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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή πναβιαημπμζήεδηε ζηα πθαίζζα ημο ιεηαπηοπζαημφ 

πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ «Δπζζηήιεξ ηαζ Μδπακζηή Πενζαάθθμκημξ» ζημ Δνβαζηήνζμ 

Πενζααθθμκηζηχκ ηαζ Υδιζηχκ Γζενβαζζχκ ημο Σιήιαημξ Υδιείαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 

οπυ ηδκ επίαθερδ ημο Καεδβδηή η. Δονζπίδδ ηεθάκμο, ζημκ μπμίμ εα ήεεθα κα εηθνάζς ηζξ 

εοπανζζηίεξ ιμο αθεκυξ βζα ηδκ ακάεεζδ ημο εέιαημξ ηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ πμο ιμο έδεζλε ηαζ 

αθεηένμο βζα ηδκ αμήεεζα πμο ιμο πανείπε ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εηπυκδζήξ ηδξ.  

Δπίζδξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ  Καεδβδηή η. Μζπαθυπμοθμ Νζηυθαμ ηαζ ημκ 

Ακαπθδνςηή Καεδβδηή η.  Γδιάδδ Κςκζηακηίκμ πμο δέπηδηακ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ ηνζιεθή 

επζηνμπή αλζμθυβδζδξ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ. Δοπανζζηχ επίζδξ ημκ Γζδάηημνα η. 

Κμοαανάηδ Ακηχκζμ, ημκ οπμρήθζμ Γζδάηημνα η. Εάνιπα Παφθμ ηαεχξ ηαζ ημκ Γζδάηημνα η. 

Παπαδδιδηνίμο Βαζίθζμ βζα ηδκ αιένζζηδ αμήεεζα ηαζ οπμζηήνζλδ πμο ιμο πνμζέθενακ ηαε’ 

υθδ ηδκ δζάνηεζα δζεηπεναίςζήξ ηδξ. Θα ήεεθα επίζδξ κα εοπανζζηήζς ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ ημο δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο, ημο Παβηνδηίμο ηαδίμο ηαζ ηδξ δελαιεκήξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο βζα ηδκ άρμβδ ζοκενβαζία.  

Οθμηθδνχκμκηαξ ημ ιεηαπηοπζαηυ πνυβναιιά ζπμοδχκ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς 

υθμοξ ημοξ Καεδβδηέξ/ηνζεξ ημο Πακεπζζηήιζμο Κνήηδξ βζα ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηδκ πμθφηζιδ 

αμήεεζα πμο ιμο πανείπακ.  

Σέθμξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημοξ θίθμοξ ιμο βζα ηδκ ζοκεπή 

εκεάννοκζδ ηαζ οπμζηήνζλή ημοξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ιμο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ 

ηδ δδιζμονβία αθμβμκςιέκςκ παναπνμσυκηςκ απμθφιακζδξ ζε ημθοιαδηζηά φδαηα, υπμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιέζμ απμθφιακζδξ ημ πθχνζμ. Ζ πθςνίςζδ ημο κενμφ, ςξ ιέεμδμξ 

απμθφιακζδξ ηςκ οδάηςκ,  πνςημπνδζζιμπμζήεδηε ημ 1850, ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ εονφηαηα 

ιέπνζ ηαζ ζήιενα. Πνυζθαηα υιςξ δζαπζζηχεδηε υηζ ακ ζημ κενυ οπάνπεζ μνβακζηή φθδ, 

πανάβμκηαζ παναπνμσυκηα πθςνίςζδξ (DBPs), πμο ζφιθςκα ιε επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ είκαζ 

ημλζηά βζα ημκ άκενςπμ. 

Ηδζαίηενδ πνμζμπή δυεδηε ζηδκ μονία, δ μπμία είκαζ δ ηφνζα αγςημφπα έκςζδ πμο 

εζζάβεηαζ ζηζξ πζζίκεξ, απυ ημοξ ημθοιαδηέξ ηονίςξ ιέζς ηςκ μφνςκ ηαζ ημο ζδνχηα. Δπίζδξ 

είκαζ πνυδνμιδ έκςζδ ηςκ πθςναιζκχκ, μζ μπμίεξ, ιε ηονζυηενδ ηδ ηνζπθςναιίκδ, είκαζ ημλζηέξ 

βζα ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ ηαζ δ ιαηνμπνυκζα έηεεζδ ζε αοηέξ πνμηαθεί άζεια.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιεθεηήεδηε δ ηζκδηζηυηδηα ηδξ μονίαξ ζε δείβιαηα κενμφ πζζίκαξ 

χζηε κα δζαπζζηςεεί ηαηά πυζμκ ημ εθεφεενμ οπμθεζιιαηζηυ πθχνζμ, ημ pH ηαζ μ μθζηυξ 

μνβακζηυξ άκεναηαξ επδνεάγμοκ ηα επίπεδα ζοβηέκηνςζήξ ημοξ ηαζ ηδ δδιζμονβία 

παναπνμσυκηςκ. Ζ μονία πνμζδζμνίζηδηε ιε ηδ πνήζδ οβνήξ πνςιαημβναθίαξ ζογεοβιέκδξ ιε 

ακζπκεοηή οπενζχδμοξ (Ultra-Violet UV) ηαζ πνμζδζμνίζηδηακ ηζιέξ απυ 0 ιέπνζ 4.86 mg L
-1

 ιε 

ιέζδ ηζιή 1.42 mg L
-1

 ± 0.03 mg L
-1

. Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ  ιεευδμο είκαζ δ 

ηαπφηδηα ηαζ δ εοημθία πνήζδξ ηδξ, εκχ ζοβπνυκςξ είκαζ αλζυπζζηδ, επακαθήρζιδ ιε παιδθά 

υνζα ακίπκεοζδξ, ηδξ ηάλεςξ ηςκ ng L
-1

 ηαζ πανέπεζ ζηακμπμζδηζηυ δζαπςνζζιυ ηδξ μονίαξ απυ 

ηδκ αθθακημΐκδ, ζε πναβιαηζηά δείβιαηα ημθοιαδηζημφ φδαημξ.  

Καηά ηδκ πανμφζα δζαηνζαή δζαπζζηχεδηε, πςξ μ ανζειυξ ηςκ ημθοιαδηχκ επδνεάγεζ ημ 

μνβακζηυ θμνηίμ ζημ κενυ, ηαεχξ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ημο μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (Total 

Organic Carbon, TOC), ηδξ μονίαξ ηαζ ηςκ κζηνζηχκ ακζυκηςκ ήηακ ζδιακηζηά αολδιέκεξ ζηα 

ημθοιαδηζηά φδαηα ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ ζημ δίηηομ φδνεοζδξ, 

υπμο πνμζδζμνίζηδηακ  4.4 mgTOC L
-1

, 1.42 mgU L
-1

 ηαζ 58.63 mgNO3 L
-1

, ηαζ ζηα ακηίζημζπα 

πυζζια φδαηα  0.446 mgTOC L
-1

, δ.α ηαζ 1.531 mgNO3 L
-1

. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μονίαξ 

ειθακίγεζ αολδηζηή ηάζδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ πςξ δ 

ακηίδναζδ ηδξ μονίαξ ιε ημ πθχνζμ είκαζ πμθφ ανβή βζα κα παναηδνδεεί. Σέθμξ, δζαπζζηχεδηε 

πςξ ηα επίπεδα πθςνίμο, ημ pH ηαζ δ εενιμηναζία έπμοκ ζδιακηζηή επίδναζδ ηυζμ ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο υζμ ηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ ηδξ μονίαξ.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was the determination of the factors that affect the creation of 

disinfection halogenated by-products in swimming pool water with chlorine as the disinfection 

method. Chlorination of water first was used in 1850 and it is the most widely applied method of 

disinfection even nowadays. However, currently it is well known that disinfection by-products 

are created if there is organic matter in the water, which according to epidemiologic studies are 

toxic to humans.  

Special attention was given to urea which is the main nitrogen- containing compound 

introduced into swimming pools by bathers mostly through urine and sweat. Urea is precursor of 

chloramines which, mostly trichloramine, are toxic for humans and long-term exposure to them 

induces asthma.  

Specifically, the mobility of urea in swimming pool water was monitored in order to 

study how free chlorine, pH and total organic carbon affect the levels of by-product 

concentration and their creation. Urea was determined by high performance liquid 

chromatography paired with UV detector and values determined varied that vary between 0 and 

4.86 mg L
-1

 with a mean of 1.42 mg L
-1

 ± 0.03 mg L
-1

. The advantages of this method are its 

speed and its easy use. Also, it is credible, reproducible and with low limits of detection in the 

order of ng L
-1

 and provides satisfactory separation of urea and allantoine even in real swimming 

pool water samples.  

During this study it was noted that the number of bathers affects the organic load into the 

water, as the concentrations of TOC, urea and nitrate anions were greater in swimming pool 

water compared to the ones measured in drinking water treatment plant, which was found 44.4 

mgTOC L
-1

, 1.42 mgU L
-1

 and 58.63 mgNO3 L
-1

, and to the corresponding drinking water 0.446 

mgTOC L
-1

, n.d. and 1.531 mg NO3 L
-1

. Urea concentration showed a diurnal pattern of increase 

during the period of use fact that indicates that the reaction of urea with chlorine is too slow to be 

noted. Finally, it was noted that the levels of residual chlorine and urea are affected by the 

chlorine dose, pH and temperature.  
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BFA Body Fluid Analogue Κατάλογοσ ανκρωπογενϊν ενϊςεων 

DBP Disinfection by-Products Παραπροϊόντα απολφμανςθσ 

DPD N,N-diethyl-p-phenylenediamine διαικυλο-παρα-φαινυλενο-διαμίνθ 

HAAs Haloacetic Acids Αλογονωμζνα οξικά οξζα 

HANs Haloacetonitriles Αλογονωμζνα ακετονιτρίλια 

HPLC High Performance Liquid Chromatography Υγρι χρωματογραφία υψθλισ απόδοςθσ 

IC Inorganic Carbon Ανόργανοσ άνκρακασ 

iLOD Instrument Limit of Detection Όριο ποςοτικοποίθςθσ οργάνου 
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ISP Indoor Swimming Pool Εςωτερικι κολυμβθτικι δεξαμενι 

KHP potassium hydrogen phthalate Φκαλικό κάλιο 

MSA Methanosulfonic acid Μεκανοςουλφονικό οξφ 
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NPOC Non-purgeable Organic Carbon Μθ εκκακαριςμζνοσ οργανικόσ άνκρακασ 

OSP Outdoor Swimming Pool Εξωτερικι κολυμβθτικι δεξαμενι 

PAC Powdered Activated Carbon Ενεργόσ άνκρακασ 

RWI Recreational waterborne illnesses Αςκζνειεσ προερχόμενεσ απ’ το νερό 

THMs Trihalomethanes Τριαλογονωμζνα μεκάνια 

TN Total Nitrogen Ολικό άηωτο 

TOC Total Organic Carbon Ολικόσ οργανικόσ άνκρακασ 

TTHM Total Trihalomethanes Ολικά Τριαλογονωμζνα μεκάνια 

USEPA United States Environmental Protection Υπθρεςία Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ 

VOC Volatile Organic Compounts Πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ 

WHO World Health Organization Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οζ ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ βζα ημθφιαδζδ ηαζ ακαροπή. Σμ 

βεβμκυξ αοηυ ηαεζζηά ηδκ οβζεζκή ημο κενμφ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή, ηαεχξ δ ιυθοκζδ ημο κενμφ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζμαανέξ αζεέκεζεξ ζημοξ θμουιεκμοξ. Αλίγεζ επίζδξ κα ζδιεζςεεί υηζ ζε 

πζζίκεξ υπμο μ ανζειυξ ηςκ ημθοιαδηχκ είκαζ ιεβάθμξ, δ πζεακυηδηα ηαπείαξ ακάπηολδξ 

ιζηνμαζαημφ θμνηίμο είκαζ πνμζαολδιέκδ ηαζ απαζηείηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή.  

Πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ οβζεζκή ηαζ δ αζθάθεζα ηςκ ημθοιαδηχκ, 

πναβιαημπμζείηαζ απμθφιακζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ απμθοιακηζηχκ ιέζςκ, 

χζηε κα ηαηαπμθειδεμφκ απμηεθεζιαηζηά πζεακέξ παεμβεκείξ δζενβαζίεξ. Σμ αένζμ πθχνζμ, ημ 

οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ ή αζαέζηζμ, απμηεθμφκ ηα εονφηενα δζαδεδμιέκα απμθοιακηζηά ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εηηεκχξ ζηζξ δδιυζζεξ πζζίκεξ.  

Ζ άιεηνδ πνήζδ ημοξ υιςξ, επζθένεζ ηδ δδιζμονβία επζηίκδοκμο πδιζημφ πενζεπμιέκμο 

ζηδκ πζζίκα, ημ μπμίμ είκαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ ημο πυζζιμο κενμφ. Αοηυ 

μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ πένα απυ ηζξ απμθοιακηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ, ημ πθχνζμ, ακηζδνά ιε ημ 

μνβακζηυ θμνηίμ πμο εζζάβεηαζ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ ζημ κενυ ηδξ πζζίκαξ ηαζ πανάβεζ 

ακυνβακεξ πθςναιίκεξ ηαζ πμθθά μνβακμαθμβμκςιέκα παναπνμσυκηα απμθφιακζδξ 

(disinfection by-products DBPs) (Judd and Black, 2000 [1],  Kim et al., 2002 [2], Judd and 

Bullock, 2003 [3], WHO, 2006 [4], De Laat et al., 2009 [5], Weaver et al., 2009 [6]). Οζ 

ααζζηυηενεξ μοζίεξ πμο εζζάβμκηαζ ζηδκ πζζίκα απυ ημοξ ημθοιαδηέξ είκαζ ηα μφνα, μ ζδνχηαξ, 

ζζημί δένιαημξ, οπμθείιιαηα ζαπμοκζμφ, ακηδθζαηά ηαζ ηαθθοκηζηά. Οζ ζςιαηζηέξ εηηνίζεζξ 

πενζέπμοκ πμθθέξ αγςημφπεξ εκχζεζξ, ιε ζδιακηζηυηενδ υπςξ πνμακαθένεδηε ηδκ μονία ηαζ 

δδιζμονβμφκ ιεβάθμ θμνηίμ αγχημο ζημ κενυ ηδξ πζζίκαξ. οβηεηνζιέκα ημ άγςημ πμο 

απεθεοεενχκεηαζ ζηζξ πζζίκεξ οπμθμβίγεηαζ πενί ηςκ ~0.85 gN h
-1

 ακά ημθοιαδηή (Seux, 1988 

[7]).  

Ζ πανμοζία ορδθχκ επζπέδςκ αγχημο εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδκ οβεία ηςκ ημθοιαδηχκ, πμο 

εηηίεεκηαζ ζηα πδιζηά ηδξ πζζίκαξ ηαζ ζδζαίηενα αοηχκ πμο θμφμκηαζ ιε ορδθυηενδ ζοπκυηδηα 

ηαευζμκ ανίζημκηαζ βζα ιεβαθφηενα πνμκζηά δζαζηήιαηα εηηεεεζιέκμζ ζε αοηά. Ζ επζθενυιεκδ 

επζηζκδοκυηδηα ηαεζζηά απαναίηδηδ ηδκ πνμθδπηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ εκδεπυιεκςκ ηζκδφκςκ, 

χζηε κα εθαπζζημπμζδεμφκ μζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ οβεία ηςκ θμουιεκςκ ηαζ πανάθθδθα κα 

αολδεμφκ ηα μθέθδ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα.  
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2. ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ 

 

Οζ ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα δζάθμνμοξ ζημπμφξ ακάθμβα ιε ημ 

είδμξ ημοξ. Τπάνπμοκ δελαιεκέξ ιε ζαιαηζηά φδαηα (spa), βζα εεναπεία, άεθδζδ ηαζ άζηδζδ, 

δδιυζζεξ (ζε λεκμδμπεία ηαζ εένεηνα), ημθοιαδηήνζα ζηα ζπμθεία ηαζ βζα δζαβςκζζιμφξ, ηαζ 

ηέθμξ οπάνπμοκ πζζίκεξ βζα ζδζςηζηή πνήζδ. (εζςηενζηέξ ή ελςηενζηέξ, ακαροπήξ ή αεθδηζηέξ). 

Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηαζ ηδ πνήζδ πμο πνμμνίγεηαζ δ εηάζημηε πζζίκα, δζαθμνμπμζμφκηαζ ημ 

ιέβεεμξ, ημ ζπήια ηαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηδξ.  

2.1. Οξηζκνί- Γηάθξηζε Τδάηηλσλ Γεμακελώλ 

 Κολςμβηηική δεξαμενή ή κολςμβηηήπιο: Κάεε ηεπκδηή δελαιεκή, πμο ηνμθμδμηείηαζ ιε 

κενυ  απυ εθεβιέκδ, ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ ηακυκεξ οβζεζκήξ, πδβή ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα μιαδζηή ημθφιαδζδ ηαζ ακαροπή.  

 Εζωηεπική: Δκηυξ ηθεζζημφ, ζηεβαζιέκμο πχνμο.  

 Υπαίθπια: ε ακμζηηυ, πενζθναβιέκμ πχνμ.  

 Δημοζίαρ σπήζεωρ: Ζ πνδζζιμπμζμφιεκδ απυ ημ ημζκυ ή μιάδεξ πθδεοζιμφ, ςξ ιεθχκ 

ζοθθυβςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια δζαιέκμκηςκ ζε λεκμδμπεία, ηαζ εκμίηςκ 

πμθοηαημζηίαξ, ακελανηήηςξ ζδζμηηδζίαξ  

 Ιδιωηική : Ζ πνδζζιμπμζμφιεκδ απμηθεζζηζηά απυ ηα ιέθδ ιζαξ μζημβέκεζαξ ηαζ ζοββεκή 

ή θζθζηά πνυζςπα.  

2.2. Καηαζθεπή Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ 

 Υλικά: Σα οθζηά, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ εα 

πνέπεζ κα παναηηδνίγμκηαζ απυ ορδθή ακημπή, κα δζαζθαθίγμοκ οδαημζηεβακυηδηα ηαζ 

μζ εζςηενζηέξ ημοξ επζθάκεζεξ κα είκαζ θείεξ. 

 Σσήμα: Σμ δμιζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ δελαιεκχκ είκαζ δ δζαζθάθζζδ 

πθήνμοξ ηοηθμθμνίαξ πνμηεζιέκμο κα ζοκηεθείηαζ πθήνδξ ακακέςζδ ημο φδαημξ, πςνίξ 

κα δδιζμονβμφκηαζ εφθαηεξ ζηάζζιμο ή ιδ ακακεςιέκμο κενμφ. 

 Καηηγοπίερ: Μζηνέξ:  Δ1< 350 m
2
 

Μεζαίεξ :350 m
2
<Δ2<1250 m

2
 

Μεβάθεξ :Δ3>1250 m
2 

Όπμο Δ: Διααδυκ επζθάκεζαξ. [28] 
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3. ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΑ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΑ ΤΓΑΣΑ 

3.1.  Γεληθά 

Ζ ημθφιαδζδ είκαζ ιζα δδιμθζθήξ δναζηδνζυηδηα ροπαβςβίαξ. Πμθθμί ημθοιαδηέξ 

επζζηέπημκηαζ ηζξ δδιυζζεξ πζζίκεξ ηάεε πνυκμ. Κμθοιπάκε ζπεηζηά ζε ιζηνυ υβημ κενμφ, ηαζ 

έηζζ πνέπεζ ημ κενυ κα είκαζ πάκηα ζε ηαθή πμζυηδηα. Αοηυ απαζηεί ηαθυ ζφζηδια ηαηενβαζίαξ 

υπςξ επίζδξ ηαζ απμθφιακζδξ. Οζ ημθοιαδηέξ, επζιμθφκμοκ ημ κενυ ιε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

ιζηνμμνβακζζιχκ. Μυκμ απ’ ημ δένια, εηαημκηάδεξ ααηηήνζα λεπθέκμκηαζ ηαηά ηδκ 

ημθφιαδζδ. Άθθεξ πδβέξ, είκαζ ημ ζάθζμ υπςξ επίζδξ ηαζ απυ ηδκ πθςνίδα ηςκ εκηένςκ ηαζ 

βεκκδηζηχκ μνβάκςκ. Οζ πζζίκεξ ζοκήεςξ εενιαίκμκηαζ ηαζ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πανέπεηαζ ημ 

ηαηάθθδθμ πενζαάθθμκ βζα ηδκ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ.  

Σμ πθχνζμ ηαζ ηα απμθοιακηζηά ιέζα πμο πενζέπμοκ πθχνζμ, πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ. 

Πνχηδ θμνά πνδζζιμπμζήεδηε ημ 1850, υηακ ημ πθχνζμ πνδζζιμπμζήεδηε ζημ πυζζιμ κενυ ιεηά 

ηδκ πμθένα ζημ Λμκδίκμ. Απυ ηυηε δ πνήζδ ημο έπεζ ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά ζηδκ ιείςζδ ηςκ 

κμζδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ κενυ ηαζ δ πνήζδ ημο εκάκηζα ζημοξ παεμβυκμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ, απμδείπηδηε πμθφ απμδμηζηή ζηζξ πζζίκεξ.  

Ζ εκενβή μιάδα ημο πθςνίμο ηαζ ηςκ ιέζςκ ιε πθχνζμ, είκαζ ημ οπμπθςνζχδεξ μλφ. 

Τπάνπμοκ δζάθμνεξ εεςνίεξ οπάνπμοκ βζα ημκ ιδπακζζιυ απμθφιακζδξ ημο πθςνίμο. Ο 

ηονζυηενμξ ιδπακζζιυξ, είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ οπμπθςνζχδεξ μλφ ακηζδνά ιε ηα έκγοια ηαζ 

έηζζ ηα απεκενβμπμζεί, ιε απμηέθεζια κα επδνεάγεηαζ δ θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ, πνμηαθχκηαξ 

ημκ εάκαημ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ.  (White, 1992 [8]).  

Αοημί μζ ιζηνμμνβακζζιμί ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ δζάθμνεξ αζεέκεζεξ, βζα πανάδεζβια 

έηγεια, ιυθοκζδ ζημ αοηί ηαζ ζημ βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια. (Kristinsen, 1985, [9] Rieth, 1985 

[10]). Σα ζοιπηχιαηα πμο ειθακίγμκηαζ απυ ημοξ δζάθμνμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, είκαζ πανυιμζα 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ ακαθένμκηαζ ζακ έκακ βεκζηυ υνμ «recreational waterborne illnesses» ή RWIs. 

Αοηέξ ιπμνμφκ κα ιεηαδμεμφκ ιέζς ηδξ ηαηάπμζδξ, ακαπκμήξ ή απυ ηδκ επαθή ιε ηα ιζηνυαζα 

ημο κενμφ. Αηυια ηαζ ακ δ πζζίκα θαίκεηαζ ηαεανή, ακ δεκ είκαζ ζςζηά επελενβαζιέκδ ιπμνεί 

κα εοκμεί ηδκ ακάπηολδ επζηίκδοκςκ ααηηδνίςκ. [11] 
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3.2. «πλήζεηο Ύπνπηνη» γηα ηηο Αζζέλεηεο ζηηο Πηζίλεο 

Βαθηήξηα: 

E-coli: είκαζ έκα ααηηήνζμ ημ μπμίμ γεζ ζημ έκηενμ ηαζ αμδεάεζ ζηδκ πχκερδ ηςκ 

ηνμθχκ. Όιςξ, υηακ μνζζιέκεξ ιμνθέξ αοημφ ημο ααηηδνίμο πενάζμοκ ζε άθθα ιένδ ημο 

ζχιαημξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζμαανέξ ζημιαπζηέξ δζαηαναπέξ. Σα παζδζά είκαζ ηα πζμ 

εοαίζεδηα ζε αοηυ ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιυκζιδ αθάαδ ημο κεθνμφ 

ή αηυια ηαζ εάκαημ.   

Pseudomonas aeruginosa: είκαζ έκα πμθφ εενιμθζθζηυ ααηηήνζμ, πμο ζδιαίκεζ υηζ 

ιπμνεί κα επζγήζεζ, ηαζ πνμηζιά, ορδθέξ εενιμηναζίεξ. Έπεζ έκα ελςηενζηυ ημίπςια ηαζ έηζζ 

είκαζ πζμ ακεεηηζηυ ζηα απμθοιακηζηά. Δίκαζ ζοπκά οπεφεοκα βζα εοθαηίηζδεξ ηαζ δενιαηίηζδεξ. 

