από ορεινή περιοχή του Ρεθύμνου, όπου το νερό έχει χαμηλές συγκεντρώσεις 

ιόντων βρωμίου. Στο δείγμα αυτό η συγκέντρωση του  ΤΒΜ είναι αρκετά χαμηλή, 10,01%, ενώ 

το TCM εμπεριέχεται σε υψηλό ποσοστό της τάξεως του 82,63%. 

 

 

Σχήμα  11.  Επί τοις εκατό μέση κατανομή των ΤΗΜs ομολόγων στα δείγματα πόσιμου νερού 
στην περιοχή Ηρακλείου. 

 

Στο Σχήμα 11 απεικονίζεται η επί τοις εκατό μέση περιεκτικότητα για κάθε ένα από τα 

ομόλογα που ανιχνεύτηκαν. Το TBM αποτελεί το κύριο παραπροϊόν απολύμανσης σε ποσοστό 

66,64 % της συνολικής συγκέντρωσης των TTHMs.  Το DBCM αντιστοιχεί στο δεύτερο κατά 

σειρά πιο άφθονο ομόλογο που ανιχνεύεται σε ποσοστό 17,62 %. Τέλος, ακολουθεί το TCM με 
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ποσοστό 15,44 % της συνολικής συγκέντρωσης των TTHMs.  Το BDCM δεν προσδιορίστηκε 

σχεδόν σε κανένα δείγμα. 

Ο βαθμός υποκατάστασης των THMs από το βρώμιο κατά το σχηματισμό τους 

περιγράφεται από την παράμετρο BIF. Στο παρακάτω σχήμα είναι εμφανές ότι τα περισσότερα 

δείγματα νερού που αναλύθηκαν για την περιοχή του Ηρακλείου έχουν τιμή BIF  η οποία τείνει 

προς την τιμή 3, γεγονός που αφενός υποδηλώνει τον υψηλό βαθμό βρωμίωσης και αφετέρου 

ενισχύει την άποψη για την αφθονία του TBM. Η τιμή αυτή είναι και η μέγιστη που μπορεί να 

πάρει η παράμετρος (0<BIF<3). Μικρότερες τιμές της παραμέτρου υπολογίστηκαν για τα 

δείγματα που συλλέχθηκαν από απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες δεν δέχονται την 

επίδραση του θαλασσινού νερού (ορεινές περιοχές) και κατ’ επέκταση περιέχουν Br- σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δείγμα P1, που προέρχεται 

από ορεινή περιοχή του Ρεθύμνου. Η έλλειψη ιόντων βρωμίου δίνει τιμή BIF<1.  

 

 

Σχήμα  12. Παράμετρος BIF στα δείγματα πόσιμου νερού στην περιοχή Ηρακλείου. 
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4. Συμπεράσματα 
 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

- Τα δείγματα που αναλύθηκαν προέρχονται από ύδατα υπόγειας προέλευσης, της περιοχής 

του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Η κύρια μέθοδος απολύμανσης είναι η χλωρίωση και 

στις δύο πόλεις. 

- Στην παρούσα εργασία η κατηγορία των DBPs που μελετήθηκε είναι τα THMs. Στις δύο 

πόλεις, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση είχε το TBM, λόγω των αυξημένων επιπέδων 

συγκέντρωσης των Br-. Ακολούθως η συγκέντρωση των ΤΗΜs είχε ως εξής: TBM > DBCM > 

TCM > BDCM. Συνεπώς το ΤΒΜ είναι αυτό που καθορίζει τη συνολική συγκέντρωση των 

ΤΗΜs στα δείγματα νερού των πόλεων Ηρακλείου και Ρεθύμνου.  

- Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα P1, το οποίο προήλθε από ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνης, 

όπου το νερό είχε χαμηλή συγκέντρωση σε ιόντα Br-. Αντίστοιχα και η συγκέντρωση του 

ΤΒΜ είναι χαμηλή για το συγκεκριμένο δείγμα. 

- Η συνολική συγκέντρωση των ΤΗΜs δεν ξεπερνά τα 40 μg/L σε κανένα δείγμα.  

- Ομοίως και η παράμετρος ΙWHO, είναι μικρότερη από 1.  

- Τέλος, η παράμετρος BIF τείνει στην τιμή 3, λόγω αυξημένης βρώμο-υποκατάστασης με 

εξαίρεση το δείγμα P1. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Πίνακας 4. Πτητικά DBPs (μg/l) πόσιμων υδάτων, παράμετρος BIF, παραμετρικός δείκτης IWHO. 

ΔΕΙΓΜΑ TCM BDCM DBCM TBM TTHMS BIF IWHO 

H1 2.35 δ.α. 6.05 6.39 14.79 2.12 0.14 

H2 2.11 δ.α. 2.71 15.58 20.40 2.56 0.19 

H3 1.21 δ.π. δ.π. 9.59 10.80 2.80 0.11 

H4 2.60 δ.α. 2.28 10.07 14.94 2.33 0.14 

H5 2.69 δ.α. 2.31 8.43 13.43 2.23 0.12 

H6 2.32 δ.α. 2.21 2.33 6.86 1.66 0.06 

H7 2.14 δ.α. 1.71 9.57 13.42 2.40 0.12 

H8 2.43 δ.α. δ.π. 11.27 13.70 2.56 0.13 

H9 2.06 δ.α. δ.π. 7.86 9.92 2.49 0.09 

H10 1.20 δ.π. 1.03 10.64 12.86 2.66 0.13 

H11 3.92 δ.α. 3.12 18.44 25.48 2.42 0.24 

H12 δ.π. δ.α. 2.53 15.59 18.12 2.86 0.18 

H13 3.17 δ.α. δ.π. 8.38 11.55 2.27 0.11 

Ρ1 2.02 δ.α. δ.α. δ.α. 2.02 0.22 0.01 

Ρ2 3.85 δ.α. 13.49 14.07 31.41 2.21 0.30 

 

 

 