Δπίζδξ πνμηαθεί πκεοιμκία ηαζ επζιμθφκεζ ημ μονμπμζδηζηυ ζφζηδια.  

Staphylococci: αοηυ πνμένπεηαζ απυ ημ δένια ηςκ ημθοιαδηχκ ηαζ απυ ηδ ζημιαηζηή 

ηαζ νζκζηή ημζθυηδηα. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ επζπεθοηίηζδα, θμίιςλδ ημο ακαπκεοζηζημφ ηαζ 

επζιυθοκζδ ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ.  

Legionella: αοηυ ημ ααηηήνζμ πνμηαθεί θεβεςκάνζα κυζμ, ιζα ιμνθή πκεοιμκίαξ,  πμο 

είκαζ δοκδηζηά εακαηδθυνα. Δίκαζ εενιμθζθζηυ ηαζ ιπμνεί κα επζγήζεζ ζε εενιμηναζίεξ πάκς 

απυ ημοξ 500
o
C.  

Shigella: αοηυ πνμηαθεί μλεία ααηηδνζαηή θμίιςλδ ηαζ επδνεάγεζ ημ E.coli ημο παπέμξ 

εκηένμο. Σα πενζζζυηενα ζηεθέπδ, είκαζ αηίκδοκα, αθθά ιενζηά ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ 

ιυθοκζδ ζημ μονμπμζδηζηυ ζφζηδια ηαζ βαζηνεκηενίηζδα.  

 

Ηνί: 

Adenovirus: αοηυξ μ ζυξ επζιμθφκεζ ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια ιε επζπεθοηίηζδα ηαζ 

αιοβδαθίηζδα υπςξ επίζδξ ηαζ ιυθοκζδ ζημ αοηί ηαζ εκίμηε βαζηνεκηενίηζδα.  

 

Enterovirus: ζυξ πμο, πνμηαθεί επζπεθοηίηζδα υπςξ επίζδξ ηαζ άζδπηδ ιδκζββίηζδα.  

 

Hepatitis A virus: πνμηαθεί δπαηίηζδα Α δ μπμία είκαζ θθεβιμκή ημο ζοηςηζμφ, υιςξ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδκ δπαηίηζδα Β ηαζ C, δεκ είκαζ ελεθίλζιδ ηαζ ζημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ 

εεναπεφεηαζ πθήνςξ πςνίξ ιαηνμπνυεεζιδ αθάαδ.  
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Πξσηόδσα:  

Giardia: είκαζ ζδζαίηενα ιεηαδμηζηυξ ιζηνμμνβακζζιυξ ηαζ πνμηαθεί giardiasis, ιζα 

παναζζηζηή ιυθοκζδ πμο ηα ζοιπηχιαηα ηδξ είκαζ δ δζάννμζα, ηαζ επδνεάγεζ ημ θεπηυ έκηενμ. 

Γζαδίδεηαζ ιέζς ηαηάπμζδξ πενζηηςιάηςκ επζιμθοζιέκςκ αηυιςκ.  

 

Cryptosporidium: είκαζ ζδζαίηενα ιεηαδμηζηυ ηαζ ελαζνεηζηά ακεεηηζηυ ζηα πενζζζυηενα 

απμθοιακηζηά. Απαζηεί ορδθά επίπεδα πθςνίμο βζα ιεβάθεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ βζα ημκ 

αθακζζιυ ημο. Πνμηαθεί ηνοπημζπμνζδίαζδ δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ απεζθδηζηή βζα ηδκ γςή ηςκ 

αηυιςκ ηςκ μπμίςκ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια είκαζ αδφκαιμ.  

 

Acanthamoeba: ιπμνεί κα εζζέθεεζ ζημ ζχια ιέζς ηάπμζαξ αζοκέπεζαξ ημο δένιαημξ ή 

ιέζς ημο ιαηζμφ, πνμηαθχκηαξ πνήλζιμ ηαζ πυκμ ζημκ αμθαυ ημο ιαηζμφ. [12] 

 

3.3. Γξάζε ησλ Απνιπκαληηθώλ ζηνπο Μηθξννξγαληζκνύο 

Σμ πθχνζμ ζε ιμνθή οπμπθςνζχδμοξ μλέμξ, είκαζ βκςζηυ υηζ επδνεάγεζ δζάθμνμοξ 

μνβακζζιμφξ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ. Σα ααηηήνζα E.coli απαζημφκ ζπεηζηά ιζηνέξ δυζεζξ ηαεχξ 

απεκενβμπμζμφκηαζ επεζδή ηαηαζηνέθμκηαζ ηα έκγοια ηςκ ιειανακχκ ημοξ. Σα ιοημααηηήνζα, 

έπμοκ πμθφ πζμ ακεεηηζηά ηοηηανζηά ημζπχιαηα ηαζ έηζζ απαζημφκ πμθφ ορδθυηενεξ δυζεζξ 

πθςνίμο. Οζ Pseudomonas aeruginosa πνμζηαηεφεηαζ ιε ελςηοηηανζημφξ πμθοζαηπανίηεξ ηαζ 

έηζζ ηαζ αοημί είκαζ πμθφ ακεεηηζημί ζημ πθχνζμ. Οζ ζμί δζαθένμοκ ζηδκ απυηνζζή ημοξ, αθθά ημ 

πθχνζμ θαίκεηαζ κα δζαπενκά ημ πνςηεσκζηυ ημοξ ημίπςια ηαζ επζηίεεηαζ ζημ DNA ή ημ RNA 

απυ ιέζα. Οζ ιφηδηεξ δεκ είκαζ ηαζ ηυζμ απεζθδηζημί ζηζξ πζζίκεξ ηαζ εθέβπμκηαζ απυ 

ιοηδημηηυκα πμο εθανιυγμκηαζ ζηζξ πζζίκεξ ηαζ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ. Σα πνςηυγςα βεκζηά 

ιπμνμφκ κα εθεβπεμφκ απυ ημ οπμπθςνζυδεξ μλφ ζε ηθαζζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ κενμφ πζζίκαξ (~ 

0.7 mg L
-1

), αθθά ημ Cryptosporidium ocysts είκαζ ακεεηηζηυ ηαζ πνέπεζ κα εθέβπεηαζ ιε 

απμηεθεζιαηζηά θίθηνα ιαγί ιε αηηζκμαμθία UV.  
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Βαθηήξηα  

Σα ααηηήνζα πμο ζοκδέμκηαζ ιε αζεέκεζεξ πμο πνμηθήεδηακ απυ πζζίκεξ ηαζ spa, είκαζ 

ηα Mycobacterium marinum, Mycobacterium avium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Legionella spp. and Leptospira interrogans.  

Σμ πθχνζμ, ζηζξ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ πζζίκεξ ηαζ ημ πυζζιμ 

κενυ, ανέεδηε υηζ είκαζ ζηακυ κα ακαζηείθεζ μνζζιέκα έκγοια, γςηζηά βζα ημ ημίπςια ηςκ 

ααηηδνίςκ. Μεθέηεξ έδεζλακ υηζ ημ πθχνζμ επζηίεεηαζ ζηα sulfhydryl έκγοια ημο E. coli πμο 

ανίζημκηαζ ζηδκ ιειανάκδ ημο ημζπχιαηυξ ημοξ ηαζ υηζ ημ οπμπθςνζχδεξ μλφ επδνεάγεζ έκα 

έκγοιμ ζηδκ ιειανάκδ ημο ημζπχιαημξ ημ μπμίμ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ. Σμ 

E. coli, έπεζ ανεεεί υηζ είκαζ πμθφ εοαίζεδημ ζηδκ απμθφιακζδ ιε πθχνζμ, βζ’ αοηυ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζακ δείηηδξ επανημφξ πθςνίςζδξ/απμθφιακζδξ. Σα πενζζζυηενα είδδ E. coli, 

δεκ είκαζ παεμβυκα ηαζ ανίζημκηαζ ζημ έκηενμ. Όιςξ, ημ είδμξ serotype E. coli 0157 ανέεδηε κα 

πνμηαθεί ζμαανέξ αζεέκεζεξ.  

 

Ηνί  

Οζ ζμί πμο θαίκεηαζ κα πνμηαθμφκ αζεέκεζεξ ζηζξ πζζίκεξ, είκαζ: Adenovirus, Hepatitis A 

virus (HAV), Echovirus and Norwalk virus.  

Ένεοκα (Li et al, 2002) [13] έπεζ δείλεζ υηζ ημ πθχνζμ, απεκενβμπμζεί ημκ ζυ Hepatitis A 

ακηζδνχκηαξ ιε έκα ηιήια ημο κμοηθεσημφ μλέμξ ημο ζμφ. Βνέεδηε υηζ δ εοαζζεδζία ηςκ ζχκ ζημ 

πθχνζμ, ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο ζμφ, ημ pH, ηαζ απυ ημοξ εηενμπμθζημφξ δεζιμφξ ιε ημ  

ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. Οζ ζμί πμο ιεθεηήεδηακ, έδεζλακ κα απεκενβμπμζμφκηαζ πζμ βνήβμνα ζε 

παιδθυηενα pH θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ ηδκ ιεβαθφηενδ δναζηζηυηδηα ιε ημ οπμπθςνζχδεξ μλφ 

πανά ιε ζυκ οπμπθςνίμο.  

 

Πξσηόδσα  

Σα πνςηυγςα, είκαζ ιζα πμθφ δζαθμνεηζηή μιάδα μνβακζζιχκ δ μπμία πενζέπεζ πμθθμφξ 

παεμβυκμοξ μνβακζζιμφξ πμο απμηεθμφκ πνυηθδζδ ζηδκ απμθφιακζδ ηδξ πζζίκαξ. Οζ 

μνβακζζιμί αοημί είκαζ αλζμπνυζεηημζ θυβς ηδξ ακηίζηαζήξ ηςκ ιεηαδμηζηχκ ημοξ αζεεκεζχκ 

ζηδκ πθςνίςζδ. Ο Giardia lamblia ηφζηδξ, ανέεδηε υηζ απαζηεί οπυθεζιια εθεφεενμο πθςνίμο 

1.5 mg L
-1

 ή ηαζ παναπάκς απυ 10 θεπηά βζα κα δζαζθαθζζηεί υηζ ηακέκαξ ακζπκεφζζιμξ 

μνβακζζιυξ δεκ είκαζ πανχκ. ε παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ, ηα πνςηυγςα απεκενβμπμζμφκηαζ 
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ζδιακηζηά. Ο Cryptosporidium απαζηεί ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ πθςνίμο απυ ημκ Giardia. 

Βνέεδηε υηζ είκαζ πζμ ακεεηηζηυξ ζε άθθα ιέζα απμθφιακζδξ υπςξ ημ δζμλείδζμ ημο πθςνίμο ηαζ 

πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ UV.  

 

Οξγαληζκνί ζε πλδπαζκό 

Πμθθμί ιζηνμμνβακζζιμί έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ζπδιαηίγμοκ ζοκδοαζιμφξ ιε άθθμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ. Όπμο αοημί μζ ζοκδοαζιμί απμζημφκ ζε ιζα επζθάκεζα ηαζ ηα μκμιάγμοιε 

biofilms. Έκα biofilm, ιπμνεί κα απμηεθείηαζ απυ έκα εονφ θάζια εζδχκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ηαζ ηςκ ιοηήηςκ, ααηηδνίςκ, πνςηυγςςκ ηαζ κδιαηυγςςκ ηαζ ηάκεζ ηδκ απμθφιακζδ πμθφ πζμ 

δφζημθδ, θυβς ηςκ πνμζηαηεοηζηχκ επζδνάζεςκ πμο έπμοκ ηάπμζεξ μοζίεξ πμο εηηνίκμκηαζ απυ 

μνζζιέκμοξ μνβακζζιμφξ. Σα Bio-films πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ημοξ P. aeruginosa and 

Klebsiella Pneumonia, ανέεδηε υηζ ιεζχκμοκ ηα οπμθείιιαηα πθςνίμο ζημ 20 ιε 30 % απυ ηδκ 

ανπζηή ημοξ ζοβηέκηνςζδ. Υνεζάγεηαζ ανηεηά πενζζζυηενμ πθχνζμ βζα κα εζζπςνήζεζ ηαζ κα ημ 

απεκενβμπμζήζεζ. Αοηά ιπμνμφκ κα ζπδιαηίζμοκ πενζμπέξ υπμο δ απμθφιακζδ είκαζ ακεπανηήξ 

υπςξ βζα πανάδεζβια ζε ηαημδζαηδνδιέκα θίθηνα. Όηακ ημ bio-film δδιζμονβδεεί, είκαζ 

δφζημθμ κα αθαζνεεεί ηαζ ιπμνεί κα απεθεοεενχζεζ επζηίκδοκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ζηδκ 

πζζίκα. Ζ δζαηήνδζδ απαναίηδηςκ πμζμζηχκ απμθοιακηζημφ ζοκεπχξ, ιπμνεί κα δζαζθαθίζεζ 

υηζ αοηά δεκ εα δδιζμονβδεμφκ.  

3.4. Πξόιεςε 

Πανυθμ πμο δεκ ιπμνμφιε κα ελαθείρμοιε υθμοξ ημο ιζηνμμνβακζζιμφξ, οπάνπμοκ 

πμθθμί ηνυπμζ βζα ηδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο επζιυθοκζδξ απ’ αοημφξ. Πνχημκ, μζ ζδζμηηήηεξ 

πζζίκαξ, έπμοκ ηδκ εοεφκδ κα δζαζθαθίζμοκ έκα οβζεζκυ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ 

ημθοιαδηχκ. Αοηυ πενζθαιαάκεζ ηδκ πνήζδ επανηχκ ηαζ απμηεθεζιαηζηχκ απμθοιακηζηχκ 

ιέζςκ ηαεχξ ηαζ ημ ζςζηυ θζθηνάνζζια. Ζ πζζίκα πνέπεζ κα δζαζθαθίγεζ, υηζ ημ πνμζςπζηυ 

είκαζ ζςζηά εηπαζδεοιέκμ ζηδ δζαηήνδζή ηδξ ηαζ κα είκαζ ζηακυ κα ηδκ εθέβπεζ ζοπκά βζα ορδθά 

πμζμζηά επζηίκδοκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ.  

Σμ πθχνζμ είκαζ ημ πζμ ζοκδεζζιέκμ απμθοιακηζηυ, επεζδή ιπμνεί κα απεκενβμπμζήζεζ 

ηαζ κα εθέβπεζ ημοξ πενζζζυηενμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ έηζζ πνδζζιμπμζχκηαξ επανηέξ 

απμθοιακηζηυ είκαζ απ’ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ βζα ηδκ απμηνμπή θμζιχλεςκ. ςζηυ 

θζθηνάνζζια ηαζ πδιζηά ζζμννμπδιέκμ κενυ, είκαζ δφμ άθθμζ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ. Σα 
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απμθοιακηζηά, μλεζδχκμοκ ηδκ μνβακζηή φθδ ηαζ απεκενβμπμζμφκ ημοξ παεμβυκμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ. Σμ θζθηνάνζζια απμιαηνφκεζ ηδκ μνβακζηή αθθά ηαζ ηδκ ακυνβακδ φθδ ηαζ 

έηζζ ελμοδεηενχκεζ οθζηά ζηα μπμία μζ ιζηνμμνβακζζιμί εα ιπμνμφζακ κα ανμοκ ηαηαθφβζμ. Σμ 

pH ηδξ πζζίκαξ πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ζηα 7.2 ιε 7.8, βζα κα επζηνέπεζ ζημ πθχνζμ κα 

θεζημονβήζεζ ζςζηά. Τρδθή εενιμηναζία κενμφ, ηανάζζμοκ ημ κενυ ηαζ πμθθμί ημθοιαδηέξ 

πνμηαθμφκ ηδκ βνήβμνδ ιείςζδ ημο απμθοιακηζημφ ηαζ έηζζ αολάκεηαζ μ ηίκδοκμξ βζα 

θμζιχλεζξ. Οζ ημθοιαδηέξ ιπμνμφκ επίζδξ κα ιεζχζμοκ ηδκ ελάπθςζδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, 

ιε ημ κα ηάκμοκ κημοξ πνζκ ιπμοκ ζηδκ πζζίκα, βζα κα λεπθφκμοκ ηοπυκ ιζηνμμνβακζζιμφξ. Γζα 

ηδκ οβζεζκή ημοξ, πνέπεζ κα ηάκμοκ κημοξ αθμφ αβμοκ απ’ ηδκ πζζίκα βζα κα λεπθοεμφκ μζ 

παεμβυκμζ ιζηνμμνβακζζιμί πμο ηοπυκ ιεηαθένμοκ απυ ηδκ πζζίκα. Δάκ ηάπμζμξ είκαζ 

άννςζημξ, δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζεί ηδκ πζζίκα ημοθάπζζημκ βζα ιζα αδμιάδα, ιεηά ηδ θήλδ 

ηςκ ζοιπηςιάηςκ.[12] 

4. ΠΖΓΔ ΜΟΛΤΝΖ ΣΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΟΎ ΤΓΑΣΟ 

 

Οζ πζζίκεξ είκαζ έκα ακμζπηυ ζφζηδια κενμφ ηαζ επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά απυ ημ 

πενζαάθθμκ ημο, υπςξ επίζδξ ηαζ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ. Ζ ανμπή, μ αέναξ ηαζ ημ θχξ ημο ήθζμο, 

επδνεάγμοκ ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ δζαφβεζα ημο κενμφ. Βέααζα, ημ ίδζμ ηάκμοκ ηαζ μζ 

ημθοιαδηέξ, εκαπμεέημκηαξ λέκα ζςιαηίδζα, υπςξ είκαζ μ ζδνχηαξ, ηα μφνα, μζ ηνέιεξ 

(ακηδθζαηέξ ηαζ ιδ) ηαζ ηα έθαζα ιέζα ζημ κενυ ηδξ πζζίκαξ.  

Οζ μοζίεξ αοηέξ πμο εκαπμηίεεκηαζ, είκαζ πνυδνμιμζ ηςκ παναπνμσυκηςκ απμθφιακζδξ 

ζηζξ πζζίκεξ μζ μπμίεξ είκαζ: 

i) Ζ θοζζηή μνβακζηή φθδ (natural organic matter ή NOM) δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ημ κενυ 

ημ μπμίμ πνμιδεεφμοιε ζηδκ πζζίκα, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ηαζ ζημ κενυ 

ακαπθήνςζδξ ηαζ δζάθοζδξ. Σα ΝΟΜ είκαζ πανμφζα ζε υθα ηα θοζζηά φδαηα ηαζ 

απμηεθείηαζ απυ είκαζ εηενμβεκή ιείβιαηα δζαθυνςκ μνβακζηχκ ζςιαηζδίςκ ηα μπμία 

πνμένπμκηαζ απυ ημοξ γχκηεξ μνβακζζιμφξ ηαζ απυ ημ έδαθμξ ηαζ ηδκ αθάζηδζδ [14].   

ii) Σα εηηνίιαηα ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ, ηα μπμία εκαπμηίεεκηαζ ζηδκ πζζίκα απυ ημοξ 

ημθοιαδηέξ. Σμ κενυ ιε ημ μπμίμ βειίγμοιε ηδκ πζζίκα, ζοκήεςξ πνμένπεηαζ απυ ηζξ 

δελαιεκέξ δζακμιήξ πυζζιμο κενμφ ή απυ οπυβεζα φδαηα. Αοημί μζ δφμ ηφπμζ 

μνβακζηχκ έπμοκ δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά, ηαζ έηζζ εα έπμοκ ηαζ δζαθμνεηζηή 

ακηζδναζηζηυηδηα βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηαζ ηδκ εζδμβέκεζδ ηςκ παναπνμσυκηςκ.  
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iii) Άθθεξ πζεακέξ πδβέξ ιυθοκζδξ, οπάνπμοκ ζηα ηα εθαηηςιαηζηά οδναοθζηά ζοζηήιαηα 

ηαζ βζα ηζξ ελςηενζηέξ πζζίκεξ, ηα πενζηηχιαηα ηςκ πμοθζχκ, δ ζηυκδ, ηα έκημια ηαζ 

δ κεηνή θοηζηή φθδ. [15], [16], [17], [4] 

4.1. Υεκηθέο Οπζίεο πνπ Πξνέξρνληαη από ην Νεξό 

Ακ ημ κενυ πνμιδεεφεηαζ απυ δδιμηζηή πανμπή πυζζιμο κενμφ, εηηυξ απυ ηα ΝΟΜ, 

πνμτπάνπμοκ ηαζ ηα παναπνμσυκηα απμθφιακζδξ (Disinfection by-products, DBPs), ηα μπμία 

είκαζ ζδιακηζηέξ πδβέξ επζιυθοκζδξ. Σα ιεηαθθζηά άθαηα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ζμαανά οπ’ 

υρζκ βζα ηζξ πζζίκεξ ιε εενιαζκυιεκμ κενυ (hot tubs ηαζ spa). Σέθμξ, ημ ορδθυ πενζεπυιεκμ ζε 

ανχιζμ ηαζ ζχδζμ είκαζ επίζδξ ζδιακηζηυ θυβς ημο ζπδιαηζζιμφ ανςιζςιέκςκ ηαζ ζςδζςιέκςκ 

παναπνμσυκηςκ DBPs ιε ιεβαθφηενμ ανκδηζηυ ακηίηηοπμ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ εαθαζζζκυ 

κενυ. [18] 

4.2. Υεκηθέο Οπζίεο πνπ Πξνέξρνληαη από ηνπο Κνιπκβεηέο 

Οζ ακενςπμβεκείξ μοζίεξ, είκαζ ηονίςξ απυ ηα μφνα, ημκ ζδνχηα, ηα ζάθζα, ηα ηφηηανα 

(δένια, ιαθθζά) ηαζ απυ ηζξ ηνέιεξ (ζοκεεηζηά πδιζηά υπςξ ημ ακηδθζαηυ, ηαθθοκηζηά, 

ζαπμφκζα ηηθ). Οζ ηονζυηενεξ εκχζεζξ πμο απεθεοεενχκμκηαζ ζηδκ πζζίκα, είκαζ απυ ηα μφνα 

ηαζ ημκ ζδνχηα, υπςξ δ αιιςκία, δ μονία, δζάθμνα αιζκμλέα, δ ηνεαηζκίκδ, ημ ηζηνζηυ μλφ ημ 

μονζηυ μλφ, ημ βθμοημκζηυ μλφ ηαζ ημ πθςνζμφπμ κάηνζμ (Barbot and Moulin, 2008 [19], 

Anipsitakis et al., 2008 [20]). Τπμθμβίζηδηε, υηζ μ ημθοιαδηήξ απεθεοεενχκεζ έκα ιείβια απυ 

50 ml μφνα ηαζ 200ml ζδνχηα ηαηά ιέζς υνμ ηάεε θμνά (Judd and Bullock, 2003 [3]). 

 

Πίλαθαο 4.1. Αγςημφπεξ εκχζεζξ ζε ζδνχηα ηαζ μφνα.
 
(Jandic, 1977 [21]) 
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Αοηέξ μζ εκχζεζξ, ζοκεπχξ ζοζζςνεφμκηαζ ηαζ αολάκμκηαζ ιε ημκ πνυκμ ζηζξ πζζίκεξ, 

θυβς ημο υηζ ημ κενυ ηδξ πζζίκαξ ακαηοηθχκεηαζ ηαζ δεκ ακακεχκεηαζ. Οζ Thacker and 

Nitnaware (2003) [22], ακέθενακ έκα εφνμξ 0.094 to 16 mg L
-1

 μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα 

(Total Organic Carbon, TOC), ημ μπμίμ ζπεηζγυηακ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ημθοιαδηχκ.  

Απυ ηδ ζηζβιή  πμο είκαζ δφζημθμ κα απμιμκςεμφκ υθεξ μζ εκχζεζξ πμο απμαάθεζ μ 

άκενςπμξ, πνμηάεδηακ δζάθμνμζ ηαηάθμβμζ ακενςπμβεκχκ μοζζχκ (Body Fluid Analogue, 

BFA) μζ μπμίμζ παναηίεεκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα (Πίκαηαξ 4.1). [11], [3], [23] 

Πίλαθαο 4.2. Δκχζεζξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ Body fluid analogue (BFA’s) 
BFA1: πνμηεζκυιεκα απυ Goeres et al. (2004), BFA2: πνμηεζκυιεκα απυ Judd and Bullock (2003) ηαζ 

BFA3: πνμηεζκυιεκα απυ Borgmann-Strahsen (2003).  

BFA 1 BFA 2 BFA 3 

Ζνωςη mg/L Ζνωςη mg/L Ζνωςη mg/L 

Ουρία 62.6 Ουρία 23000 Ουρία 14800 

Κρετινίνθ 4.3 Κρετινίνθ 1250 Κρετινίνθ 1800 

Ουρικό οξφ 1.5 Γλουταμινικό οξφ 300 Ουρικό οξφ 490 

Λακτικό οξφ 3.3 Αςπαρτικό οξφ 830 Κιτρικό οξφ 640 

Αλβουμίνθ 9.7 Γλυκίνθ 450 Ιςτιδίνθ 1210 

Γλουκουρονικό οξφ 1.7 Ιςτιδίνθ 200 Ιππουρικό οξφ 1710 

Χλωριοφχο αμμϊνιο 7 Λυςίνθ 75 Χλωριοφχο αμμϊνιο 2000 

Χλωριοφχο νάτριο 22.1     Φωςφορικό νάτριο 4300 

Θειικό νάτριο 35.3         

Δικαρβονικό νάτριο 6.7         

Φωςφορικό κάλιο 11.4         

Θειικό κάλιο 10.1         

 

 Ουρία:  

Παναηδνείηαζ πςξ δ μονία είκαζ πνμηεζκυιεκδ ηαζ απυ ημοξ ηνείξ ηαζ ανίζηεηαζ ζηζξ 

ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Ζ μονία (H2NCONH2) είκαζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ ημο ιεηααμθζζιμφ 

ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ είκαζ δ ηφνζα αγςημφπα έκςζδ πμο εζζάβεηαζ ζηδκ πζζίκα απυ ημοξ 

ημθοιαδηέξ (απυ 0.8 έςξ 1.5 g μονίαξ/ημθοιαδηή), δζυηζ είκαζ δ ηονίανπδ αγςημφπα έκςζδ ζηα 

μφνα (20 g L
-1

 ημ 84% ημο ζοκμθζημφ αγχημο) ηαζ ζημκ ζδνχηα (1.5 g L
-1

 ημ 68% ημο ζοκμθζημφ 

αγχημο) (WHO, 2006). Μπμνεί επίζδξ κα απεθεοεενςεεί ηαζ απυ ημ δένια επεζδή ημ 

πενζεπυιεκμ ζε μονία ζηδκ ελςηενζηή ζηζαάδα, είκαζ πενίπμο 8 mg ακά ηοαζηυ εηαημζηυιεηνμ 

επζθάκεζαξ δένιαημξ (Jacobi, 1971 [24]). οκήεδξ ζοβηεκηνχζεζξ μονίαξ ζηα κενά πζζίκαξ, 
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ηοιαίκμκηαζ απυ 0.5 έςξ 3 mg L
-1

, αθθά ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ πάκς απυ 6 mg L
-1

 έπμοκ επίζδξ 

ηαηαβναθεί (Jaggli, 1995 [25], Abidi et al., 2001 [26]). 

 

4.3. Υεκηθέο Οπζίεο πνπ Πξνέξρνληαη από ηελ Γηαρείξηζε ηεο Πηζίλαο 

φιθςκα ιε ηζξ δζάθμνμοξ ηνυπμοξ απμθφιακζδξ, υλζκα ή αθηαθζηά πδιζηά 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνμζανιμβή ημο pH, υπςξ είκαζ ημ ακεναηζηυ κάηνζμ ηαζ οδνμεεζζηυ 

κάηνζμ. [27] 

 

5. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΤΓΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ 

 
Κάεε πζζίκα, απμηεθείηαζ απαναίηδηα απυ 3 επί ιένμοξ ζοζηήιαηα πμφ θεζημονβμφκ 

ηαοηυπνμκα ηαζ ελαζθαθίγμοκ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ημθοιαδηχκ. Σα ζοζηήιαηα αοηά είκαζ:  

 Το ζύζηημα ανακςκλοθοπίαρ: Σμ ζφζηδια ακαηοηθμθμνίαξ έπεζ ζακ ζηυπμ κα 

ζοβηεκηνχκεζ ηδκ ιυθοκζδ πμο οπάνπεζ ζηδ πζζίκα ηαζ κα ηδκ δζμπεηεφεζ ιαγί ιε υθμ ημκ 

υβημ ημο κενμφ ζημ ζφζηδια δζήεδζδξ ηαζ ιεηά ζημ ζφζηδια πδιζηήξ επελενβαζίαξ. 

 Το ζύζηημα διήθιζηρ: Σμ ζφζηδια δζήεζζδξ έπεζ ζακ ζηυπμ κα ζοβηναηεί ηδ ιδπακζηή 

ιυθοκζδ (αζςνήιαηα πμο πνμένπμκηαζ π.π. απυ ηδκ ζηυκδ) πμο ιεηαθένεζ μ υβημξ ημο 

κενμφ πμο δζένπεηαζ απυ αοηυ. 

  Το ζύζηημα σημικήρ επεξεπγαζίαρ: Σμ ζφζηδια πδιζηήξ επελενβαζίαξ έπεζ ζακ ζηυπμ ,κα 

ελμκηχκεζ μπμζαδήπμηε εζηία ιυθοκζδξ ζημ κενυ πμο ελένπεηαζ ημο ζοζηήιαημξ 

δζήεζζδξ ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ κα ελαζθαθίζεζ ηέημζεξ ζοκεήηεξ ιέζα ζηδ πζζίκα, έηζζ 

χζηε κα οπάνπεζ πνμζηαζία έκακηζ ηδξ ιεηάδμζδξ ιυθοκζδξ απυ ημθοιαδηή ζε 

ημθοιαδηή. Σμ παναηάης θεζημονβζηυ δζάβναιια (Δζηυκα 5.1.) πανμοζζάγεζ ηδ ααζζηή 

θεζημονβία ιίαξ πζζίκαξ. [28] 
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Δηθόλα 5.1. Λεζημονβζηυ δζάβναιια ημθοιαδηζηήξ δελαιεκήξ. 

5.1. ηόκηα Δηζξνήο θαη Δθξνήο: 

Ο ζημπυξ ημο ζοζηήιαημξ αοημφ είκαζ δ μιμζυιμνθδ ηοηθμθμνία ημο κενμφ ηαζ 

ηαηακμιή ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο. Δπίζδξ ζημπεφεζ ζηδκ απμθοβή εοθάηςκ ιδ 

ακακεςιέκμο κενμφ. Σα ζηυιζα εζζνμήξ ημπμεεημφκηαζ ζημ αααεέξ ηιήια ηδξ δελαιεκήξ ζε 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ <4,50 m ηαζ ηα ζηυιζα εηνμήξ ζημ ααεφ ηιήια ζε απμζηάζεζξ <6,0 m. 

[28] 

5.2. ύζηεκα Αλαθπθινθνξίαο Νεξνύ: 

Τπάνπμοκ δομ δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα ακαηοηθμθμνίαξ. Σμ ζημζπείμ πμο ηα ηάκεζ κα 

λεπςνίγμοκ, είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζοθθέβμοκ ημ επζθακεζαηυ κενυ ηαζ ημ μδδβμφκ ζημ 

ιδπακμζηάζζμ βζα ημ θζθηνάνζζια ηςκ επζθακεζαηχκ νίπςκ. Οζ δομ αοηέξ ηαηδβμνίεξ, είκαζ: 

 Σύζηημα ανακςκλοθοπίαρ με Επιθανειακό αποπποθηηήπα (Skimmer):   

Σμ ζφζηδια ακαηοηθμθμνίαξ ιε skimmer, ή αθθζχξ επζθακεζαημφ απμννμθδηήνα, είκαζ ημ 

ζφζηδια ιε ημ μπμίμ ημ επζθακεζαηυ κενυ ζοθθέβεηαζ ηαζ μδδβείηαζ ζημ ιδπακμζηάζζμ ιέζς 

εζδζηήξ εονίδαξ (skimmer) δ μπμία εκημζπίγεηαζ ζημ άκς ηιήια ηδξ πζζίκαξ. 

 Σύζηημα Ανακςκλοθοπίαρ με Υπεπσείλιζη. 

Σμ ζφζηδια ακαηοηθμθμνίαξ ιε οπενπείθζζδ είκαζ ημ ζφζηδια ιε ημ μπμίμ ημ επζθακεζαηυ κενυ 

ζοθθέβεηαζ ιέζς εκυξ ηακαθζμφ ημ μπμίμ οπάνπεζ είηε ζε υθδ ηδ πενίιεηνμ ηδξ πζζίκαξ ή ζε 

ηιήια αοηήξ. [28] 
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5.3. Φίιηξα  

5.3.1. Γεληθά  

Μζα δζενβαζία βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ημθοιαδηζηχκ οδάηςκ 

πενζθαιαάκεζ θίθηνα, ηα μπμία ιπμνμφκ κα απμιαηνφκμοκ ηα ιζηνυαζα ηαζ ηα ιεβαθφηενα 

ζςιαηίδζα απυ ημ κενυ. Αοηά απμιαηνφκμκηαζ απυ έκα ηαθάεζ θίθηνμο πμο δνα ςξ ζμονςηήνζ. 

Αοηή δ δζαδζηαζία είκαζ ηαεανά θοζζηή. Σμ κενυ πενκά απυ ημ ακμζπηυ άηνμ ημο θίθηνμο ηαζ ηα 

ζημοπίδζα ηα μπμία είκαζ πμθφ ιεβάθα βζα κα πενάζμοκ, απυ ημ δίπηο, παβζδεφμκηαζ.  

Έκα δεφηενμ θίθηνμ, πνδζζιμπμζεί θοζζηά ηαζ πδιζηά ιέζα βζα κα παβζδεφζεζ ημ 

ιζηνυηενμ οθζηυ. Σμ θίθηνμ πενζέπεζ έκα ζηνχια απυ εζδζηή άιιμ ή απυ πχια απμηεθμφιεκμ 

απυ βδ δζαηυιςκ (diatomaceous earth). Σμ κενυ πμο εζζένπεηαζ απυ ηδκ πζζίκα, πενκά πάκς απυ 

ηδκ άιιμ. οκήεςξ, ημ κενυ ιεηά δζεζζδφεζ ιέζα ζηδκ άιιμ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ αανφηδηαξ. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ δζαδνμιήξ, ιζηνμμνβακζζιμί ηαζ άθθα ζςιαηίδζα, πνμζημθθχκηαζ 

ζηδκ άιιμ ή ζημ πχια (earth grains). Σμ ιέβεεμξ, δ επζθακεζαηή ηάζδ (surface charge), ηαζ δ 

πδιεία ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ ιμθοκυκηςκ οθζηχκ ημο κενμφ, ηαεμνίγεζ πυζμ βνήβμνα/ζζπονά 

αθθδθεπζδνά ιε ηδκ άιιμ.  

Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, δ ζηακυηδηα ημο θίθηνμο κα δεζιεφεζ ηα ζςιαηίδζα, 

ιεζχκεηαζ. Αοηυ θφκεηαζ ιε ηδκ ακηίζηνμθδ νμή κενμφ έηζζ χζηε ηα ζςιαηίδζα πμο έπμοκ 

ζοθθεπεεί κα θφβμοκ απυ ημ θίθηνμ ηαζ έηζζ ακηζηαείζηαηαζ δ θεζημονβία ημο θίθηνμο. ήιενα 

ημ θίθηνμ ακηζηαείζηαηαζ ιενζηέξ θμνέξ απυ έκα ζοκεεηζηυ οθζηυ πμο θεζημονβεί ςξ θίθηνμ ηαζ 

είκαζ παηεηανζζιέκμ ζε έκα θοζίββζμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα εζζαπεεί ηαζ κα αθαζνεεεί απυ ηδκ νμή 

ημο κενμφ. [29] 

 

5.3.2. Καηεγνξίεο Φίιηξσλ 

Ζ θεζημονβία ημο θίθηνμο ζηζξ πζζίκεξ έπεζ ζακ ζηυπμ ηδκ ζοβηνάηδζδ ηδξ ιδπακζηήξ 

ιυθοκζδξ (αζςνδιάηςκ) πμο ιεηαθένεζ ημ κενυ ηαζ ημ μπμίμ μδδβείηαζ ζε αοηυ ιέζς ημο 

ζοζηήιαημξ ακαηοηθμθμνίαξ. Ακάθμβα ιε ημ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ζοβηναηεί ηδ 

ιυθοκζδ, δζαηνίκμοιε ηα θίθηνα ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ υπςξ ακαθένμκηαζ ηαηςηένς. 
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 Φίληπα Άμμος:   

Δίκαζ μ ζοκδεέζηενμξ ηαζ ίζςξ μ δδιμθζθέζηενμξ ηνυπμξ θζθηνανίζιαημξ Ζ ζοβηνάηδζδ 

ηςκ νίπςκ βίκεηαζ ιε ηδ δζέθεοζδ ημο κενμφ ιέζα απυ 2-3 ζηνχιαηα εζδζηήξ παθαγζαηήξ 

άιιμο. Έπεζ ακάβηδ απυ εθάπζζηδ θνμκηίδα ηαζ δ άιιμξ πνεζάγεηαζ αθθαβή ιυκμ ηάεε 

ηέζζενα ή πέκηε πνυκζα 

 Φίληπα Φςζιγγίων:  

Ζ ζοβηνάηδζδ ηδξ ιυθοκζδξ βίκεηαζ δζά ιέζς ηδξ δζέθεοζδξ ημο κενμφ απυ επζθάκεζα 

θοζζββίμο ηαηαζηεοαζιέκμ ιε εζδζηυ Πμθοεζηενζηυ πανηί. πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζε 

ιδπακμζηάζζα πενζμνζζιέκμο πχνμο 

 Φίληπα Διαπεπαηού Κάδος:  

Ζ ζοβηνάηδζδ ηδξ ιυθοκζδξ βίκεηαζ δζά ιέζς ηδξ δζέθεοζδξ ημο κενμφ απυ επζθάκεζα 

εκυξ εζδζημφ πακζμφ οπυ ιμνθή ηάδμο. Δλοπδνεηεί επίζδξ ιζηνά ιδπακμζηάζζα, αθθά, 

υπςξ ηαζ ηα θίθηνα θοζζββζχκ, πνεζάγμκηαζ ζοπκυ ηαεανζζιυ ηαζ ακάθμβα ζοπκή 

θνμκηίδα ακηζηαηάζηαζδξ 

 Φίληπα Διαηομικήρ Γηρ:  

Ζ ζοβηνάηδζδ ηδξ ιυθοκζδξ βίκεηαζ ιε ηδ δζέθεοζδ ημο κενμφ δζα ιέζς ημο εζδζημφ 

οθζημφ ηδξ δζαημιζηήξ βδξ πμο επζηάεεηαζ πάκς ζηδκ επζθάκεζα εζδζηχκ ζημζπείςκ πμο 

ανίζημκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ θίθηνςκ. [28] 

 
Δηθόλα 5.2. πεδζάβναιια δζενβαζζχκ ηαεανζζιμφ ιζαξ ζοιααηζηήξ πζζίκαξ, ιε ηνμηίδςζδ, 

θζθηνάνζζια ηαζ πθςνίςζδ, (PAC: powdered activated carbon ή εκενβυξ άκεναηαξ). [30] 
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6. ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

 

Ο υνμξ απμθφιακζδ ακαθένεηαζ ζηδκ αδνακμπμίδζδ ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ 

χζηε κα ιδκ είκαζ ζηακμί ιεηάδμζδξ ηςκ ακηίζημζπςκ αζεεκεζχκ. διεζχκεηαζ υηζ ζηδκ 

αδνακμπμίδζδ δε ζδιαίκεζ απαναίηδηδ εακάηςζδ αθθά ιπμνεί κα ζδιαίκεζ πανειπυδζζδ ηδξ 

ακάπηολδξ ή ηδξ δοκαηυηδηαξ ακαπαναβςβήξ. Καηά ηδκ απμθφιακζδ ημο κενμφ πνέπεζ κα 

θαιαάκεηαζ οπυρδ πανάθθδθα ιε ηδκ ακάβηδ βζα αδνακμπμίδζδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ δ 

απαίηδζδ βζα πενζμνζζιυ ηςκ ακεπζεφιδηςκ παναπνμσυκηςκ απμθφιακζδξ. Έηζζ έκα ζφζηδια 

απμθφιακζδξ εα πνέπεζ κα επζηοβπάκεζ ηα πζμ ηάης:  

 Αδνακμπμίδζδ ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ.   

 Ηηακμπμίδζδ ηςκ πνμδζαβναθχκ βζα ηζξ επζηνεπυιεκεξ οπμθεζιιαηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ, 

ηςκ απμθοιακηζηχκ.   

 Ηηακμπμίδζδ ηςκ πνμδζαβναθχκ βζα ηα παναπνμσυκηα απμθφιακζδξ (DBPs).   

 Γζαηήνδζδ ηδξ απαζημφιεκδξ οπμθεζιιαηζηήξ ζοβηέκηνςζδξ απμθοιακηζημφ ζημ δίηηομ 

δζακμιήξ (Σγςκήξ, 2003 [31]).  

6.1. Δίδνο Απνιπκαληηθνύ  

 
Οζ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα απμθφιακζδ πςνίγμκηαζ ζε πδιζηέξ ηαζ ιδ 

πδιζηέξ.  

6.1.1. Υεκηθά Μέζα  

 
Σα πδιζηά ιέζα ιπμνμφκ κα δζαπςνζζημφκ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ ζηα μλεζδςηζηά 

ηαζ ζηα ιδ μλεζδςηζηά απμθοιακηζηά. Σα μλεζδςηζηά απμθοιακηζηά πενζθαιαάκμοκ ιζα ζεζνά 

απυ εκχζεζξ ιε μλεζδςηζηυ δοκαιζηυ, υπςξ είκαζ:  

Υθχνζμ, Υθςναιίκεξ, Γζμλείδζμ ημο πθςνίμο, Βνχιζμ, Ηχδζμ, Τπενμλείδζμ ημο 

οδνμβυκμο  ηαζ Όγμκ.  

ηα ιδ μλεζδςηζηά απμθοιακηζηά ακήημοκ μνβακζηέξ ηονίςξ εκχζεζξ, υπςξ είκαζ: 

ιεεοθεκμδζεεζμηοάκζμ, δζανςιμκζηνζθμπνμπζμκαιίδζμ, ζζμεεζαγμκυθεξ η.α. (Μήηναηαξ, 2001 

[32]).  
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6.1.2.  Με Υεκηθά Μέζα  

ηα ιδ πδιζηά ιέζα απμθφιακζδξ ημο κενμφ ακήημοκ:   

Ζ οπενζχδδξ αηηζκμαμθία, δ απμζηεζνςηζηή δζήεδζδ, εενιυηδηα, ναδζεκενβυξ αηηζκμαμθία. 

(Μήηναηαξ, 2001 [32]).  

6.2.  Μεραληζκνί Γξάζεο Απνιπκαληηθώλ Μέζσλ  

Ζ απμθφιακζδ επζηοβπάκεηαζ ιε ηνεζξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ (Μήηναηαξ, 2001 [32]):  

 Με πανειπυδζζδ ημο ηακμκζημφ νοειμφ ημο ιεηααμθζζιμφ.  

 Με πανειπυδζζδ ηδξ αζμζφκεεζδξ ηαζ ακάπηολδξ.  

 Με ηαηαζηνμθή δ ελαζεέκζζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ ηοηηανζηήξ δμιήξ  

 

Ζ ιζηνμαζμηηυκμξ δνάζδ ηςκ δζαθυνςκ ιέζςκ απμθφιακζδξ έπεζ δζάθμνμοξ 

ιδπακζζιμφξ αθαπηζηήξ επίδναζδξ ζηα ηφηηανα ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, υπςξ:  

 Φεμνά ή ηαηαζηνμθή ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ πμο μδδβεί ζηδκ δζάθοζδ ηαζ ημκ 

εάκαημ ημο ιζηνμμνβακζζιμφ.  

 Αθθαβή ηδξ εηθεηηζηήξ δζαπεναηυηδηαξ ηδξ ηοηηανμπθαζιαηζηήξ ιειανάκδξ ιε 

απμηέθεζια ηδκ δζαθοβή γςηζηχκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, υπςξ είκαζ ημ άγςημ ηαζ μ 

θχζθμνμξ. Σέημζα επίδναζδ έπμοκ μζ θαζκμθζηέξ εκχζεζξ ηαζ ηα απμννοπακηζηά.  

 Αθθαβή ηδξ ημθθμεζδμφξ θφζδξ ημο πνςημπθάζιαημξ υπςξ π.π. πήλδ ηςκ πνςηεσκχκ ιε 

ηδκ εένιακζδ δ ιεηααμθή ηδξ θοζζηήξ ημοξ ζφζηαζδξ ιε ηα μλέα ηαζ ηζξ αάζεζξ ιε 

ηεθζηυ απμηέθεζια ηςκ εάκαημ.  

 Πανειπυδζζδ ηδξ εκγοιαηζηήξ δνάζδξ ηαζ ζηακυηδηαξ ηςκ ηοηηάνςκ κα ζοκεέζμοκ κέα 

οθζηά. Σα μλεζδςηζηά ιέζα υπςξ π.π. ημ πθχνζμ, ημ υγμκ ιεηααάθθμοκ ηδκ πδιζηή 

ζφζηαζδ ηςκ εκγφιςκ ηαζ ηα αδνακμπμζμφκ ιε απμηέθεζια κα ειπμδίγεηαζ μ νοειυξ 

ιεηααμθζζιμφ. Σα έκγοια είκαζ γςηζηά βζα ηςκ ιεηααμθζζιυ, ανίζημκηαζ ζε ιζηνέξ 

πμζυηδηεξ ηαζ έηζζ ελδβείηαζ δ ιζηνμαζμηηυκμξ δνάζδ ημο πθςνίμο ηαζ ημο υγμκημξ ζε 

ιζηνέξ ζοβηεκηνχζεζξ (0,3-1,0 mg L
-1

) (Σνζακηάθοθθμξ, 2005 [33]).  
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6.3. Απνιπκαληηθά Μέζα  

6.3.1. Υιώξην  

Σμ πθχνζμ ακαηαθφθεδηε ημ 1774 απυ ημκ πδιζηυ Karl Scheele αθθά εεςνήεδηε ςξ 

πδιζηυ ζημζπείμ ημ 1808 (AWWA, 1990). Μζα απυ ηζξ πνχηεξ πνήζεζξ ημο πθςνίμο βζα 

απμθφιακζδ ήηακ ημ 1854, υηακ μ Snow επζπείνδζε κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ βζα ηδκ απμθφιακζδ 

ημο δζηηφμο φδνεοζδξ ημο Λμκδίκμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επζδδιίαξ ηδξ πμθέναξ (Christman, 

1998 [34]). Ζ πθςνίςζδ ημο κενμφ λεηίκδζε ζημ New Jersey (ΖΠΑ) ημ 1908 ηαζ ελαημθμοεεί 

κα είκαζ δ πζμ δζαδεδμιέκδ ηαζ μζημκμιζηή δζαδζηαζία απμθφιακζδξ ημο κενμφ. Ζ εονεία πνήζδ 

ημο υιςξ ςξ απμθοιακηζηυ λεηίκδζε ζηζξ ανπέξ ημο 1900 (AWWA, 1990). Ο Rook (1974) [35], 

ήηακ μ πνχημξ πμο ακαηάθορε υηζ δ πθςνίςζδ ημο κενμφ πμο πενζέπεζ μνβακζηέξ μοζίεξ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηςκ ζπδιαηζζιυ αθμβμκςιέκςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ υπςξ ημ πθςνμθυνιζμ ηαζ 

άθθα DBPs (Morris et al., 1992 [36], Bond et al., 2009 [37], Cancho et al.,1999 [38]). Ο ηφνζμξ 

ζημπυξ ηδξ πθςνίςζδξ είκαζ κα απμηνέρεζ ηδκ ελάπθςζδ ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ 

(NRC, 1987). Σμ πθχνζμ ιπμνεί κα πνμζηεεεί ιε ηδκ ιμνθή ημο αένζμο πθςνίμο, δζαθοιάηςκ 

οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο ή ζακ ζηενευ οπμπθςνζχδεξ αζαέζηζμ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

πθςνίμο ηαηά ηδκ δζαδζηαζία απμθφιακζδξ επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ ιεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ δ πμζυηδηα ημο πθςνίμο, δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ, δ 

εενιμηναζία, ημ pH, μ πνυκμξ επαθήξ, ηαζ ημ πμζυκ ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο (Abdullah et 

al., 2009 [39]).  

ηζξ πενζζζυηενεξ πχνεξ ημ πθχνζμ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ημ ηφνζμ απμθοιακηζηυ. Σμ 

πθχνζμ έπεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο θηδκμφ ημο ηυζημοξ, ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημο ηαεχξ ηαζ ηδξ εοημθίαξ ιεηνήζεχξ ημο ηυζμ ζημ ενβαζηήνζμ υζμ ηαζ 

ζημ πεδίμ. Έκα ελίζμο ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια είκαζ ημ οπμθεζιιαηζηυ πθχνζμ ημ μπμίμ 

πανειπμδίγεζ ηοπυκ επζιμθφκζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα παναιμκήξ ημο ζημ κενυ (WHO, 1997). 

Μπμνμφκ κα ιεηνδεμφκ ηνείξ ιμνθέξ οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο, ημ εθεφεενμ δζαεέζζιμ πθχνζμ 

(πζμ δναζηζηά είδδ υπςξ ημ οπμπθςνζχδεξ μλφ ηαζ ημ οπμπθςνζχδεξ ζυκ), ημ ζοκδεδειέκμ 

δζαεέζζιμ πθχνζμ (θζβυηενμ δναζηζηά είδδ αθθά πζμ επίιμκα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ 

ακηίδναζδ εζδχκ ημο εθεφεενμο πθςνίμο ιε ημ μνβακζηυ οθζηυ ηαζ ηδκ αιιςκία) ηαζ ημ μθζηυ 

πθχνζμ πμο είκαζ ημ άενμζζια ημο εθεφεενμο ηαζ ημο ζοκδεδειέκμο δζαεέζζιμο πθςνίμο (WHO, 

1997, Σγςκήξ, 2003 [31]). Σμ εθεφεενμ πθχνζμ είκαζ αζηαεέξ ζε οδαηζηά δζαθφιαηα ηαζ βζα 
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αοηυ ημκ θυβμ ιπμνεί κα ιεζςεεί δ πενζεηηζηυηδηα πθςνίμο ιέζα ζημ κενυ. Δπίζδξ δ έηεεζδ ζε 

έκημκμ θςξ ηαεχξ ηαζ δ ακαηαναπή επζηαπφκμοκ ηδκ απχθεζα ημο εθεφεενμο πθςνίμο (WHO, 

1997). 

 Υεκεία Υισξίνπ  

 
Σμ πθχνζμ ιπμνεί κα ανεεεί ζε αένζα ηαζ ζε οβνή ιμνθή. Σμ αένζμ πθχνζμ είκαζ 

ηζηνζκμπνάζζκμ ηαζ είκαζ πενίπμο 2,8 θμνέξ αανφηενμ απυ ημκ αένα. Σμ πνχια ημο οβνμφ 

πθςνίμο είκαζ θαζμηίηνζκμ ηαζ είκαζ πενίπμο 1,44 θμνέξ αανφηενμ απυ ημ κενυ. Σμ εθεφεενμ 

οβνυ πθχνζμ ελαηιίγεηαζ αιέζςξ ζε αένζμ, ζε ηακμκζηή εενιμηναζία ηαζ πίεζδ, ηαζ απυ 1 θίηνμ 

οβνμφ πθςνίμο πνμηφπημοκ πενίπμο 450 θίηνα αενίμο (Metcalf and Eddy, 2007 [40]). Ζ 

ακενχπζκδ υζθνδζδ εκημπίγεζ επίπεδα ζοβηεκηνχζεςκ αένζμο πθςνίμο ζηδκ αηιυζθαζνα ιέπνζ 

0,3 mg L
-1

 (ηαη υβημ). Ζ επζηνεπυιεκδ ζοβηέκηνςζδ πθςνίμο ζηδκ αηιυζθαζνα είκαζ ιέπνζ 0,5 

ppm ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ πθςνίμο ζημκ αένα ζημ επίπεδμ ηςκ 10 mg L
-1

 εεςνείηαζ άιεζα 

επζηίκδοκδ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδ γςή (Σγςκήξ, 2003 [31]). Οζ ζδζυηδηεξ ημο πθςνίμο 

ζοκμρίγμκηαζ ζημκ πζμ ηάης πίκαηα:  

Πίλαθαο 6.1. Φοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ημο πθςνίμο (WHO, 1996). 

 

Ηδζυηδηεξ Υθςνίμο 

Ανζειυξ CAS  7782-50-5  

Μμνζαηυξ ηφπμξ  Cl2  

Μμνζαηυ αάνμξ  70,91 g mol
-1

  

διείμ ηήλεςξ,°C  -101  

διείμ γέζεςξ,°C  -34,6  

Γζαθοηυηδηα ζημ κενυ  14,6 g L
-1

 ζημοξ 0 °C  

Ποηκυηδηα  3,214 g L
-1

 ζημοξ 0 °C ηαζ 

101,3 Pka  

 

φιθςκα ιε ημκ ηακυκα ημο Henry δ πδιζηή ζζμννμπία ημο πθςνίμο ζημ κενυ δίκεηαζ 

πζμ ηάης:  

Cl2 (aq) →Cl2 (g) 

Οζ πδιζηέξ ιμνθέξ ημο πθςνίμο πμο έπμοκ ααηηδνζμηηυκμ δνάζδ είκαζ ημ πθχνζμ (Cl2), 

ημ οπμπθςνζχδεξ μλφ (HOCl) ηαζ ημ οπμπθςνζχδεξ ακζυκ (OCl
-
). Όηακ βίκεηαζ πνμζεήηδ 

πθςνίμο ζημ κενυ θαιαάκεζ πχνα ιζα πδιζηή ακηίδναζδ ιε ηα ιυνζα ημο κενμφ (IPCS, 2000 
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[41]). Γεδμιέκμο υηζ δ ελάηιζζδ ημο πθςνίμο είκαζ εθάπζζηδ, ημ οδαηζηυ πθχνζμ οδνμθφεηαζ 

υπςξ ηαηςηένς:  

 

Cl2 + H2O → HOCl + H
+
 + Cl

-
 (Τδνυθοζδ)  

HOCl → H
+
 + OCl

-
 (Ημκζζιυξ)  

(Sarbatly and Krishnaiah, 2007). [42] 

 

Ζ ιμνθή πμο εα απμηηήζεζ ημ πθχνζμ (HOCl ή OCl
-
), ελανηάηαζ απυ ημ pH.(Δζηυκα 6.1). 

Ηζπφεζ πςξ ημ HOCl είκαζ πζμ ζζπονά απμθοιακηζηυ απυ ημ OCl
-
.  

 

Δηθόλα 6.1. Γζάβναιια ηαηακμιήξ πθςνίμο ζε ζπέζδ ιε ημ pH. 

6.3.2. Βξώκην 

Σα απμθοιακηζηά πμο πενζέπμοκ ανχιζμ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ιε ηδ ιμνθή 

bromochlorodimethylhydantoin (BCDMH) ηαζ εθανιυγεηαζ έκα ζφζηδια ιε δφμ ιένδ ιε 

ανςιζμφπμ κάηνζμ ηαζ έκα μλεζδςηζηυ. Αοηά ηα απμθοιακηζηά ζοπκά ζοκζζημφκηαζ ζηζξ hot tubs 

ηαζ ζε πζζίκεξ spa, βζαηί ημ πθχνζμ απμζοκηίεεηαζ ζε ιεβάθεξ εενιμηναζίεξ ηαζ δδιζμονβμφκ ιζα 

ζζπονή πδιζηή ιονςδζά, υιςξ, δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βεκζηά ζηζξ ελςηενζηέξ πζζίκεξ θυβς ηδξ 

βνήβμνδξ ελάκηθδζδξ ημο ανςιίμο απυ ημ θςξ ημο ήθζμο.  

6.3.3. Όδνλ θαη Τπεξηώδεο Αθηηλνβνιία 

Αοηά ηα ιέζα απμθφιακζδξ, ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ πζζίκεξ, αθθά ημ ηφνζμ  

ιεζμκέηηδια, είκαζ πςξ ηακέκα απυ ηα δομ δεκ δζαεέηεζ οπμθείιιαηα ζημ κενυ. Πανυθμ πμο ημ 

υγμκ είκαζ απμηεθεζιαηζηυ ηαζ ζζπονυ μλεζδςηζηυ, δ δζαννμή ημο ζηδκ αηιυζθαζνα ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ζμαανά ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα ζημοξ ημθοιαδηέξ ηαζ ζε αοημφξ πμο ηδκ 
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απμθοιαίκμοκ ηαζ έηζζ πνέπεζ κα αενίγεηαζ ζςζηά ζε έκα εζδζηυ δςιάηζμ. οβηέκηνςζδ 

πενζαάθθμκημξ υγμκημξ απαζηείηαζ βζα κα δζαηδνδεεί δ πμζυηδηα ημο αένα ζηζξ ηζιέξ ημο μδδβμφ 

(e.g. 100 ιg/m
3
 (WHO, 2006 [4]) ηαζ ηα παναπνμσυκηα ημο ανςιίμο, πνμηείκμκηαζ ζε ηζιέξ 

θζβυηενεξ απυ 10 ιg/L MCL (USEPA, 2009).  

6.3.4. Άιια Υεκηθά Μέζα γηα ηελ Γηαηήξεζε ηνπ Κνιπκβεηηθνύ Ύδαηνο 

Σμ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο ζοκδοαζιέκμ ιε ζυκηα ανβφνμο ηαζ παθημφ 

πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ζηζξ ζδζςηζηέξ πζζίκεξ. Πμθθά είδδ πδιζηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα 

ζημηχζμοκ ή κα απεκενβμπμζήζμοκ ημοξ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ζηζξ πζζίκεξ, ηα μπμία 

βεκζηυηενα ζοιπενζθαιαάκμοκ ηα απμθοιακηζηά, ηα ακηίζημζπα παναπνμσυκηα ηαζ ηα δζαθφιαηα 

δζυνεςζδξ ημο pH.  

Ακάθμβα ιε ημ ιέζμ απμθφιακζδξ, υλζκα ή αθηαθζηά πδιζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 

πνμζανιμβή ημο pH, υπςξ ημ ακεναηζηυ κάηνζμ ηαζ ημ οδνμεεζζηυ κάηνζμ ηαζ δεκ οπάνπμοκ 

ειθακείξ πανεκένβεζεξ ζηδκ οβεία υηακ αοηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ζςζηέξ δυζεζξ. Υδιζηά 

πνμζηίεεκηαζ επίζδξ ζηζξ πζζίκεξ, βζα κα δζαηδνήζμοκ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ζηα επζεοιδηά 

επίπεδα  ηαζ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ ζζμννμπία ηςκ ακυνβακςκ παναιέηνςκ. [18], [27] 

6.4. Απνδνηηθή Υισξίσζε 

Ζ απμδμηζηή πθςνίςζδ ζηζξ πζζίκεξ ηαζ ζηα spa πνέπεζ κα θαιαάκεζ οπ’ υρζκ ηδξ ηα 

πζεακά ιμθοζιαηζηά οθζηά ηδξ πζζίκαξ, ηζξ δζάθμνεξ εοαζζεδζίεξ ηςκ πανυκηςκ μνβακζζιχκ 

πμο πνμηαθμφκ αζεέκεζεξ ηαζ ηδκ πδιεία ηςκ απμθοιακηζηχκ ιέζςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ.  

Έκα ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ απμθφιακζδξ ηδξ πζζίκαξ, είκαζ δ πανμπή επανημφξ 

θζθηνανίζιαημξ. Υςνίξ ηδκ ζοκεπή απμιάηνοκζδ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ απυ ηδκ πζζίκα 

εα ήηακ αδφκαημκ κα δζαηδνδεεί δ επανηήξ απμθφιακζδ, υπμζα ιέεμδμξ ηαζ ακ πνδζζιμπμζείηαζ. 

Σα θίθηνα πνέπεζ κα έπμοκ ιέβεεμξ ακάθμβμ ιε ηδκ πςνδηζηυηδηα ηαζ ημ θμνηίμ ηδξ πζζίκαξ ηαζ 

πνέπεζ κα πανέπμοκ ηα ηαηάθθδθα ηνμηζδςηζηά αμδεήιαηα πμο πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηςκ πνμιδεεοηχκ. Αοηά πνέπεζ κα ηαεανίγμκηαζ απυ ηα θζθηνανζζιέκα 

ζςιαηίδζα ιε ακηίζηνμθδ νμή ζε ζοπκή αάζδ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα αθαζνμφκηαζ ηα μνβακζηά 

ιέηαθθα απ’ ημ θίθηνμ ηαηά ηδκ ακηίζηνμθδ νμή, βζαηί αοηά είκαζ πνυδνμιμζ παναπνμσυκηςκ 

απμθφιακζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηςκ ηνζαθμβμιεεακίςκ (trihalomethanes, THMs). Ζ πνμζεήηδ 

πθςνίμο πνζκ ημ θίθηνμ, ιπμνεί κα απμηνέρεζ ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ THMs. ςζηυ θζθηνάνζζια, 
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ιπμνεί κα αθαζνέζεζ ανηεηή ιυθοκζδ απυ ηα κενά ηδξ πζζίκαξ ημ μπμίμ ζοκεπάβεηαζ ηαζ 

θζβυηενμ ανζειυ μνβακζζιχκ, θζβυηενμ απαζημφιεκμ πθχνζμ ηαζ θζβυηενα παναπνμσυκηα 

απμθφιακζδξ.  

Σμ απμθοιακηζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ πνέπεζ κα είκαζ ζηακυ ηαζ επανηέξ βζα κα 

απεκενβμπμζεί ημο πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ζηδκ πζζίκα. Ζ 

δνάζδ ημο απμθοιακηζημφ πνέπεζ κα μθμηθδνχκεηαζ ζε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια έηζζ χζηε κα 

ιεζςεεί μ ηίκδοκμξ ιμθφκζεςξ εκδζάιεζα ζε αοηυκ ημκ πνυκμ (cross bather contamination). 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ απμθοιακηζηυ πνέπεζ κα πενζέπεζ αθμβυκμ (halogen based). Δίκαζ πζεακυκ 

ημ απμθοιακηζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ κα είκαζ πθχνζμ ζε ηάπμζα ιμνθή ηαζ υηακ αοηυ 

ζοιααίκεζ, πνέπεζ κα δίκεηαζ δ δέμοζα πνμζμπή ζηδκ πδιεία ημο πθςνίμο.   

Σμ pH ηδξ πζζίκαξ, πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ζε έκα ζηακμπμζδηζηυ παιδθυ επίπεδμ βζα κα 

δζαζθαθζζηεί, υηζ ημ πενζζζυηενμ απυ ημ εθεφεενμ πθχνζμ είκαζ ζηδκ ιμνθή ημο οπμπθςνζχδμοξ 

μλέμξ (ηαθφηενδ μλεζδςηζηή ζζπφ). Σδκ ίδζα ζηζβιή, ημ pH πνέπεζ κα ιδκ είκαζ πμθφ παιδθυ 

χζηε κα πνμηαθέζεζ εκυπθδζδ ζημοξ ημθοιαδηέξ ή κα αολήζεζ ηδκ πζεακυηδηα δζάανςζδξ ζηζξ 

ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ κενυ. Αοηά μδδβμφκ ζε έκα πνμηεζκυιεκμ 

pH ακάιεζα ζε 7.2 ηαζ 7.4. δ ηζιή ημο pH ζδακζηά πνέπεζ κα εθέβπεηαζ ιε αοημιαημπμζδιέκμ 

ζφζηδια βζα κα δζαηδνεί ζηαεενυ ημ pH ζηζξ πζζίκεξ ζοκεπχξ.  

 

Πίλαθαο 6.2. Γυζδ ζοκδοαζιέκμο πθςνίμο ζε ζπέζδ ιε ημ pH.  

pH Cl (mg/L) 

6.5 0.3 

7 0.6 

7.7 0.9 

8 1 

8.5 1.2 

 

Δάκ πνδζζιμπμζείηαζ πθχνζμ, ηυηε ημ οπυθεζιια εθεφεενμο πθχνζμο πνέπεζ κα 

ηαηαβνάθεηαζ αοηυιαηα ηαζ ηα δεδμιέκα κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ηναηδεεί ημ επίπεδμ ημο 

πθςνίμο ζε ζηακμπμζδηζηά επίπεδα βζα κα ελαζθαθζζηεί δ απμθφιακζδ πςνίξ κα πνμηαθεί 

εκυπθδζδ ζημοξ ημθοιαδηέξ. Σμ δοκαιζηυ μλεζδμακαβςβήξ ηςκ κενχκ ηδξ πζζίκαξ, πενζέπεζ ιζα 

επζπθέμκ ζδιακηζηή πανάιεηνμ εθέβπμο. Τπάνπμοκ ζζπονζζιμί (DIN 19643) πςξ ημ δοκαιζηυ 

μλεζδμακαβςβήξ πνέπεζ κα είκαζ ακάιεζα ζηα 750 ιε 770 mV.  
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Τπάνπμοκ δζαεέζζια ζοζηήιαηα ηα μπμία ζοκδοάγμοκ ηδκ ιέηνδζδ ημο οπμθείιιαημξ 

ηαζ ηδκ ιέηνδζδ δοκαιζημφ μλεζδμακαβςβήξ βζα κα αμδεήζμοκ ζηδκ ιείςζδ ηδξ πνήζδξ 

πθςνίμο. Δίκαζ ααζζηυ κα δζαηδνμφκηαζ ηα επίπεδα ηςκ ιμθοζιαηζηχκ μοζζχκ ζημ εθάπζζημ. 

Αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδκ εκεάννοκζδ ηςκ ημθοιαδηχκ κα πνδζζιμπμζμφκ ηζξ 

ημοαθέηεξ, ηα κημοξ ηαζ ηα απμθοιακηζηά πμδυθμοηνα πνζκ ιπμοκ ζηδκ πζζίκα. Αοημί πμο 

βκςνίγμοκ υηζ έπμοκ ιμθοζιαηζηέξ αζεέκεζεξ, πνέπεζ κα απμεαννφκμκηαζ απυ ημ κα 

πνδζζιμπμζμφκ ηδκ πζζίκα.  

Σα επίπεδα ηςκ ιμθοζιαηζηχκ μοζζχκ ζηζξ πζζίκεξ, ιπμνμφκ κα ιεζςεμφκ δζαηδνχκηαξ 

ηδκ πνμζεήηδ θνέζημο κενμφ ζηζξ πζζίκεξ ακαθμβζηά ιε ημ πμζμζηυ ηςκ ημθοιαδηχκ. Άθθεξ 

πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηςκ επζπέδςκ ηςκ ιμθοζιαηζηχκ μοζζχκ ηαζ ηςκ 

παναπνμσυκηςκ ζε παιδθά επίπεδα, πενζθαιαάκμοκ ηδκ πνήζδ υγμκημξ, UV ηαζ εκενβυ 

άκεναηα.  

Σμ υγμκ πνδζζιμπμζείηαζ ιαγί ιε οπμθεζιιαηζηή πθςνίςζδ ιε ζημπυ κα αεθηζχζμοκ ημ 

πενζαάθθμκ βζα ημοξ ημθοιαδηέξ ηαζ ημοξ εεαηέξ. Δπίζδξ είκαζ θοζζηυ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε εκενβυ άκεναηα. Αοηυ αεθηζχκεζ ηδκ επίδμζδ ηαζ απμηνέπεζ ημ υγμκ κα 

απεθεοεενςεεί ζημκ πχνμ ηδξ πζζίκαξ.  

Ζ απμθφιακζδ ιε UV ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ιεζχζεζ ηα επίπεδα πθςναιίκδξ 

ζηδκ πζζίκα. Σμ UV ζε ζπεηζηά ιζηνέξ δυζεζξ ιπμνεί επίζδξ κα απεκενβμπμζήζεζ ημκ 

Cryptosporidium oocysts.  

Ζ ζηυκδ εκενβμφ άκεναηα, παναζηεοάγεηαζ απυ εκαζχνδζδ, δ μπμία πνμζηίεεηαζ πνζκ 

ηδκ επελενβαζία ιε θίθηνμ άιιμο. ε έκα ζηνχια άιιμο ακηζζημζπεί ιία ζηνχζδ εκενβμφ 

άκεναηα δ μπμία πνμζηίεεηαζ ζημ θίθηνμ. Αοηυ απμννμθά ηαζ δζαζπάεζ ηζξ πθςναιίκεξ 

ζφιθςκα ιε ηζξ παναηάης ακηζδνάζεζξ:  

 
NH2Cl + H2O + C* →NH3 + H

+
 + Cl

-
 + CO* 

2 NH2Cl + CO* → N2 + 2H
+
 + 2Cl

-
 + H2O + C* 

2NHCl2 + H2O + C* → N2 + 4H
+
 + 4Cl

-
 + CO* 

 
Σα THM  απμννμθχκηαζ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ ιαγί ιε ηα απυαθδηα ηαηά ηδκ ακηίζηνμθδ 

νμή/πθφζδ θίθηνμο. Τπάνπεζ υνζμ βζα ηζξ πθςναιίκεξ, ημ ιέβζζημ 200 ιg L
-1

 ηαζ βζα ηα THM 

ηονίςξ ζηδκ ιμνθή πθςνμθμνιίμο, ημ ιέβζζημ 20 ιg L
-1

 (DIN 19643). [60] 
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7. ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ AΠΟΛΤΜΑΝΖ (Disinfection By-Products, DBPs) 

 

7.1. Παξαπξντόληα 

Σα παναπνμσυκηα απμθφιακζδξ (DBPs) ανίζημκηαζ πακημφ ζηζξ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ. Σα 

DBPs ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ απμθοιακηζηχκ (πθχνζμ, πθςναιίκεξ, υγμκ ηαζ 

δζμλείδζμ ημο πθςνίμο) ιε ηδκ θοζζηή μνβακζηή φθδ. Πάκς απυ 600 είδδ παναπνμσυκηςκ έπμοκ 

ηαοημπμζδεεί ζημ πυζζιμ κενυ ηαζ πμθθά απυ αοηά είκαζ ιεηαθθαλζμβυκα ή ηανηζκμβυκα 

(Richardson 1998 [43], Richardson et al. 2007 [44]). Αοηυ ημ πενίπθμημ ιείβια DBPs, 

πενζθαιαάκεζ πηδηζηά ηαζ δζαπεναηά απ’ ημ δένια παναπνμσυκηα, υπςξ είκαζ ηα 

ηνζαθμβμιεεάκζα (THMs) ηαζ μζ αθμβμκμηεηυκεξ (Erdinger et al. 2004 [45], Xu and Weisel 2004 

[46], 2005 [47]).  

Σμ πενζαάθθμκ ηδξ πζζίκαξ, απμηεθείηαζ απυ ιεβάθα πμζμζηά DBPs, ζημκ αένα ηαζ ζημ 

κενυ, θυβς ηδξ ζοκεπμφξ απμθφιακζδξ ηαζ ημ ζοκεπχξ εζζενπυιεκμ μνβακζηυ θμνηίμ απυ ημοξ 

ημθοιαδηέξ (μφνα, ζδνχηαξ, ηαθθοκηζηά, ηφηηανα δένιαημξ ηαζ ηνίπεξ) (Kim et al. 2002 [2], 

LaKind et al. 2010 [48]). Έκα απυ ηα επζηναηή DBPs ζηζξ πζζίκεξ, είκαζ ηα THMs (Aggazzotti 

and Predieri 1986 [49], Beech et al. 1980 [50], Judd and Jeffrey 1995 [51]), ιε ιέζδ 

ζοβηέκηνςζδ ηοιαζκυιεκδ απυ 16ιg/L (Santa Marina et al. 2009 [52]) ιε 132 ιg/L (Chu and 

Nieuwenhuijsen 2002 [53]). Γεδμιέκμο ημο ορδθμφ πενζεπμιέκμο ηδξ μνβακζηήξ φθδξ απυ ημοξ 

ημθοιαδηέξ ζε άγςημ, αγςημφπεξ εκχζεζξ υπςξ ηα αθμβμκςιέκα αηεημκζηνίθζα, μζ κζηναιίκεξ 

ηαζ μζ πθςναιίκεξ, παναηδνμφκηαζ επίζδξ ζηζξ πζζίκεξ (Héry et al. 1995 [54], Kim et al. 2002[2], 

Walse and Mitch 2008[55], Zwiener et al. 2007 [56]). 

7.1.1. Σξηαινγνλνπαξάγσγα ηνπ Μεζαλίνπ (ΣΖΜ)  

Σμ πθχνζμ ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ηαζ ιε μνβακζηά βζα κα πανάβεζ ιζα μιάδα εκχζεςκ 

βκςζηή ςξ ηνζαθμβμιεεάκζα (THMs). Ζ ηάλδ ηςκ παναπνμσυκηςκ ηςκ ΣΖΜ απανηίγεηαζ απυ 

ηέζζενα λεπςνζζηά πδιζηά είδδ: ημ πθςνμθυνιζμ, ημ ανςιμδζπθςνμιεεάκζμ, ημ 

δζανςιμπθςνμιεεάκζμ ηαζ ημ ανςιμθυνιζμ. Ζ πανμοζία ηςκ ζυκηςκ ανςιίμο ζημ κενυ ηαζ δ 

μλείδςζή ημοξ απυ ημ πθχνζμ ζε οπoανςιζχδεξ μλφ εεςνήεδηακ δ αζηία ημο ζπδιαηζζιμφ ηςκ 

ανςιζςιέκςκ THMs. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο πθςνμθμνιίμο ηαζ ηςκ TTHMs, ζοζπεηίζηδηακ ιε 

ημκ ανζειυ ηςκ ημθοιαδηχκ ηαζ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC). Σα 

ζοζηαηζηά ηδξ θοζζηήξ μνβακζηήξ φθδξ (ΝΟΜ), π.π. πμοιζηέξ μοζίεξ, πμο απμηεθμφκ έκα ιένμξ 
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ημο TOC ζηα κενά, ακαβκςνίζηδηακ ςξ μζ ηφνζεξ πνυδνμιεξ μοζίεξ, ιε ηζξ μπμίεξ ακηζδνμφκ ημ 

πθχνζμ ηαζ ημ ανχιζμ ηαζ πανάβμοκ ηα THMs. [57][58]. 

 

Πίλαθαο 7.1. Σνζαθμβμπανάβςβα ημο ιεεακίμο.[59] 

Σριαλογονοπαράγωγα του 
μεθανίου (THMs) 

Χλωροφόρμιο CHC13 

Διχλωροβρωμομεκάνιο CHCl2Br  

Διβρωμοχλωρομεκάνιο CHBr2Cl  

Τριβρωρομεκάνιο ι 
Βρωμοφόρμιο CHBr3 

 

7.1.2. Αινγνλσκέλα Ομηθά Ομέα (HAAs)  

Μεηά ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ πανμοζίαξ ηςκ THMs ζημ πθςνζςιέκμ κενυ ηδξ πζζίκαξ, ιζα 

δεφηενδ ιεβάθδ μιάδα αθμβμκςιέκςκ παναπνμσυκηςκ πθςνίςζδξ DBPs ακαβκςνίζηδηε: Σα 

αθμβμκςιέκα μλζηά μλέα (HAAs, πίκαηαξ 7.2) ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ δζπθςνμλζηυ μλφ ηαζ ημ 

ηνζπθςνμλζηυ μλφ (DCAA, TCAA). Σα αθμβμκςιέκα μλζηά μλέα είκαζ ηοπζηά δ ιεβαθφηενδ 

μιάδα παναπνμσυκηςκ ηδξ πθςνίςζδξ ζημ κενυ. Σα HAAs ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ΣΖΜs δ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ μπμίςκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ δείηηδξ βζα ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

HAAs απμθεφβμκηαξ έηζζ ιεβάθμ ιένμξ ακαθφζεςκ [58].  

Σμ ηνζπθςνμλζηυ μλφ TCAA είκαζ επίζδξ έκα αζμιδπακζηυ πδιζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ηαζ ςξ παναζζημηηυκμ. Μπμνεί κα ανεεεί ζε πυζζιμ κενυ απυ άθθεξ πδβέξ εηηυξ απυ ηδκ 

πθςνίςζδ. Άθθα αθμβμκςιέκα DBPs ακζπκεφμκηαζ ζοπκά ζημ πυζζιμ κενυ ζε ιζηνυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ, υπςξ ηα αθμβμκςιέκα αηεηoκζηνίθζα, μζ αθμβμκςιέκεξ ηεηυκεξ, δ 

πθςνμπζηνίκδ, ημ ηοακμπθςνίδζμ ηαζ μ οδνίηδξ ηδξ πθςνάθδξ. Ονζζιέκα απυ ηα παναπάκς 

DBPs έπμοκ απμδεζπεεί υηζ επζδνμφκ δοζιεκχξ ζηδκ οβεία, υπςξ ημ δζπθςνμλζηυ μλφ (DCAA) 

πμο δ ηανηζκμβυκμξ δνάζδ ημο εεςνείηαζ πμθφ ζζπονυηενδ απυ μπμζμδήπμηε απυ ηα THMs, ιε 

αάζδ πεζνάιαηα ζε γχα [57][58]. 
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Πίλαθαο 7.2. Αθμβμκμπανάβςβα ημο μλζημφ μλέμξ (HAAs) [59] 

Αλογονοπαράγωγα του οξικοφ οξζοσ (HAAs) 

Μονοχλωροοξικό οξφ (MCA) 

Μονοβρωμοοξικό οξφ (MBA) 

Διχλωροοξικό οξφ (DCA) 

Βρωμοχλωροοξικό οξφ (BCA) 

Τριχλωροοξικό οξφ (TCA) 

Διβρωμοοξικό οξφ (DBA) 

Διβρωμοχλωροοξικό οξφ (DBCA) 

Τριβρωμοοξικό οξφ (TBA) 

 

7.1.3. Αινγνλσκέλα Αθεηνληηξίιηα (ΖΑΝs)  

Σα αθμβμκςιέκα αηεημκζηνίθζα (πίκαηαξ 7.3), έπμοκ ςξ πζεακμφξ πνυδνμιμοξ βζα ηδκ 

δδιζμονβία ημοξ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ πθςνίςζδξ, ηα άθβδ, ηζξ πμοιζηέξ μοζίεξ ηαζ 

πνςηεσκμφπα ζοζηαηζηά. Σα ανςιζςιέκα αηεημκζηνίθζα δδιζμονβμφκηαζ υηακ οπάνπμοκ ζημ 

κενυ ζυκηα ημο ανςιίμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πθςνίςζδξ. [57].  

 

Πίλαθαο 7.3. Αθμβμκμαηεημκζηνίθζα (HANs) [59] 

Αλογονοακετονιτρίλια (HANs) 

Μονοχλωροακετονιτρίλιο (MCAN) 

Τριχλωροακετονιτρίλιο (TCAN) 

Διχλωροακετονιτρίλιο (DCAN) 

Μονοβρωμοακετονιτρίλιο (MBAN) 

Βρωμοχλωροακετονιτρίλιο (BCAN) 

Διβρωμοακετονιτρίλιο (DBAN) 

 

7.1.4. Υισξακίλεο 

 Από ηην ανηίδπαζη σλωπίος με αμμωνία:  

Ζ αιιςκία έπεζ ανεεεί ζηζξ πζζίκεξ ςξ απμηέθεζια ηδξ πανμοζίαξ ηςκ μφνςκ. Σμ πθχνζμ 

ακηζδνά ιε ηδκ αιιςκία ηαζ πανάβεζ πθςναιίκεξ ιε ηζξ παναηάης ακηζδνάζεζξ:  

Cl2 + H2O → HOCl + HCl 

HOCl + NH3 → NH2Cl + H2O 
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Μμκμπθςναιίκδ  

HOCl + NH2Cl → NHCl2 + H2O 

Γζπθςναιίκδ  

HOCl + NHCl2 → NCl3 + H2O 

Σνζπθςναιίκδ [60] 

 

 Από ηην ανηίδπαζη ηος σλωπίος με οςπία:  

Ζ μονία εκαπμηίεεηαζ ζηδκ πζζίκα απυ ηα μφνα, ημ δένια ηαζ ημκ ζδνχηα ηαζ εεςνείηαζ δ 

ηφνζα πνυδνμιδ έκςζδ ηςκ πθςναιζκχκ ηαηά ηδκ πθςνίςζδ ημο κενμφ ηδξ πζζίκαξ. Σμ πθχνζμ 

ακηζδνά ιε ηδκ μονία ζφιθςκα ιε ημκ ιδπακζζιυ πμο παναηίεεηαζ παναηάης:  

 

CO(NH2)2 + Cl2 → H2NCONHCl + Cl
-
  

H2NCONHCl + HOCl → CO(NHCl)2 + H2O  

CO(NHCl)2 + HOCl → Cl2NCONHCl + H2O  

Cl2NCONHCl + HOCl → CO(NCl2)2 + H2O  

CO(NCl2)2 + HOCl → H
+ 

+ Cl
-
 + CO2 + NCl3 + NCl 

NCl + OH
-
 → NOH + Cl

-
  

2NOH → H2N2O2  

H2N2O2 → N2O + H2O  

NCl3 + HOCl + 2H2O → NO3
-
 + 4Cl

-
 + 5H

+
 [61] 

Ζ ζοκμθζηή ακηίδναζδ ιέπνζ ηδκ παναβςβή ηνζπθςναιίκδξ είκαζ:  

 
H2NCONH2 + Cl2→ Cl2NCONCl2 + Cl2 → CO2 + NHCl2+ NCl3 

 

Πίλαθαο 7.4. Υθςναιίκεξ.[59] 

Αλόξγαλεο 

Μμκμπθςναιίκδ NH2Cl 

Γζπθςναιίκδ NHCl 

Σνζπθςναιίκδ NCl 

Οξγαληθέο 

R-NHCl (υπμο R=μνβακζηή 
μιάδα) 

CH3NHCl, C2H5NHCl 
η.α.  
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Σμ είδμξ ηδξ πθςναιίκδξ πμο ζπδιαηίγεηαζ, ελανηάηαζ απ’ ημ pH ηαζ ημκ θυβμ πθςνίμο 

αιιςκίαξ/μονίαξ (Δζηυκα 7.1 ηαζ Δζηυκα 7.2). [60] 

 

 

Δηθόλα 7.1. Γζάβναιια ηαηακμιήξ πθςναιζκχκ ζε ζπέζδ ιε ημ pH.  

 
 

 

Δηθόλα 7.2. Πηχζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ μονίαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ αολακυιεκδ ζοβηέκηνςζδ 

πθςνίμο.[62] 

 

7.2. Έθζεζε ζε Παξαπξντόληα Απνιύκαλζεο 

7.2.1. Σξόπνη Μεηαθνξάο ζηνπο Κνιπκβεηέο 

Σα πδιζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ή πανάβμκηαζ ζημ κενυ ηδξ πζζίκαξ, ιπμνμφκ κα 

ιεηαθενεμφκ ζημοξ θμουιεκμοξ ιέζς δζαθυνςκ μδχκ ηαζ ημ πμζμζηυ έηεεζήξ ημοξ, 

επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ. Οζ ηζιέξ ζηδκ ηαηεοεοκηήνζα βναιιή ημο WHO 
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Guidelines for Drinking-water Quality (WHO, 2006 [4]) ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

πνμθφθαλδ ηαζ ηδκ ιείςζδ ηςκ πζεακχκ ηζκδφκςκ ιε αάζδ ηδκ ακεηηζηυηδηα ζε ηίκδοκμ εκυξ 

αηυιμο ζηδκ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο.   

Άκεζε Καηάπνζε 

Ζ πμζυηδηα κενμφ πμο ηαηαπίκεηαζ, ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδκ δθζηία, ηδκ ειπεζνία ηαζ 

ημκ ηφπμ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ημθοιαδηχκ. Οζ θζβυηενμ έιπεζνμζ, ηα παζδζά ή μζ άκηνεξ 

ημθοιαδηέξ, ιπμνεί κα έπμοκ ιεβαθφηενεξ πνμζθήρεζξ.  

Δηζπλνή  

Οζ πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ (Volatile Organic Compounts, VOC), είκαζ μζ ζοκήεεζξ 

εζζπκευιεκεξ πδιζηέξ μοζίεξ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ. Ζ έηεεζδ ζε αοηά ζπεηίγεηαζ ζδιακηζηά ιε 

ημκ πνυκμ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ ηαηά ηδκ ημθφιαδζδ ηαζ ιε ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ 

πηδηζηχκ εκχζεςκ πμο είκαζ δζαθοιέκεξ ζημκ εζζπκευιεκμ αένα ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηδξ 

πζζίκαξ.  

Γεξκαηηθή Δπαθή 

Σα πδιζηά πμο πενζέπμκηαζ ζημ κενυ ηδξ πζζίκαξ ένπμκηαζ εηηεκχξ ζε επαθή ιε ημ 

ακενχπζκμ δένια ηαζ απμννμθχκηαζ απυ αοηυ ιέζς ηδξ ηενάηζκδξ ζηζαάδαξ. Κάπμζεξ μοζίεξ 

ιπμνμφκ κα εζζπςνήζμοκ άιεζα ιέζς ηςκ ιαηζχκ ηαζ ηςκ αθεκκμβυκςκ αδέκςκ. Ζ πνυζθδρδ 

είκαζ ιζα δναζηδνζυηδηα ηςκ θζπυθζθςκ/οδνυθζθςκ ζδζμηήηςκ ηςκ πδιζηχκ, ηδκ εενιμηναζία 

ηαζ ημκ πνυκμ επαθήξ ιε ημ κενυ. [22] 

7.2.2. Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία 

 Γενικέρ Μελέηερ:  

Σα παναπνμσυκηα πθςνίςζδξ (DBPs), είκαζ έκα ζφκεεημ ιίβια πενζζζυηενςκ απυ 100 

εκδεπμιέκςξ ημλζηχκ εκχζεςκ. ήιενα ιυκμ βζα ηα ηνζαθμβμκμιεεάκζα (THMs) ηαζ βζα ηάπμζα 

αθμβμκςιέκα αηεημκζηνίθζα (HAAs) έπμοκ εεζπζζηεί υνζα ηαζ ηακμκζζιμί βζα ημκ έθεβπυ ημοξ. 

Γζάθμνα παναπνμσυκηα πθςνίςζδξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ επίζδιδ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ ηςκ ΖΠΑ (USEPA) ςξ πζεακέξ ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ βζα ημκ άκενςπμ 

(ανςιμδζπθςνμιεεάκζμ, ανςιμθυνιζμ, ηαζ δζπθςνμλζηυ μλφ), ηαζ ηα DBPs ζημ ζφκμθυ ημοξ 

ζφιθςκα ιε ιζα πθδεχνα επζζηδιμκζηχκ ζημζπείςκ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ βεκεηζηέξ 

ακςιαθίεξ ηαζ κα επζθένμοκ γδιζά ζηδκ ακαπαναβςβή [20].  
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Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ παναπνμσυκηςκ πθςνίςζδξ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ 

ηα Σνζαθμβμκςιέκα Πανάβςβα ημο Μεεακίμο (THM), βζαηί ζπδιαηίγμκηαζ ζε ιεβαθφηενεξ 

πμζυηδηεξ ηαζ είκαζ ημλζηά ηαζ βζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ απμηεθμφκ ημ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηςκ 

πενζζζυηενςκ ημλζημθμβζηχκ ηαζ επζδδιζμθμβζηχκ ενεοκχκ πμο έπμοκ βίκεζ [3].  

Μζα πθδεχνα επζζηδιμκζηχκ ζημζπείςκ, ζπεδυκ 30 επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ, ζοκδέμοκ 

ηα παναπνμσυκηα πθςνίςζδξ ιε ημοξ αολακυιεκμοξ ηζκδφκμοξ βζα ειθάκζζδ ηανηίκμο. Έκαξ 

ακαπηοζζυιεκμξ ημιέαξ ηδξ επζζηήιδξ ζοκδέεζ ηα DBPs ιε ηζξ απμαμθέξ ηαζ ηζξ βεκεηζηέξ 

ακςιαθίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δοζθεζημονβζχκ ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημ 

παιδθυ αάνμξ βέκκδζδξ ζηα κεμβέκκδηα. [63] 

Ζ εζζπκμή ηαζ δ απμννυθδζδ απ’ ημ δένια, πμο είκαζ μζ ηφνζεξ μδμί εζζαβςβήξ ηςκ 

DBPs ηαηά ηδκ ημθφιαδζδ, μδδβμφκ ζε ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ THM ζημ αίια απ’ υηζ δ 

ηαηάπμζδ. (Ashley et al. 2005 [64], Haddad et al. 2006 [65], Leavens et al. 2007 [66]). Υνυκζα 

έηεεζδ ζε DBPs ιέζς δζαθυνςκ μδχκ έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ημκ αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα ηανηίκμ 

ηδξ μονμδυπμο ηφζηεςξ (International Agency for Research on Cancer 2004 [67], Villanueva et 

al. 2004 [68], 2007 [69]). Ζ ηνζπθςναιίκδ ηαζ άθθεξ πηδηζηέξ πδιζηέξ εκχζεζξ ζηζξ πζζίκεξ είκαζ 

επζαθααείξ βζα ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια. Όιςξ μζ ιδπακζζιμί δεκ είκαζ απυθοηα ηαηακμδημί 

ηαζ δεκ είκαζ βκςζηυ ιε αεααζυηδηα ακ δ ηνζπθςναιίκδ ή άθθεξ πηδηζηέξ εκχζεζξ ηςκ DBPs ηδξ 

πζζίκαξ εοεφκμκηαζ βζα ημ άζεια.  

 

Πίλαθαο 7.5. Ονβακζηά παναπνμσυκηα πθςνίςζδξ ημο κενμφ ηαζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία 
(Λέηηαξ, 1996, USEPA, 1990, 1998, AWWA, 1990, Singer, 1994, WHO 2004) 

 

Οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωςησ  Επιπτώςεισ ςτην υγεία 
Σριαλογονοπαράγωγα του μεθανίου 
(ΣΘΜs)   

Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεκάνιο, TCM), 
CHCl3  Καρκινογόνο, θπατοτοξικό, νεφροτοξικό. 

Βρωμοδιχλωρομεκάνιο (BDCM), CHBrCl2  Καρκινογόνο, θπατοτοξικό, νεφροτοξικό. 

Διβρωμοχλωρομεκάνιo (DBCM), CHBr2Cl  Ηπατοτοξικό, νεφροτοξικό, μεταλλαξιογόνο. 

Βρωμοφόρμιο (Τριβρωμομεκάνιο,ΤΒΜ), 
CHBr3  Καρκινογόνο, θπατοτοξικό νεφροτοξικό. 

Αλογονομζνα οξικά οξζα (ΘΑΑs)   

Μoνοχλωροξικό οξφ (MCA), CH2ClCOOH Ερεκιςτικό δζρματοσ, οφκαλμϊν, αναπνευςτικοφ. 

Διχλωροξικό οξφ (DCA), CHCl2COOH  

Καρκινογόνο, νευροτοξικό, προκαλεί 
μεταβολικζσανωμαλίεσ, οφκαλμολογικζσ 
βλάβεσ,αςπερματογζνεςθ. 

Τριχλωροξικό οξφ (TCA), CCl3COOH  Ηπατοτοξικό, πικανόν καρκινογόνο. 
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Μονοβρωμοξικό οξφ (MBA), CH2BrCOOH  Πικανϊσ γενοτοξικό 

Διβρωμοξικό οξφ (DBA), CHBr2COOH  Γενοτοξικό 

Τριβρωμοξικό οξφ (TBA), CBr3COOH   

Βρωμοχλωροξικό οξφ (BCA), CHBrClCOOH  Γενοτοξικό 

Βρωμοδιχλωροξικό οξφ (BDCA), 
CBrCl2COOH   

Διβρωμοχλωροξικό οξφ (DBCA), 
CBr2ClCOOH   

Αλογονομζνα ακετονιτρίλια (ΘΑΝs)   

Διχλωροακετονιτρίλιο (DCAN), CHCl2CN  Γενοτοξικό, μεταλλαξιογόνο, καρκινογόνο. 

Τριχλωροακετονιτρίλιο (TCAN), CCl3CN  
Ερεκιςτικό δζρματοσ, ματιϊν, 
μεταλλαξιογόνο,καρκινογόνο. 

Διβρωμοακετονιτρίλιο (DBAN), CHBr2CN  Γενοτοξικό, μεταλλαξιογόνο, καρκινογόνο. 

Τριβρωμοακετονιτρίλιο (TBAN), CBr3CN  Γενοτοξικό, μεταλλαξιογόνο. 

Βρωμοχλωροακετονιτρίλιο(BCAN), 
CHBrClCN  Γενοτοξικό, μεταλλαξιογόνο, καρκινογόνο 

Αλογονοαλδεϋδεσ   

Χλωροακεταλδεχδθ (CH2ClCHO) 
 Ερεκιςτικό δζρματοσ, ματιϊν,βλεννογόνων,θπατοτοξικό, 
μεταλλαξιογόνο. 

Διχλωροακεταλδεχδθ (CHCl2CHO)  Ηπατοτοξικό, μεταλλαξιογόνο. 

Τριβρωμοακεταλδεχδθ (βρωμάλθ) 
CBr3CHO  Ηπατοτοξικό, μεταλλαξιογόνο. 

Τριχλωροακεταλδεχδθ (χλωράλθ) 
CCl3CHO  Ηπατοτοξικό, μεταλλαξιογόνο. 

Υδρίτθσ χλωράλθσ (CH), CCl3CH(OH)2  Ηπατοτοξικό, μεταλλαξιογόνο. 

Αλογονοκετόνεσ   

(1,1) Διχλωροακετόνθ (CHCl2COCH3)  Μεταλλαξιογόνο 

(1,3) Διχλωροακετόνθ (CH2ClCOCH2Cl)  Μεταλλαξιογόνο 

(1,1,1) Τριχλωροακετόνθ (CCl3COCH3)  Μεταλλαξιογόνο 

Αλογονοπικρίνεσ   

Χλωροπικρίνθ (CPK) 
(τριχλωρονιτριομεκάνιο ι 
νιτροχλωροφόρμιο), CCl3NO2 

Ερεκιςτικό δζρματοσ, ματιϊν, αναπνευςτικοφ 
ςυςτιματοσ, μεταλλαξιογόνο, καρκινογόνο. 

Βρωμοπικρίνθ (ΒPK) CBr3NO2   

Αλογονοφαινόλεσ   

2,4 διχλωροφαινόλθ (DCPh)  Ηπατοτοξικό και καρκινογόνο. 

2,4,6 Τριχλωροφαινόλθ (TCPh)  Ηπατοτοξικό και καρκινογόνο. 

Κυανοαλογονίδια   

Κυανοχλωρίδιο ClCN  Τοξικό 

Κυανοβρωμίδιο BrCN  Τοξικό 

ΜΧ *3-χλωρο-4-(διχλωρομεκυλο)-5-
υδρόξυ-2(5Η)-φουρανόνθ ιςχυρό μεταλλαξιογόνο 
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 Μελέηερ για ηιρ Φλωπαμίνερ:  

Δκχ δ ιμκμπθςναιίκδ δεκ απμηεθεί ζδιακηζηυ πνυαθδια, δ δζπθςναιίκδ ακαδφεζ ιζα 

ζζπονή μζιή πθςνίμο ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ενεεζζιυ ζηα ιάηζα. Σμ ηνζπθςνίδζμ ημο 

αγχημο (ηνζπθςναιίκδ) πνμηαθεί οπεναμθζηή δοζθμνία ζημοξ ημθοιαδηέξ ηαζ ζημοξ εεαηέξ. 

Απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα υπμο ηαζ ζοζζςνεφεηαζ ακ μ ελαενζζιυξ δεκ είκαζ ανηεηά 

ζηακμπμζδηζηυξ. Έπεζ παναηδνδεεί ζε πμθθέξ ένεοκεξ ιζα ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζηα επίπεδα ηδξ  

ηνζπθςναιίκδξ ζηδκ αηιυζθαζνα ηδξ πζζίκαξ ηαζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ ηνμοζιάηςκ άζειαημξ. [70] , 

[71] 

Αοηυ αθμνά ζδζαίηενα ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζε πζζίκεξ, δζυηζ εηηίεεκηαζ ζε αοηά πμθθέξ 

χνεξ ηδκ διένα. Ζ ζςζηή δζαηήνδζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ πζζίκαξ, πενζθαιαάκεζ ημκ επανηή 

αενζζιυ, δζάθοζδ, έθεβπμ ημο pH ηαζ επανηή επίπεδα εθεφεενμο πθςνίμο. Αοηά ιεζχκμοκ ηζξ 

πζεακυηδηεξ ζπδιαηζζιμφ ηαζ ζοζζχνεοζδξ ηςκ πθςναιζκχκ. Ζ πανμοζία εθεφεενμο πθςνίμο 

οπμδεζηκφεζ ημ ζδιείμ δζαημπήξ μλείδςζδξ ηςκ πθςναιζκχκ, υηζ δδθαδή έπμοκ μλεζδςεεί 

πθήνςξ ζε ααθααήξ εκχζεζξ.  

ηδκ πνάλδ υιςξ, αοηυ δεκ ζζπφεζ. Πάκηα εα οπάνπεζ ιζα πμζυηδηα πθςναιζκχκ ζηδκ 

πζζίκα. Όιςξ, μζ πθςναιίκεξ ιπμνμφκ κα δζαηδνδεμφκ ζηα επζηνεπηά επίπεδα ιε δζάθμνεξ 

δζενβαζίεξ, μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ πνμζεήηδ εκενβμφ άκεναηα ζε ζηυκδ ζηα θίθηνα ηαζ 

ηδκ επελενβαζία ιε οπενζχδδ αηηζκμαμθία. Άθθεξ εκχζεζξ πμο πενζέπμοκ άγςημ, υπςξ δ 

ηνεαηζκίκδ ηαζ ηα αιζκμλέα ακηζδνμφκ ιε ημ πθχνζμ βζα κα πανάβμοκ Ν-πθςναιίκεξ μζ μπμίεξ 

ηαζ αοηέξ πνμηαθμφκ ακοπυθμνδ μζιή. Έκα ζοβηεηνζιέκμ πνυαθδια ειθακίγεηαζ υηακ μζ 

πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ ηζξ εκχζεζξ δεκ απμιαηνφκμκηαζ ιε ημ κα πνμζηεεεί επζπθέμκ πθχνζμ 

ζηδκ πζζίκα. Αοηυ παναηδνήεδηε απυ ημοξ Lomas [72] ηαζ απμδυεδηε ζηδκ πανμοζία πθςνμ-

ηνεαηζκίκδξ. [60]. 

 

8. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΛΟΓΟΝΧΜΔΝΧΝ 

ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

Ζ εηηεηαιέκδ αζαθζμβναθία πμο αθμνά ηα επίπεδα ηςκ DBPs ζημ κενυ πανμπήξ ηαζ ημκ 

έθεβπμ ηςκ DBPs απυ δζάθμνεξ ιεευδμοξ επελενβαζίαξ ημο κενμφ επζαεααζχκεζ ημ εονφ θάζια 

παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ DBPs ηαζ ηζξ πενίπθμηεξ αθθδθελανηήζεζξ 

πμο έπμοκ ιεηαλφ ημοξ. Οζ ιεηααθδηέξ αοηέξ πμο παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ ακηζδνάζεζξ 
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ζπδιαηζζιμφ ηςκ DBPs, είκαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πνυδνμιςκ οθζηχκ 

(υπςξ μ μθζηυξ μνβακζηυξ άκεναηαξ, ηα ΝΟΜ ηαζ ηα BFAs), μ πνυκμξ παναιμκήξ, δ 

εενιμηναζία, ημ pH, ημ είδμξ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο απμθοιακηζημφ, ηα επίπεδα ανςιίμο ηαζ δ 

πανμοζία εκχζεςκ πμο απαζημφκ πθχνζμ (υπςξ δ αιιςκία ηαζ δ μονία). [73] 

 

8.1. Νεξό Πιήξσζεο 

Πνυδνμιμζ ηςκ DBPs ζημ κενυ πζζίκαξ, είκαζ: i) δ θοζζηή μνβακζηή φθδ (Natural 

Organic Matter, NOM) δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ημ κενυ πθήνςζδξ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ 

επίζδξ ηαζ βζα ηδκ ζοιπθήνςζδ ηδξ δελαιεκήξ, ηαζ ii) Οζ εκαπμεέζεζξ ακενχπζκδξ πνμέθεοζδξ 

(Human Body Fluids, BF) μζ μπμίεξ εζζένπμκηαζ ζηδκ πζζίκα απ’ ημοξ ημθοιαδηέξ. Αοημί μζ δομ 

ηφπμζ μνβακζηχκ έπμοκ πμθφ δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά, επμιέκςξ οπμηίεεηαζ πςξ εα 

δζαθένμοκ ηαζ ζηδκ ακηζδναζηζηυηδηα ημοξ βζα ηδκ δδιζμονβία ηαζ εζδμβέκεζδ ηςκ DBPs.  

Σμ κενυ πθήνςζδξ ζοκήεςξ ακηθείηαζ απυ ημ ζφζηδια δζακμιήξ πυζζιμο κενμφ ή απυ 

πδβή οπυβεζςκ οδάηςκ. Σα ΝΟΜ είκαζ πανυκηα ζε υθα ηα θοζζηά φδαηα ηαζ είκαζ έκα 

εηενμβεκέξ ιείβια δζαθυνςκ μνβακζηχκ ιμνίςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ αθθυπεμκεξ (απυ 

γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ ζημ κενυ) ή απυ αοηυπεμκεξ (έδαθμξ ηαζ επίβεζα αθάζηδζδ) πδβέξ. Ακ 

ημ κενυ πθήνςζδξ πνμιδεεφεηαζ απυ ζφζηδια δζακμιήξ κενμφ, εα πενζέπεζ ηθάζια ηςκ ΝΟΜ 

πμο έπμοκ παναιείκεζ ζημ κενυ ιεηά απυ ηδκ επελενβαζία ημο ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ 

πυζζιμο κενμφ ηαζ έκα πμζμζηυ DBPs απυ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ΝΟΜ ιε ημ πθχνζμ.. Ακ ημ κενυ 

πνμένπεηαζ απυ πδβή οπυβεζςκ οδάηςκ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ πςνίξ πνμεπελενβαζία, πενζέπεζ 

ιυκμ ηα ΝΟΜ ηςκ οπυβεζςκ οδάηςκ. [14] 

8.2. Δίδνο θαη πγθέληξσζε Αληηδξώλησλ 

8.2.1. Απνιπκαληηθό 

Κάεε είδμξ απμθοιακηζημφ έπεζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηά ημο. Σμ 

εθεφεενμ πθχνζμ είκαζ πμθφ απμηεθεζιαηζηυ ζημ κα απεκενβμπμζεί ημοξ παεμβυκμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ, αθθά πανάβεζ απυ ηζξ ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ DBPs. Σμ υγμκ είκαζ 

απμηεθεζιαηζηυ απμθοιακηζηυ ηαζ δεκ πανάβεζ πμθθά DBPs, αθθά ημ υγμκ δεκ είκαζ ζηακυ κα 

πανέπεζ οπυθεζιια ιέζς ημο ζοζηήιαημξ δζακμιήξ. Ζ οπενζχδδξ αηηζκμαμθία είκαζ 
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απμηεθεζιαηζηή ζημ κα απεκενβμπμζεί ημοξ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ δεκ πανάβεζ 

ηάπμζα απυ ηα βκςζηά ηαζ επζαθααή DBPs αθθά υπςξ ηαζ ημ υγμκ δεκ πανέπεζ οπυθεζιια.  

Μεθέηεξ έδεζλακ πςξ υηακ δ ζοβηέκηνςζδ ημο απμθοιακηζημφ αολάκεηαζ, μ ζπδιαηζζιυξ 

ηςκ DBPs αολάκεηαζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ Singer et al. (1995) [74], ζοιπένακακ πςξ ημ κενυ ιε 

ηδκ ιεβαθφηενδ δυζδ πθςνίμο, έπεζ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ TTHM ηαζ HAAs 52 ιg/L ηαζ 80 ιg/L, 

ακηίζημζπα. Δκχ ημ κενυ ιε ηδκ ιζηνυηενδ δυζδ πθςνίμο, είπε ιέζδ ζοβηέκηνςζδ TTHM ηαζ 

HAAs 19 ιg/L ηαζ 39 ιg/L, ακηίζημζπα.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ μονία, μζ Joseph De Laat et al. (2010) [75] ζοιπένακακ πςξ δ 

απαίηδζδ ηδξ μονίαξ ζε πθχνζμ ιπμνεί κα θηάζεζ ηα 5.0 molCl2/mol μονίαξ, εκχ μζ De Laat et 

al. (1982) [76] ανήηακ 3.8 mol/mol. Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ αοηχκ απμδίδεηαζ ζημ βεβμκυξ 

υηζ πνδζζιμπμζήεδηακ δζαθμνεηζηέξ πμζυηδηεξ ακηζδναζηδνίςκ. Δπίζδξ δ δυζδ ημο πθςνίμο 

επδνεάγεζ υπςξ είκαζ θοζζηυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ μονίαξ, ημο TOC ηαζ ημο ΣΝ βζα κα 

παναπεμφκ κζηνζηά. [75] 

8.2.2. Φπζηθή Οξγαληθή Ύιε (ΝΟΜ) 

Ζ πμζυηδηα ηαζ μ παναηηήναξ ημο ΝΟΜ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ 

DBPs. Σα πμοιζηά μλέα είκαζ πζμ ακηζδναζηζηά απυ ηα θμοθαζηά ιε ημ πθχνζμ (Reckhow et al., 

1990 [77]) ηαζ ημ υγμκ, απυ ηδκ άπμρδ απαίηδζδξ μλεζδςηζημφ/απμθοιακηζημφ ηαζ ημκ 

ζπδιαηζζιυ ηςκ DBPs [73]. Σέθμξ, δ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ΝΟΜ μδδβεί ζηδκ αφλδζδ 

ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ παναπνμσυκηςκ. [14] 

8.2.3. Δλαπνζέζεηο Αλζξώπηλεο Πξνέιεπζεο – Πνζνζηό Κνιπκβεηώλ 

Οζ εκαπμεέζεζξ ακενχπζκδξ πνμέθεοζδξ, ζοκεπχξ ζοζζςνεφμκηαζ ηαζ αολάκμκηαζ ζηζξ 

πζζίκεξ ιε ημκ πνυκμ, θυβς ημο ιδ ζοπκά ακακεχζζιμο κενμφ πζζίκαξ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο TOC 

ζε ιζα ένεοκα (Kanan, 2010 [78]), παναηδνήεδηε υηζ είκαζ πζμ ορδθή απυ ηα επίπεδα ζημ κενυ 

πθήνςζδξ. ε ιζα άθθδ ένεοκα (Chu and Nieuwenhuijsen, 2002 [53]), παναηδνήεδηε πςξ μ 

δζαθοιέκμξ μνβακζηυξ άκεναηαξ αολήεδηε ζδιακηζηά ιε ημκ ανζειυ ηςκ ημθοιαδηχκ. Οζ 

Thacker and Nitnaware (2003) [22] ανήηακ έκα εφνμξ ηζιχκ βζα ημ TOC ηδξ ηάλεςξ ηςκ 0.094 

ιε 16 mg/L, ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ημθοιαδηχκ. Οζ  Kim et al. (2002) [2] 

πθςνίςζακ οθζηά ακενχπζκδξ πνμέθεοζδξ ( ηνίπεξ, ζάθζα, δένια ηαζ μφνα) λεπςνζζηά ηαζ ιαγί 
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ζακ έκα ιίβια ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ πδβέξ κενμφ (επζθακεζαηυ ηαζ οπυβεζμ). Έηζζ παναηδνήεδηε 

μ ζπδιαηζζιυξ δζαθμνεηζηχκ DBPs (πθςνμθυνιζμ, ανςιμδζπθςνμιεεάκζμ, 

δζπθςνμαηεημκζηνίθζμ ηαζ ηνζπθςνμπνμπάκζμ) απυ αοηά ηα οθζηά.  Άνα αβαίκεζ βεκζηυηενα ημ 

ζοιπέναζια υηζ υζμ αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ εκχζεςκ ακενχπζκδξ πνμέθεοζδξ ηαζ 

ζοκεπχξ μ ανζειυξ ηςκ ημθοιαδηχκ, αολάκεηαζ ηαζ δ δδιζμονβία ηάπμζςκ DBPs.  [14] 

οβηεηνζιέκα βζα ηδκ μονία δ υπμζα ιεθεηάηαζ ζε αοηήκ ηδκ ενβαζία, μζ Joseph De Laat 

et al. (2010) [75] ανήηακ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ μονίαξ απυ 0.14 ιέπνζ 3.7 mg/L ζηζξ πζζίκεξ, ημ 

ίδζμ ηαζ μζ Jaggli (1995) [25] ηαζ Abidi et al. (2001) [26]. Ζ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μονίαξ ηαζ 

ημο TOC είκαζ 1.08 ηαζ 3.5 mg/L ακηίζημζπα. Ζ ιέζδ ζοκεζζθμνά ηδξ μονίαξ ζημκ TOC, είκαζ 

6.35 %. Όζμκ αθμνά ημ πυζμ ζηαεενή είκαζ δ μονία πανμοζία εθεφεενμφ πθςνίμο ανέεδηε πςξ 

δ μονία απμζοκηίεεηαζ πμθφ ανβά απυ ημ εθεφεενμ πθχνζμ ζε ζοκεήηεξ πζζίκαξ  ([Urea]: 1-2 mg 

L
-1

 (16.7-33.4 mM), [Free chlorine]: 1.5-2.0 mg Cl2 L
-1

 (21-28 mM), pH: 7.2-7.5; T: 25-30 
o
C). 

Ζ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ είκαζ απμηέθεζια ηςκ ακηζδνάζεςκ πθςνίςζδξ ιεηά 

απυ 11 χνεξ ακηίδναζδξ ιε πανμοζία 1.6-1.8 mg Cl2 L
-1

.  [75] 

8.2.4. Οιηθόο Οξγαληθόο Άλζξαθαο (Total Organic Carbon, TOC) 

Κάπμζα πεζνάιαηα πμο δζελήπεδζακ, έδεζλακ πςξ ηαεχξ ημ επίπεδμ ημο μθζημφ 

μνβακζημφ άκεναηα αολακυηακ, μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ DBPs αολακυηακ. Γζα πανάδεζβια, μζ Singer 

et al. (1995), ανήηακ πςξ ζε ζοβηέκηνςζδ 5.4 mg L
-1

 TOC πανήπεδζακ 82 ιg L
-1

 ΣΣΖΜ ηαζ 

106 ιg L
-1

 ΖΑΑ, εκχ ζε ζοβηέκηνςζδ 2.4 mg L
-1

 TOC πανήπεδζακ 39 ιg 
-1

L TTHM ηαζ 36 ιg 

L
-1

 HAA. Αοηά ηα απμηεθέζιαηα έδεζλακ ηδκ ακάθμβδ ελάνηδζδ ημο TOC ηαζ ηςκ TTHM ηαζ 

ΖΑΑs. Σα ίδζα ζοιπενάζιαηα αβήηακ ηαζ απυ ημοξ Dojilido et al. (1999) [79].   

8.2.5. Οιηθό Άδσην (Total Nitrogen, TN) – Νηηξηθά 

Ο θυβμξ Cl2:N βζα ηδκ εθάπζζηδ δδιζμονβία παναπνμσυκηςκ, ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα 

ημο εζζενπυιεκμο κενμφ ζηδκ πζζίκα.  Σμ είδμξ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πμοιζηχκ εκχζεςκ πμο 

ανίζημκηαζ ζημ εζζενπυιεκμ  κενυ, είκαζ μζ πζμ ζδιακηζημί πανάιεηνμζ μζ μπμίμζ οπμδεζηκφμοκ 

πμζυξ εα είκαζ μ ηαθφηενμξ θυβμξ Cl2:N. Οζ Diehl et al., (2002) [80] ανήηακ πςξ ηαεχξ μ θυβμξ 

Cl2:N ιεζςκυηακ, ημ ίδζμ έηακακ ηαζ ηα HAAs. Δπίζδξ πνυηεζκακ ηαζ έκακ ζδακζηυ θυβμ βζα ηδκ 
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εθάπζζηδ παναβςβή DBPs, μ μπμίμξ είκαζ 3:1 Cl2:N, αθθά αοηυξ μ θυβμξ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ μ 

ζδακζηυξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ααηηδνζαηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα πεζνάιαηα πμο έβζκακ ζε δζάθοια μονίαξ (Joseph De Laat et al., 2010) 

[75], έδεζλακ πςξ δ ζοβηέκηνςζδ ημο TN ιεζχκεηαζ υηακ δ δυζδ πθςνίμο αολάκεηαζ απυ 0 

mol/mol ζε 3.5 mol mol
-1

 ηαζ αολάκεηαζ βζα δυζεζξ πθςνίμο ιεβαθφηενεξ απυ 3.5 mol mol
-1

.  

Ζ πθςνίςζδ ηδξ μονίαξ μδδβεί ζηδκ δδιζμονβία κζηνζηχκ δ μπμία αολάκεηαζ υηακ δ δυζδ 

πθςνίμο αολάκεηαζ. ε ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε δζάθοια μονίαξ (Joseph De Laat et al., 

2010) [75], θαίκεηαζ πςξ ημ μθζηυ άγςημ πμο είκαζ πανυκ ζηα πθςνζςιέκα δζαθφιαηα ηδξ μονίαξ 

ζε δυζεζξ ιεβαθφηενεξ απυ 4 mol mol
-1

 είκαζ ιυκμ ζηδκ ιμνθή Ν-κζηνζηχκ. Παναηδνείηαζ 

επίζδξ πςξ μζ ορδθυηενεξ ηζιέξ κζηνζηχκ ηαζ απαίηδζδξ ζε πθχνζμ, παναηδνήεδηακ ζε μοδέηενμ 

pH. Ζ δδιζμονβία κζηνζηχκ δζηαζμθμβεί ηδκ ιεβάθδ απαίηδζδ ζε πθχνζμ βζα ηδκ μονία. Σα δομ 

άημια αγχημο ηδξ μονίαξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε 2 mol Ν-κζηνζηχκ. Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ 

εεςνδηζηή ακηίδναζδ παναηάης, δ εεςνδηζηή απαίηδζδ πθςνίμο εα είκαζ 8 mol Cl2 mol
-1

 

μονίαξ. 

 

NH2CONH2 + 8HOCl→CO2 + 2HNO3 + 8HCl + H2O 
 

Δπίζδξ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ κζηνζηχκ πνμένπεηαζ απυ ηδκ πθςνίςζδ ηδξ αιιςκίαξ, 

εζδζηά ζε ιεβάθμ θυβμ πθςνίμο: αιιςκίαξ (White, 1999 [81]). Γεκζηά εεςνείηαζ πςξ ημ κζηνζηυ 

ζυκ ζπδιαηίγεηαζ απυ ημ εκδζάιεζμ (ΝΟΖ) ηαηά ηδκ απμζφκεεζδ ηδξ πθςναιίκδξ (Jafvert and 

Valentine, 1992 [82], White, 1999 [81]). 

8.2.6. πγθέληξσζε Βξσκηνύρσλ 

Ζ πανμοζία ζυκημξ ανςιίμο ηαηά ηδκ επελενβαζία απμθφιακζδξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

ζπδιαηζζιυ DPBs υπςξ είκαζ ηα ανςιζςιέκα μνβακζηά ηαζ ηα ανςιζηά ζυκηα. Μζηνέξ αθθά 

ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ ανςιζμφπςκ, δ απυθοηδ πνυδνμιδ έκςζδ ηςκ ανςιζηχκ ηαζ άθθςκ 

ανςιζςιέκςκ εκχζεςκ, ιπμνεί κα ανεεεί ζε πδβέξ πυζζιμο κενμφ ςξ απμηέθεζια ιυθοκζδξ ηαζ 

εζζπχνδζδξ εαθαζζζκμφ κενμφ πχνζα ηςκ ανςιζμφπςκ απυ θοζζηέξ πδβέξ.  

Σμ ακηίηηοπμ ηςκ ανςιζμφπςκ ζηδκ εζδμβέκεζδ ηςκ DBPs ζε ιζα μιάδα εκχζεςκ υπςξ 

ηα THMs ή ηα HAAs έπεζ ζογδηδεεί απυ ημοξ Cooper et al. (1985) [83] ηαζ Amy et al. (1993) 

[84].Οζ Rook et al. (1978) [85], ακέθενε πςξ ημ ανχιζμ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ απ’ ημ πθχνζμ 

ζηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζε οπμηαηαζηάζεζξ ιε μνβακζηά ιυνζα. Δπίζδξ, ηα πνυδνμια οθζηά ιπμνεί 
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κα δζαθένμοκ ζηδκ επζδεηηζηυηδηα/εοαζζεδζία ημοξ ζηδκ ανςιίςζδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

πθςνίςζδ. Σμ οπμανςιζχδεξ μλφ ζπδιαηίγεηαζ απυ ηα ανςιζμφπα ηα μπμία ιπμνεί κα 

ακηζδνάζμοκ ιε ηδκ αιιςκία βζα κα ζπδιαηίζμοκ ανςιαιίκεξ (Galal-Gorchev & Morris, 1965 

[86]). [87]. Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ έδεζλακ πςξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ανςιζδίςκ, 

δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ TTHM ηαζ HAAs αολάκεηαζ. ε πζζίκεξ υπμο πνμζηίεεηαζ ιυκμ πθχνζμ, δ 

ηφνζα έκςζδ ηςκ THMs, είκαζ ημ πθςνμθυνιζμ.  

 

8.3. Θεξκνθξαζία 

Πμθθέξ ιεθέηεξ δζελήπεδζακ βζα κα αλζμθμβδεεί πςξ δ εενιμηναζία επδνεάγεζ ημκ 

νοειυ ζπδιαηζζιμφ ηαζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ DBPs. Κάπμζεξ απυ αοηέξ έδεζλακ πςξ ηαεχξ δ 

εενιμηναζία αολάκεηαζ, δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ TTHMs αολάκεηαζ. Όιςξ, ηα απμηεθέζιαηα αοηά 

δεκ είκαζ απυθοηα δζυηζ δζαθμνεηζηά απμηεθέζιαηα ανέεδηακ ζε άθθεξ ένεοκεξ.  

Γζα πανάδεζβια, μζ Nieminski et al. (1993) [88] ελέηαζακ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ TTHM 

ηαζ HAA ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηεζζάνςκ επμπχκ. Αοηή δ ιεθέηδ έδεζλε πςξ μζ ορδθυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ THMs παναηδνήεδηακ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ημ θεζκυπςνμ ηαζ μζ παιδθυηενεξ 

ημκ πεζιχκα ηαζ ηδκ άκμζλδ. Οζ Chen and Weisel (1998) [89] ζοκέθελακ κενυ απυ ημκ Νμέιανζμ 

ημο 1991 ιέπνζ ηαζ ημκ Οηηχανζμ ημο 1993. Σα επίπεδα ηςκ TTHM ημκ πεζιχκα ήηακ 14±4 ιg 

L
-1

 ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ήηακ 33±13 ιg L
-1

. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ HAA ημ πεζιχκα ηαζ ημ 

ηαθμηαίνζ ανέεδηακ 24±6 ιg L
-1

 ηαζ 26±8 ιg L
-1

, ακηίζημζπα. Αοημί ζοιπένακακ πςξ ηα 

TTHMs αολήεδηακ ζδιακηζηά ημ ηαθμηαίνζ, εκχ ηα HAAs πανέιεζκακ ίδζα ηαε’ υθδ ηδ 

δζάνηεζα ημο πνυκμο.  

Όζμ βζα ημκ νοειυ ζπδιαηζζιμφ ηςκ THMs, HAAs, ζυκηςκ ανςιίμο ηαζ HANs δείπκεζ 

κα αολάκεηαζ ιε ηδκ εενιμηναζία (AWWARF, 1991 [90],  Siddiqui & Amy, 1993 [91]). Σα 

πμζμζηά ηςκ αθμβμκμηεημκχκ ηαζ ηςκ πθςνμπζηνζκχκ έπμοκ ανεεεί κα είκαζ ορδθυηενα ζε 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ, ηαεχξ μζ ζοβηεκηνχζεζξ άθθςκ DBPs ήηακ πανυιμζεξ ή δεκ άθθαλακ 

ζδιακηζηά. Αοηά ηα απμηεθέζιαηα, δείπκμοκ πςξ δ ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ επζηνέπμοκ ηδκ 

πζμ βνήβμνδ ιεηαηνμπή ηςκ αθμβμκμηεημκχκ ζε άθθα παναπνμσυκηα. ε ιεθέηεξ βζα ηδκ 

επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηα THMs, Peters et al. (1991) [92] ανήηακ ελάνηδζδ ηαηά 

Arrhenius ιεηαλφ ζηδκ ζηαεενά νοειμφ ηαζ ζηδκ εενιμηναζία ιε εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ 10-

20 kJ mol
-1

.  
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Ζ επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηα THMs ήηακ πζμ ειθακήξ ζε ιεβαθφηενμοξ πνυκμοξ 

επαθήξ (Carlson & Hardy, 1998 [93]). Με αάζδ ζπεδζαζιμφ, μζ μοζίεξ πμο ακηζδνμφκ βνήβμνα 

βζα κα ζπδιαηίζμοκ DBPs, δεκ επδνεάγμκηαζ απ’ ηδκ εενιμηναζία. Απυ ηδκ άθθδ υιςξ, μζ 

εκχζεζξ πμο ακηζδνμφκ ανβά απαζημφκ ορδθυηενδ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ ηαζ αφλδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ δ μπμία πανέπεζ ηδκ εκένβεζα. Δηηυξ απυ ηδκ ηζκδηζηή ηδξ ακηίδναζδξ, δ 

εενιμηναζία ημο κενμφ πανμπήξ ιπμνεί επίζδξ κα επδνεάζεζ ηδκ ζηακυηδηα απμθφιακζδξ. 

Σέθμξ δ αζμηηυκμξ δνάζδ ηςκ απμθοιακηζηχκ επίζδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ εενιμηναζία πχνζα απ’ 

ημ pH ηαζ ηδκ οπμθεζιιαηζηή ζοβηέκηνςζδ. [87] 

8.4. pH 

Ζ επίδναζδ ημο pH ζηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ THMs έπεζ ακαθενεεί απυ πμθθέξ ένεοκεξ 

απυ ηυηε πμο ακαηαθφθεδηακ ζημ πυζζιμ κενυ (Stevens et al., 1976 [94], Lange & Kawczynski, 

1978 [95], Trussell & Umphres, 1978 [96]). Πζμ πνυζθαηα ακαθένεδηε ηαζ δ επίδναζδ ημο pH 

ηαζ ζε άθθα παναπνμσυκηα απμθφιακζδξ (Miller & Uden, 1983 [97], Reckhow & Singer, 1985 

[98]). Ο νοειυξ δδιζμονβίαξ ηςκ THM αολάκεηαζ ηαεχξ ημ pH αολάκεηαζ (Stevens et al., 1976). 

Οζ Kavanaugh et al. (1980) ακαθένμοκ ηνζπθάζζα αφλδζδ ζημκ νοειυ ακηίδναζδξ ακά ιμκάδα 

pH.  

Γεκζηά, δ αφλδζδ ημο pH έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ THMs ηαζ 

ηδ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ HAAs , HANs ηαζ ηςκ αθμβμκμηεημκχκ. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ 

ηςκ TCAs ηείκμοκ κα αολάκμκηαζ ζε pH ιζηνυηενα απυ 8.0 απ’ υηζ ζε pH ιεβαθφηενα απυ 8.0. 

Καζ άθθμζ ενεοκδηέξ (Stevens et al. 1976), ανήηακ πςξ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ TCAs είκαζ 

αζζεδηά παιδθυηενεξ ζε pH 9.4 απ’ υηζ ζε pH 5 ιε 7. Σα TCA ήηακ ιαηνάκ ηα ηονίανπα HAA. 

Οζ Carlson & Hardy (1998) [93] ακέθενακ πςξ ζε pH ιεβαθφηενα απυ 9.0, μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ 

THMs ιεζχκεηαζ ηαεχξ ημ pH αολάκεηαζ. Δίκαζ δοκαηυκ δ θμνά ηδξ εκαθθαβήξ ημο 

οπμπθςνζϊδμοξ μλέςξ ζε οπμπθςνζϊδεξ, κα επδνεάγεζ ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ THMs ζε ιζηνμφξ 

πνυκμοξ ακηίδναζδξ.  

Σμ pH ημο κενμφ πδβήξ ιπμνεί επίζδξ κα επδνεάζεζ ηδκ δδιζμονβία ηςκ παναπνμσυκηςκ 

ιεηά ηδκ πνμζεήηδ πθςνίμο/πθςναιίκδξ. Πμθθά απυ ηα αθμβμκςιέκα DBPs ηείκμοκ κα 

οδνμθφμκηαζ ζε αθηαθζηυ pH (>8.0) (Singer, 1994). Σμ pH έπεζ ιεβάθδ επζνρμή ζημκ 

ζπδιαηζζιυ αθδετδχκ (Schechter & Singer, 1995 [99]). Τρδθυηενεξ ηζιέξ pH παναβυιεκεξ απυ 

μγμκυθοζδ, έπμοκ ςξ απμηέθεζια θζβυηενα πμζά αθδεΰδδξ.[87] 
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Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ μονία, δ επίδναζδ ημο pH ζηδκ ηαηακάθςζδ ημο πθςνίμο απ’ 

ηδκ μονία ([μονία]=1 mM) είκαζ ειθακήξ. Ένεοκα έδεζλε [] υηζ δ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ ημο 

πθςνίμο ζε πνυκμ ακηίδναζδξ 24 χνεξ πμο ηοιαίκεηαζ ακάιεζα ζε 3.7 ιε 5 mol Cl/mol μονίαξ. 

Πζμ εκδζαθένμκ είκαζ ηα ζημζπεία πμο αβήηακ απυ ιζα άθθδ ζεζνά πεζναιάηςκ (Joseph De Laat 

et al., 2010) [75] (ημ pH ηοιαζκυηακ απυ 5.3 ιέπνζ 10.2 ηαζ ήηακ ζηαεενυ ηαηά ηδκ ακηίδναζδ) 

έδεζλακ πςξ ημ pH επδνεάγεζ ζδιακηζηά ημκ ανπζηυ νοειυ ηδξ ηαηακάθςζδξ πθςνίμο.  

8.5. Υξόλνο Παξακνλήο 

Έπμοκ δζελαπεεί ανηεηέξ ένεοκεξ βζα κα ελεηαζηεί πςξ μ πνυκμξ παναιμκήξ επδνεάγεζ 

ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ παναπνμσυκηςκ. Αοηέξ μζ ιεθέηεξ (Chen and Weisel [89], 1998, LeBel et al. 

1997 [100]) έδεζλακ πςξ ηαεχξ μ πνυκμξ αολάκεηαζ, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ TTHMs αολάκμκηαζ 

ηαζ ηςκ HAAs ιεζχκμκηαζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ανήηακ ηζξ ιέζεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ TTHMs 

απυ ηδκ ιένα ιδδέκ, πνχηδ, δεφηενδ ηαζ ηνίηδ ή ηαζ παναπάκς κα είκαζ 25±14 ιg L
-1

, 30±16 ιg 

L
-1

, 29±15 ιg L
-1

, ηαζ 30±14 ιg L
-1

, ακηίζημζπα. Δπίζδξ ηα επίπεδα ηςκ HAAs απυ ηδκ ιένα 

ιδδέκ ανέεδηακ 24±6 ιg L
-1

, 23±7 ιg L
-1

, 21±8 ιg L
-1

, ηαζ 14±6 ιg L
-1

, ακηίζημζπα. Αοηά ηα 

απμηεθέζιαηα δείπκμοκ πςξ ηαεχξ μ πνυκμξ δζαιμκήξ αολάκεηαζ ηα TTHMs αολάκμκηαζ ηαζ 

αοηά (απυ ηδκ πνχηδ ιένα) ηαζ ηα HAAs ιεζχκμκηαζ. Πανυιμζα απμηεθέζιαηα ανήηακ ηαζ μζ 

LeBel et al. (1997) [100].   

8.6. Σαρύηεηεο - Ρπζκνί Αληηδξάζεσλ 

Μεηά ηδκ πνμζεήηδ πθςνίμο, οπάνπεζ ιζα πενίμδμξ υπμο ηα THM ζπδιαηίγμκηαζ 

βνήβμνα απυ ηζξ ανπζηέξ χνεξ (π.π. 4 χνεξ), αημθμοεχκηαξ ιείςζδ ημο νοειμφ ζπδιαηζζιμφ 

ημοξ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ βνήβμνδ ηαζ ανβή ακηίδναζδ ηςκ ΝΟΜ ηαζ ηςκ BFAs. Σα 

ανςιμπθςνζςιέκα THM έπεζ ανεεεί πςξ ζπδιαηίγμκηαζ πζμ βνήβμνα απυ ημ πθςνμθυνιζμ.  

Πενζζζυηενα ζημζπεία βζα πμθθέξ πδβέξ οπμδεζηκφμοκ πςξ μ ζπδιαηζζιυξ ημο ανςιμθμνιίμο 

επζαναδφκεηαζ ζε πενίπμο 7 ιε 8 χνεξ ηαζ ζηαιαηά ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά ιεηά απυ 20 χνεξ 

(AWWARF, 1991 [90] Koch et al., 1991). Ζ ίδζα βεκζηή ηζκδηζηή ηάζδ πμο παναηδνείηαζ βζα ηα 

THMs, ζζπφεζ ηαζ βζα ηα HAAs. Ζ πενίμδμξ ημο βνήβμνμο ζπδιαηζζιμφ είκαζ ζηζξ πνχηεξ 4-8 

χνεξ ηαζ αημθμοεεί ιζα ιείςζδ ημο νοειμφ ζπδιαηζζιμφ. Γεκζηά, βζα ηζξ πενζζζυηενεξ πδβέξ, μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πθςνζςιέκςκ HAA θαίκεηαζ κα αολάκμκηαζ ανβά ηαζ ιεηά απυ 96 χνεξ, 

ηαεχξ μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ DBA ζηαιαηά ζε πενίπμο 18-20 χνεξ.  
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9. ΚΟΠΟ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

Ο ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ 

ηδ δδιζμονβία αθμβμκςιέκςκ μνβακζηχκ παναπνμσυκηςκ ζε ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ. Σα 

ζοβηεηνζιέκα παναπνμσυκηα πανάβμκηαζ ηαηά ηδ πδιζηή απμθφιακζδ ηςκ οδάηςκ, ιέζς ηδξ 

ακηίδναζδξ ημο απμθοιακηζημφ ιέζμο ιε ηδκ μνβακζηή φθδ, πμο εζζάβεηαζ ζηζξ πζζίκεξ, ηονίςξ 

απυ ημοξ θμουιεκμοξ. Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ πνμηφπημοζεξ αθμβμκςιέκεξ εκχζεζξ 

ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ςξ εκ δοκάιεζ ηανηζκμβυκεξ ηαζ ζοκεπχξ ηαείζηαηαζ απαναίηδηδ δ 

πνμθδπηζηή ηαζ δζελμδζηή ιεθέηδ ημοξ.  

 ηα ζοβηεηνζιέκα πθαίζζα οθμπμίδζδξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, απαζηήεδηε δ 

ηαηάθθδθδ αεθηζζημπμίδζδ οπάνπμοζαξ ακαθοηζηήξ ηεπκζηήξ, πνμηεζιέκμο κα είκαζ εθζηηυξ μ 

πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ μονίαξ ζε δείβιαηα κενμφ απυ ημθοιαδηζηέξ 

δελαιεκέξ ιε υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ζηακμπμζδηζηά υνζα ακίπκεοζδξ, ιεβαθφηενδ εοαζζεδζία, 

επζθεηηζηυηδηα, επακαθδρζιυηδηα ηαζ αηνίαεζα.  

οκμπηζηά, ζηα πθαίζζα οθμπμίδζδξ ηςκ ακςηένς ζηυπςκ, απμπεζνάεδηε: 

- Ο πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ ημο κενμφ ηςκ 

ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ. 

- Ζ εηηίιδζδ ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ζημ κενυ πζζίκαξ. 

- Ζ ζοζπέηζζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ παναβυκηςκ αοηχκ ιεηαλφ ημοξ.  

- Ζ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ ιε ηα ακηίζημζπα ηδξ 

οπάνπμοζαξ αζαθζμβναθίαξ. 

- Ζ απμηίιδζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ θμομιέκςκ, θυβς έηεεζήξ ημοξ ζηα αθμβςκμιέκα 

μνβακζηά παναπνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ ζηζξ πζζίκεξ.  
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1. ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, θήθεδηακ δείβιαηα απυ 5 ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ. 

οβηεηνζιέκα πνυηεζηαζ βζα ημζκυπνδζηεξ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ πζζίκεξ, μζ μπμίεξ 

απμθοιαίκμκηαζ ιε πνήζδ πθςνίμο πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζημφκ μζ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ 

οβζεζκήξ. Σα δείβιαηα πμο ζοθθέπεδηακ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά, αημθμφεςξ:  

 

Δζσηεξηθέο Κνιπκβεηηθέο Γεμακελέο (Indoor Swimming Pools, ISP) 

 Κμθοιαδηζηή δελαιεκή βοικαζηδνίμο ημο Πακεπζζηδιίμο (ISP-1) 

Γζαζηάζεζξ: 25 ×50 m
2
 

Βάεμξ: 2.5 m 

 Γδιμηζηή ημθοιαδηζηή δελαιεκή Ζναηθείμο (ιζηνή πζζίκα) (ISP-2) 

Γζαζηάζεζξ: 14 ×6 m
2
 

Βάεμξ: 1 m 

 Μεβάθδ ημθοιαδηζηή δελαιεκή Παβηνδηίμο ηαδίμο (ISP-3) 

Γζαζηάζεζξ: 25 ×12.5 m
2
 

Βάεμξ: 2.2 m 

 Μζηνή ημθοιαδηζηή δελαιεκή Παβηνδηίμο ηαδίμο (ISP-4) 

Γζαζηάζεζξ: 12.5 ×6 m
2
 

Βάεμξ: 0.4-1 m 

 

Δμσηεξηθέο Κνιπκβεηηθέο Γεμακελέο (Outdoor Swimming Pools, OSP) 

 Γδιμηζηή ημθοιαδηζηή δελαιεκή Ζναηθείμο (ιεβάθδ πζζίκα) (OSP) 

Γζαζηάζεζξ: 25 ×50 m
2
 

Βάεμξ: 3 m 

 

Αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ ζοκδοαζηζηά ιε ηδ δεζβιαημθδρία ηςκ ημθοιαδηζηχκ οδάηςκ 

θήθεδηακ πανάθθδθα δείβιαηα απυ ημ ακηίζημζπμ δίηηομ φδνεοζδξ, χζηε κα είκαζ εθζηηή δ 

ζφβηνζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο κενμφ πνζκ ηαζ αθυημο οπμζηεί ηζξ απαναίηδηεξ δζενβαζίεξ 

απμθφιακζδξ, υπςξ είκαζ δ πθςνίςζδ, ζημ πχνμ ηδξ ημθοιαδηζηήξ δελαιεκήξ.  
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1.1. πιινγή θαη πληήξεζε Γεηγκάησλ 

Ζ ζοθθμβή ηςκ δεζβιάηςκ κενμφ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ, δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε 

ηδ πδιζηή ακάθοζδ, βζα ηδκ μπμία πνμμνίγεηαζ ημ εηάζημηε δείβια οβηεηνζιέκα, δ ζοθθμβή 

ηςκ δεζβιάηςκ ζοκανηήζεζ ημο πδιζημφ είδμοξ πμο πνμζδζμνίγεηαζ, ζοκηεθείηαζ ςξ αημθμφεςξ:  

Ιονηική ζύζηαζη: βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζμκηζηήξ ζφζηαζδξ, ηα δείβιαηα ζοθθέβμκηαζ 

ζε δμπεία πμθοαζεοθεκίμο υβημο 25 ml, ηαηυπζκ έηπθοζήξ ημοξ ιε οπενηάεανμ (nano pure) κενυ 

(PureLab Ultra ELGA, UK). Ζ ηαεανυηδηα ημο nano-pure κενμφ είκαζ ζδζαίηενα ορδθή ηαζ δ 

εζδζηή ημο ακηίζηαζδ 18.2 ΜΧ cm
-1

. Δπζπνυζεεηα, ζηα δείβιαηα πμο ζοθθέβμκηαζ πνμζηίεεηαζ 

CHCl3 ζε πμζμζηζαία ακαθμβία 0 -4% (0.1 ml CHCl3 ακά 25 ml δείβιαημξ), πνμηεζιέκμο κα 

ακαζηαθεί δ ααηηδνζαηή δναζηδνζυηδηα. Σέθμξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηα δείβιαηα, ηαηυπζκ 

ζοθθμβήξ ημοξ,  θοθάζζμκηαζ ζε εενιμηναζία Σ = 4 
o
C ιέπνζ ηδκ ακάθοζή ημοξ.  

Οπγανικόρ άνθπακαρ: ηα δείβιαηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ ακάθοζδ ημο μθζημφ 

μνβακζημφ άκεναηα, ζοθθέβμκηαζ ζε ζημονυπνςιεξ βοάθζκεξ θζάθεξ ηςκ 50 ml, αθμφ ανπζηά, 

εηπθοεμφκ ιε οπενηάεανμ κενυ ηαζ εενιακεμφκ ζημοξ 550 
μ
C βζα 4 χνεξ (Fung et al., 1996 

[101]).  

Υπολειμμαηικό σλώπιο: μ πνμζδζμνζζιυξ ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο ζοκηεθείηαζ 

αιέζςξ ηαηυπζκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ηαευζμκ είκαζ αζηαεέξ ζηα οδαηζηά δείβιαηα. Ζ 

ζοκηήνδζδ ημο δείβιαημξ, δεκ είκαζ εθζηηή ηαζ εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ ακαηίκδζδ ηαζ δ 

έηεεζή ημο ζημ έκημκμ θςξ.  

1.2. Σερληθή Γεηγκαηνιεςίαο 

Σα δείβιαηα κενμφ ζοθθέβμκηαζ απυ ηζξ ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ, δίκμκηαξ ηδκ 

απαζημφιεκδ πνμζμπή ζηδκ πανμοζία θοζαθίδςκ αένα χζηε κα απμθεοπεμφκ. Καηά ηδ ζοθθμβή 

ημοξ, ημ δμπείμ απμεήηεοζδξ ειααπηίγεηαζ ζημ κενυ ηδξ δελαιεκήξ ηαζ παναιέκεζ ηάης απυ ηδκ 

επζθάκεζα ημο ιέπνζ ηδκ πθήνδ πθήνςζή ημο.  
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2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

2.1. Πξνζδηνξηζκόο Οπξίαο  

2.1.1. Μέζνδνο Πξνζδηνξηζκνύ Οπξίαο κέζσ ύδεπμεο HPLC/UV  

Ο πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ μονίαξ ζηα δείβιαηα ζοκηεθείηαζ ιε ηδ ζφγεολδ ηδξ 

ηεπκζηήξ οβνήξ πνςιαημβναθίαξ ορδθήξ απυδμζδξ (HPLC), ιε θαζιαημζημπία οπενζχδμοξ 

(Ultra-Violet, UV). οβηεηνζιέκα, βζα ημ δζαπςνζζιυ ηδξ μονίαξ ιέζς HPLC, πνδζζιμπμζείηαζ 

ηαηζμακηαθθαηηζηή ζηήθδ 150 ×4.6 mm Dionex IonPac CS12 εθμδζαζιέκδ ιε πνμζηήθδ CG12, 

εκχ βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πνδζζιμπμζείηαζ UV αηηζκμαμθία 194 nm, υπμο δ μονία 

ειθακίγεζ ηδ ιέβζζηδ UV εκενβυ δζαημιή απμννυθδζδξ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ μονίαξ εζζένπεηαζ 

ζηδ ζηήθδ δείβια υβημο 50 ιl, οπυ ζοκεπή νμή 0.5 m L
-1

 Μεεακμζμοθθμνζημφ μλέμξ (MSA 20 

mM). Ζ επζθμβή ημο MSA ςξ δζαθφηδξ, ααζίζηδηε αθεκυξ ζημ βεβμκυξ υηζ ζοκζζηάηαζ υηακ 

πνδζζιμπμζείηαζ δ ζηήθδ CS12, εκχ ζοβπνυκςξ απμννμθάεζ αζεεκέζηενα απυ υθμοξ ημοξ 

οπυθμζπμοξ δζαθφηεξ ηδ UV αηηζκμαμθία ζηα 194 nm, αεθηζχκμκηαξ ζδιακηζηά ηα υνζα 

ακίπκεοζδξ ηαζ ηδκ εοαζζεδζία ηδξ ηεπκζηήξ.  

 

2.1.2. Αλαιπηηθή Γηαδηθαζία 

Ζ ιμκαδζηή ηαηενβαζία ζηδκ μπμία οπυηεζκηαζ ηα δείβιαηα, βζα ημκ πμζμηζηυ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ μονίαξ είκαζ δ δζέθεοζή ημοξ ιέζς θίθηνςκ Whatman Anotop I.C. 0.2 ιm, 

πνμηεζιέκμο κα εηδζςπεμφκ ηα ζςιαηίδζα ιε δζάιεηνμ ιεβαθφηενδ ηςκ 0.2 ιm ηαζ κα 

απμθεοπεεί δ ιυθοκζδ ηδξ ζηήθδξ απυ αοηά.    

 

2.1.3. Τγξή Υξσκαηνγξαθία Τςειήο Απόδνζεο/Πίεζεο (High Performance/Pressure 

Liquid Chromatography, HPLC) 

Ζ πνςιαημβναθία ορδθήξ απυδμζδξ ακήηεζ ζηζξ ηεπκζηέξ δζαπςνζζιμφ πδιζηχκ 

εκχζεςκ, ηαζ ααζίγεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή ημοξ ηαηακμιή ιεηαλφ ιζαξ ζηαηζηήξ ηαζ ιζαξ ηζκδηήξ 

θάζδξ πμο ζοκεέημοκ ηδ ζηήθδ. ηδκ HPLC, ημ δείβια εζζάβεηαζ ζηδ ημνοθή ηδξ ζηήθδξ ηαζ δ 

ηζκδηή θάζδ ιεηαθένεζ ηα ζοζηαηζηά ημο ιε ηδ ιμνθή γςκχκ, ηαηά ιήημξ ηδξ ζηήθδξ ιέπνζ ηδκ 

ηεθζηή έηθμοζή ημοξ ζε δζαθμνεηζημφξ πνυκμοξ. Οζ δζαθμνεηζημί πνυκμζ έηθμοζδξ είκαζ 

απμηέθεζια ηδξ ιεηαηίκδζήξ ημοξ ιε δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ ηαηά ιήημξ ηδξ ζηήθδξ, θυβς ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ ζοκηεθεζηχκ ηαηακμιήξ ημοξ. 
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Οξγαλνινγία  

 

 

Δηθόλα  2.1. φζηδια HPLC. Ονβακμθμβία Τβνήξ Υνςιαημβναθίαξ Τρδθήξ Πίεζδξ 

 

Σα ααζζηά ηιήιαηα εκυξ ζοζηήιαημξ HPLC ζοκζζημφκ : 

α. Οζ θζάθεξ απμεήηεοζδξ δζαθοηχκ, α. Μζα ηοηθμθμνδηή ακηθία ιέζς ηδξ μπμίαξ πνμςεείηαζ δ 

ηζκδηή θάζδ δζα ιέζς ηδξ ζηήθδξ οπυ ζοκεήηεξ ζηαεενήξ νμήξ ηαζ πίεζδξ, β. ιμκάδα 

εζζαβςβήξ δείβιαημξ (ααθαίδα εζζαβςβήξ δείβιαημξ, ή/ηαζ αοηυιαημξ δεζβιαημθήπηδξ), πμο 

ηαεμνίγεζ ημ πνμκζηυ ζδιείμ έκανλδξ ημο δζαπςνζζιμφ, δ. πνςιαημβναθζηή ζηήθδ, υπμο 

ζοκηεθείηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο δείβιαημξ, ε. μ ακζπκεοηήξ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ημκ πμζμηζηυ ή/ηαζ ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ ηαζ ζη. ημ ζφζηδια 

ηαηαβναθήξ δεδμιέκςκ (ακαθμβζηυξ/ρδθζαηυξ ηαηαβναθέαξ ή/ηαζ οπμθμβζζηζηή ιμκάδα 

εθμδζαζιέκδ ιε ηαηάθθδθμ ζφζηδια ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ).  

 

Καηηνλαληαιιαθηηθή ηήιε 

Ο ηφπμξ πνςιαημβναθίαξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ πνςιαημβναθία ζμκακηαθθαβήξ. ε 

αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δ ζηαηζηή θάζδ είκαζ ιζα ζμκακηαθθαηηζηή νδηίκδ, ηδξ μπμίαξ μ 

ιδπακζζιυξ ααζίγεηαζ ζηζξ ζζμννμπίεξ ακηαθθαβήξ ιεηαλφ ηςκ ζυκηςκ ζημ δζάθοια ηαζ ηςκ 

ζυκηςκ πάκς ζηδκ επζθάκεζα εκυξ αδζάθοημο ζηενεμφ, ορδθμφ ιμνζαημφ αάνμοξ. Οζ πζμ 

δναζηζηέξ εέζεζξ ηςκ ηαηζμκακηαθθαηηζηχκ νδηζκχκ είκαζ δ ζμοθθμκζηή μιάδα –SO3
-
H

+ 
εκυξ 

ζζπονμφ μλέμξ ή δ ηαναμλοθζηή μιάδα –COO
-
H

+
, πμο πνμένπεηαζ ζοκήεςξ απυ αζεεκή μλέα.  

Ζ ζηαηζηή θάζδ ηδξ ηαηζμκακηαθθαηηζηήξ ζηήθδξ (Ion Pac CS12) πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ζηδκ πανμφζα ενβαζία, είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε ηα ζπεηζηά αζεεκή θςζθμκζηυ ηαζ ηαναμλοθζηυ 
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μλφ πνμζδίδμκηαξ ορδθή επζθεηηζηυηδηα ζε ηαηζυκηα. Όηακ έκαξ ηαναμλοθζηυξ ζμκακηαθθάηηδξ 

ένεεζ ζε επαθή ιε έκακ οδαηζηυ δζαθφηδ πμο πενζέπεζ έκα ηαηζυκ Μx
+
, απμηαείζηαηαζ ιζα 

ζζμννμπία, πμο πενζβνάθεηαζ απυ ηδ πδιζηή ακηίδναζδ: 

xRCOO
-
H

+
 + M

x+
 ↔ (RCOO

-
)xM

x+
 + xH

+ 

υπμο RCOO
-
H

+
 ιζα απυ ηζξ πμθθέξ ηαναμλοθζηέξ μιάδεξ, πμο είκαζ πνμζανηδιέκεξ ζε έκα 

ιεβάθμ πμθοιενζηυ ιυνζμ. [102] 

Αζεεκείξ ηαναμλοθζηέξ θεζημονβζηέξ μιάδεξ απαζημφκ δζαθφηεξ ιε παιδθή ζμκηζηή ζζπφ, 

υπςξ ημ ιεεακμζμοθθμκζηυ μλφ (MSΑ), ημ μπμίμ επζθέπεδηε ζηδκ πανμφζα ενβαζία.  

 

Αληρλεπηέο Οξαηνύ-Τπεξηώδνπο 

Ζ ζηακυηδηα ηαζ δ έκηαζδ απμννυθδζδξ αηηζκμαμθίαξ απυ ιζα πδιζηή έκςζδ ελανηάηαζ 

απυ ημ ιήημξ ηφιαημξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηζξ πνςιμθυνεξ μιάδεξ ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ. Σμ 

δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ, ακάθμβα ιε ηδκ εκένβεζα (ζοπκυηδηα) πμο αθθδθεπζδνά ιε ηζξ πδιζηέξ 

εκχζεζξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ δζεβένζεζξ. Υαναηηδνζζηζηά, ιε ηδκ 

εθανιμβή αηηζκμαμθίαξ οπενζχδμοξ-μναημφ δφκαηαζ κα δζεβείνεζ δθεηηνμκζηά ηα ιυνζα, 

ιεηαθένμκηαξ δθεηηνυκζα ζε ορδθυηενα εκενβεζαηά επίπεδα, εκχ ιε ηδκ εθανιμβή οπένοενδξ 

αηηζκμαμθίαξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηδ δμκδηζημπενζζηνμθζηή δζέβενζδ ηςκ ιμνίςκ. 

Ζ πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ πμο μνζμεεηείηαζ απυ ημ οπενζχδεξ ηαζ ημ 

οπένοενμ θχξ, οπμδζαζνείηαζ απυ ηδ ιζηνυηενδ πνμξ ηδ ιεβαθφηενδ εκένβεζα, ςξ αημθμφεςξ: 

Άπς Τπένοενμ (Far IR) 25000-10
6
 nm 

Κονίςξ Τπένοενμ (Main IR) 2500-25000 nm 

Έββοξ Τπένοενμ (Near IR) 800-2500 nm 

Οναηυ (Vis) 400-800 nm (θάιπα W) 

Τπενζχδεξ (UV) 190-400 nm (θάιπα D2 ή Hg) 

 

φιθςκα ιε ημ κυιμ ηςκ Beer-Lambert, δ απμννυθδζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ (A, αδζάζηαηδ) 

είκαζ ακάθμβδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ (C, mole L
-1

) ηδξ έκςζδξ ζηδ ηορεθίδα πμο πανειαάθθεηαζ 

ιεηαλφ ηδξ πδβήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ημο ακζπκεοηή : A= ε ×C ×d, υπμο ε μ ιμνζαηυξ ζοκηεθεζηήξ 

απμννυθδζδξ (L mole
−1

 cm
−1

) ηαζ d, δ μπηζηή δζαδνμιή πμο δζακφεζ ημ θχξ ηαηά ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ αηηζκμαμθίαξ ηαζ δείβιαημξ (cm). οκήεςξ, δ απμννυθδζδ UV-Vis 

δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ απυ ηα ιυνζα επζθένεζ ηδ δζέβενζδ παιδθχκ εκενβεζαηά 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liter
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δθεηηνμκίςκ, υπςξ π ή ιδ ζογεοβιέκα δθεηηνυκζα μνζζιέκςκ μιάδςκ, ζε ορδθυηενεξ 

εκενβεζαηέξ ζηάειεξ. [103], [104] 

 

2.2. Πξνζδηνξηζκόο Ηνληηθήο ύζηαζεο 

2.2.1. Υαξαθηεξηζκόο Αληόλησλ 

2.2.1.1. Μέζνδνο Πξνζδηνξηζκνύ Νηηξηθώλ Αληόλησλ, NO3, κε Ηνληηθή 

Υξσκαηνγξαθία.  

Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ κζηνζηχκ ακζυκηςκ πνδζζιμπμζήεδηε ζμκηζηή πνςιαημβναθία 

(USEPA, 1993 [105], Stadard Methods, 1995), ιε ζφζηδια ζηήθδξ/πνμζηήθδξ Ionpac AS4A-SC 

4 ×150 mm AG4A-SC 4 ×50mm ηδξ Dionex, ακηίζημζπα ηαζ εθμδζαζιέκδ ιε ακηθία ορδθήξ 

πίεζδξ GP50 DIONEX, πμο δζαζθαθίγεζ ηδ ζηαεενή νμή (1.5 ml min
-1

) ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ, πμο 

επί ης πνμηεζιέκς απμηεθείηαζ απυ NaHCO3/Na2CO3  ζε ακαθμβία 3.4/3.6 mM.   

Ζ έηθμοζδ βίκεηαζ ααειζδςηά ιε δζάθοια αμνζημφ μλέμξ πνδζζιμπμζχκηαξ 

πνμεπζθεβιέκμ ααειμκμιδιέκμ πνυβναιια. Έηθμοζδ ιε 5 mM αμνζημφ μλέμξ βζα ημ δζάζηδια 

1-8 min, ιε 50 mM αμνζημφ βζα ημ δζάζηδια 8-14 min ηαζ 5 mM, βζα ημ δζάζηδια 14-35 min. 

Πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζηεί ιε αηνίαεζα δ αβςβζιυηδηα ηςκ ακαθουιεκςκ ζυκηςκ, 

πνμτπμηίεεηαζ μ πενζμνζζιυξ ή ιδδεκζζιυξ ηδξ αβςβζιυηδηαξ ημο οβνμφ έηθμοζδξ. Γζα ημ 

ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηυξ ηαηαζημθέαξ ιειανακχκ ζε πδιζηή ή δθεηηνμκζηή 

θεζημονβία, AMMS-I ηαζ ASRS-I ακηίζημζπα ηαζ δ αβςβζιυηδηα ηςκ κζηνζηχκ ζυκηςκ ιεηνάηαζ 

ιε ηδ πνήζδ εκυξ αβςβζβμιεηνζημφ ακζπκεοηή CD20 (DIONEX).  

 

2.2.1.2. Αλαιπηηθή Γηαδηθαζία 

Σα δείβιαηα ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ημοξ ηαζ πνζκ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηδ ζηήθδ βζα ηδκ 

πεναζηένς ακάθοζή ημοξ, δζένπμκηαζ δζα ιέζς δφμ θίθηνςκ, ζε δζάηαλδ ζε ζεζνά. Σμ πνχημ 

είκαζ ιζα εζδζηή νδηίκδ ανβφνμο, Ag (Dionex OnGuard-Ag), πμο ζημπεφεζ ζηδκ απμιάηνοκζδ 

ηςκ πθςνζακζυκηςκ απυ ημ δείβια, παβζδεφμκηαξ ηα οπυ ηδ ιμνθή AgCl. Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

δζενβαζία είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή ηαεχξ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνζηχκ ακζυκηςκ είκαζ πμθφ 

ιζηνυηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηςκ ακζυκηςκ πθςνίμο. Σμ δεφηενμ ζε ζεζνά θίθηνμ 

είκαζ έκα Whatman Anotop I.C. θίθηνμ 0.2 ιm πμο έπεζ ζακ ζημπυ κα απμιαηνφκεζ ηα 

ζςιαηίδζα ιε δζάιεηνμ άκς ηςκ 0.2 ιm, βζα ηδκ απμθοβή ιυθοκζδξ ηδξ ζηήθδξ.  
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Ο υβημξ ημο δείβιαημξ πμο εζζάβεηαζ πνμξ ακάθοζδ πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ημ δείβια ηαζ 

ημ ακαθουιεκμ ακζυκ ηαζ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ πμο ακαθφεδηε δ ζμκηζηή ζφζηαζδ ηςκ 

κζηνζηχκ ήηακ ~100 ιl. Όζμκ αθμνά ζημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ δεζβιάηςκ, 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηαιπφθεξ ακαθμνάξ πμο ηαηαζηεοάγμκηακ ζε ηαεδιενζκή αάζδ ημοθάπζζημκ 

πέκηε πνυηοπα δζαθφιαηα δζαθμνεηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ζε κζηνζηά ακζυκηα ζηδκ ανπή ηαζ υζμ 

ηαζ ζημ ηέθμξ ημο πεζνάιαημξ. Όιςξ πνμέηορε, δ επακαθδρζιυηδηα (αθθεπάθθδθεξ ιεηνήζεζξ) 

ηαζ δ ακαπαναβςβζζζιυηδηα (πενζμδζηέξ ιεηνήζεζξ ζε ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα) ηδξ ιεευδμο 

πμο εθεβπυηακ ζοζηδιαηζηά ιε θεοηά ηαζ πνυηοπα δζαθφιαηα, ήηακ ελαζνεηζηή ηαζ ημ υνζμ 

ζθάθιαημξ δεκ ήηακ ζε ηαιία πενίπηςζδ ιεβαθφηενμ απυ 5 %, ςξ πνμξ ηζξ ανπζηέξ ιεηνήζεζξ, 

ζε υνζμ ειπζζημζφκδξ 95 %, πςνίξ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζοζηδιαηζηά ζθάθιαηα.    

 

2.2.1.3. Υξσκαηνγξαθία Ηνλαληαιιαγήο 

Ζ ζηακυηδηα ηδξ ηεπκζηήξ κα δζαπςνίγεζ πδιζηέξ εκχζεζξ μθείθεηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

δθεηηνμζηαηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ακαθουιεκςκ ζυκηςκ ηαζ ηςκ θμνηζζιέκςκ 

μιάδςκ ηδξ ζηαηζηήξ θάζδξ. Οζ ηονζυηενεξ πανάιεηνμζ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ ζζπφ ηδξ 

ζοβηνάηδζδξ ζηδ πνςιαημβναθία ζμκακηαθθαβήξ είκαζ ημ είδμξ ηαζ ημ θμνηίμ ημο ακηίεεημο 

ζυκημξ ηδξ δναζηζηήξ μιάδαξ ηδξ ζηαηζηήξ θάζδξ, δ ζμκζηή ζζπφξ, ημ pΖ, μ ηνμπμπμζδηήξ ηδξ 

ηζκδηήξ θάζδξ ηαζ δ εενιμηναζία. 

 

2.2.1.4. Πνζνηηθόο Πξνζδηνξηζκόο 

Όπςξ πνμακαθένεδηε, βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζυκηςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηαιπφθεξ ακαθμνάξ. Ζ βναιιζηή ζοζπέηζζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηαιποθχκ, ήηακ ζε ηάεε 

πενίπηςζδ R
2
 >0.99 εκχ βζα ηδκ παναζηεοή ηςκ πνυηοπςκ δζαθοιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηακ 

άθαηα ελαζνεηζηά ορδθήξ ηαεανυηδηαξ (>99.5% Merck ή/ηαζ Fluka). Σμ υνζμ ακίπκεοζδξ πμο 

πνμζδζμνίζηδηε ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή βζα ηα ζοβηεηνζιέκα ακζυκηα είκαζ ~2 ιg L
-1 

ηαηά ηδκ 

ακάθοζδ πμζυηδηαξ δείβιαημξ 100 ιl, ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ηαηχηαημ υνζμ ακίπκεοζδξ ημ 

3ζ.  
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2.2.2. Υαξαθηεξηζκόο Καηηόλησλ 

2.2.2.1. Μέζνδνο Πξνζδηνξηζκνύ Καηηόλησλ Καιίνπ Κ
+
 κε Ηνληηθή Υξσκαηνγξαθία.  

ε ακηζζημζπία ιε ηδκ ακάθοζδ ηςκ κζηνζηχκ ακζυκηςκ, μ δζαπςνζζιυξ ηςκ ηαηζυκηςκ 

ηαθίμο, έβζκε ιε ηδ πνήζδ ηαηζμκακηαθθαηηζηήξ ζηήθδξ CS12A 4 ×150 mm, εθμδζαζιέκδ ιε 

πνμζηήθδ CG12A 4 ×50mm ηδξ DIONEX Γζα ηδ ζηαεενή νμή, 1.0 ml min
-1

,  ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ 

(οδαηζηυ δζάθοια ιεεακμζμοθθμκζημφ μλέμξ – MSA, 20 mM) πνδζζιμπμζήεδηε ακηθία   

marathon IV HPLC εκχ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ K+ έβζκε ιε ηδ πνήζδ εκυξ ακζπκεοηή 

αβςβζιυηδηαξ CDM-2 (Dionex). Ο υβημξ ημο πνμξ ακάθοζδ δείβιαημξ πμο εζζάβεηαζ ζηδ ζηήθδ 

είκαζ 20 ιl, εκχ δ απεκενβμπμίδζδ ηδξ αβςβζιυηδηαξ ημο οβνμφ έηθμοζδξ πναβιαημπμζείηαζ ιε 

δθεηηνμκζηυ ηαηαζημθέα, ηφπμο CSRS ULTRA II (DIONEX), ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ 

αοημηαηάθοζδξ. Σα υνζα ακίπκεοζδξ βζα ηα ηαηζυκηα K
+
 ηοιαίκμκηαζ 0.002 0.005 mg L

-1
 (3ζ).  

 

 

Δηθόλα 2.2. Υνςιαημβνάθδια Καηζυκηςκ ιε νμή 1.0 ml min
-1

 ηαζ 20 mM MSA. Σμ Κάθζμ Κ
+
 

ειθακίγεηαζ πενίπμο ζηα 6 θεπηά. Ζ πνχηδ ημνοθή είκαζ ημ Νάηνζμ. Ζ ηνίηδ ηαζ ηέηανηδ ημνοθή 

ακηζζημζπμφκ ζημ Μαβκήζζμ ηαζ Αζαέζηζμ ακηίζημζπα.  
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2.3. Υιώξην 

2.3.1. Μέζνδνο Πξνζδηνξηζκνύ Διεύζεξνπ θαη Οιηθνύ Υισξίνπ κέζσ UV.  

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο (ημ πθχνζμ πμο δεκ 

έπεζ δεζιεοηεί ηαηά ηδκ μλείδςζδ ακυνβακςκ ηαζ μνβακζηχκ εκχζεςκ) ζηα δείβιαηα βίκεηαζ ιε 

θαζιαημζημπία μναημφ πνδζζιμπμζχκηαξ δζαζεοθμ-πανα-θαζκοθεκμ-δζαιίκδξ, DPD ηαζ ιήημξ 

ηφιαημξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ δεζιεοιέκςκ Cl, θ =530 nm (Method 4500-Cl G., Standard 

Methods 1995 [106]).  

 

2.3.2. Αλαιπηηθή Γηαδηθαζία 

Ζ δζαδζηαζία βζα ηδκ ιέηνδζδ ημο μθζημφ ηαζ εθεφεενμο πθςνίμο πμο αημθμοεήεδηε, 

ζοκδοάγεζ απθυηδηα ηαζ αλζμπζζηία. Σμ δείβια εζζάβεηαζ ζε εζδζηή ηορεθίδα (10 ml) ηαζ 

ιεηνάηαζ δ απμννυθδζδ ημο ζηα 530 nm (μναηυ), πμο απμηεθεί ημ ηοθθυ, βζα ηδ ζεζνά ηςκ 

ιεηνήζεχκ ιαξ. Αημθμφεςξ, ημ ακηζδναζηήνζμ (DPD) εζζάβεηαζ ζηδκ ίδζα ηορεθίδα ηαζ εθυζμκ 

δεζιεοημφκ ηα εθεφεενα πθχνζα επακαθαιαάκεηαζ δ ιέηνδζδ ηδξ απμννυθδζδξ. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδ ααειμκυιδζδ ημο μνβάκμο βζα ηδ DPD πνμζδζμνίγεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ 

ημο πθςνίμο ζημ δείβια ζε mg L
-1

.  

 

 

2.3.3. Φαζκαηνθσηνκεηξία Τπεξηώδνπο -Οξαηνύ (UV-Vis) 

Γζα ηδκ ιέηνδζδ ημο εθεφεενμο-μθζημφ πθςνίμο (ISO 7393-2, 1985) ηαζ ημο μθζημφ αγχημο, 

υπςξ εα ακαθοεεί αημθμφεςξ, πνδζζιμπμζήεδηε εζδζηυ πζζημπμζδιέκμ θαζιαημθςηυιεηνμ 

οπενζχδμοξ -μναημφ Hach DR2800 ιε εζδζηά ααειμκμιδιέκεξ ιεευδμοξ βζα ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

πδιζηέξ ακαθφζεζξ. [107] 

 

Δηθόλα 2.3. Φαζιαημθςηυιεηνμ Τπενζχδμοξ-Οναημφ DR2800 ηδξ εηαζνίαξ Hach. 
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2.4. Οιηθό Άδσην 

2.4.1. Μέζνδνο Πξνζδηνξηζκνύ Οιηθνύ Αδώηνπ κέζσ UV -Vis.  

Ο πνμζδζμνζζιυξ ημο μθζημφ αγχημο έβζκε θαζιαημζημπζηά ιε ηδ αμήεεζα εζδζηχκ 

ακηζδναζηδνίςκ ηαζ πζζημπμζδιέκμο θαζιαημθςηυιεηνμο ηδξ εηαζνίαξ Hach, ζε ακηζζημζπία ιε 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο μθζημφ ηαζ εθεφεενμο πθςνίμο. ηδκ πενίπηςζδ ημο μθζημφ αγχημο,  

πνδζζιμπμζήεδηε ιήημξ ηφιαημξ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ απμννυθδζδξ επζθέπεδηακ ηα 410 nm 

(μναηυ) (Method 4500-Ν G., Standard Methods 1995 [106]). Ο πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ημο 

μθζημφ αγχημο έβζκε ιε εζδζηά ααειμκμιδιέκμ εζςηενζηυ πνυβναιια ημο μνβάκμο DR2800 

Hach.  

 

2.4.2. Αλαιπηηθή Γηαδηθαζία 

Σμ πνχημ ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημ απμηεθεί δ αθηαθζηή πχκερδ ημο δείβιαημξ ιε οπενεεζσηυ 

μλφ ηαηά ηδκ μπμία ιεηααάθθμκηαζ υθεξ μζ ιμνθέξ ημο αγχημο ζε κζηνζηά ακζυκηα. Αημθμφεςξ 

πνμζηίεεηαζ ιεηαδζεεζχδεξ κάηνζμ, χζηε κα απμιαηνφκεζ ηοπυκ πνμζιίλεζξ αθμβμκμλεζδίςκ.  ημ 

ηεθζηυ ζηάδζμ ηα κζηνζηά ακζυκηα ακηζδνμφκ ιε πθςνμιμηνμπζηυ μλφ, οπυ ζζπονά υλζκεξ 

ζοκεήηεξ ηαζ πανάβμοκ έκα ηίηνζκμ ζφιπθμημ. Ζ ιέβζζηδ απμννυθδζδ ημο πνμσυκημξ 

ειθακίγεηαζ ζηα 410 nm, ηα μπμία επζθέβμκηαζ βζα ηδκ ηζηθμδυηδζδ ημο μθζημφ αγχημο, 

πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ ιέβζζηδ εοαζζεδζία. ηδ δζαδζηαζία ακάθοζδξ ημο μθζημφ 

αγχημο απαζηείηαζ επίζδξ δ ιέηνδζδ ηδξ απμννυθδζδξ εκυξ ηοθθμφ δείβιαημξ, πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ ιδδεκζζιυ ημο μνβάκμο.  Σμ υνζμ ακίπκεοζδξ ηδξ ιεευδμο είκαζ ηα 1.150 

mg L
-1

. 
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2.5. Οιηθόο Οξγαληθόο Άλζξαθαο 

2.5.1. Μέζνδνο Πξνζδηνξηζκνύ Οιηθνύ Οξγαληθνύ Άλζξαθα κέζσ Αλαιπηή TOC.  

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πμζμζηχκ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα ζηα δείβιαηα ηςκ 

ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ πμο εθήθεδζακ πνδζζιμπμζήεδηε έκαξ εζδζηυξ Ακαθοηήξ Ονβακζημφ 

Άκεναηα. Ζ θεζημονβία ημο Ακαθοηή μνβακζημφ Άκεναηα ααζίγεηαζ ζηδ πδιζηή μλείδςζδ ημο 

άκεναηα ηαζ ζηδ ιεηαηνμπή ημο ζε CO2 (Method 5310, Standard Methods 1995).  

 

2.5.2. Αλαιπηηθή Γηαδηθαζία 

Σμ  ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάθοζδξ, υπςξ ακαθένεδηε, ημ απμηεθεί δ απμιάηνοκζδ ημο 

ακυνβακμο άκεναηα απυ ημ δζάθοια (ζοκεεηζηυ κενυ), ιέζς ηδξ ακηίδναζδξ ημο ακζυκημξ ημο 

ακεναηζημφ μλέμξ HCO3
-
, ιε θςζθμνζηυ μλφ H3PO4: 

 

HCO3
-
 + H3PO4 ↔ H2CO3 + H2PO4

- 

 

Σμ πνμσυκ Ζ2CO3 ςξ αζηαεέξ πμο είκαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηδξ δζαθοηήξ 

θάζδξ ιέζς ηδξ ακηίδναζδξ:  

 

H2CO3 ↔ CO2(aq) + H2O 

 

Δκ ζοκεπεία πνμζηίεεηαζ αέναξ δζα ιέζς ηδξ οβνήξ θάζδξ (bubbling), χζηε κα απμιαηνοκεεί 

πθήνςξ ημ CO2(aq), ζημ μπμίμ έπεζ ιεηαηναπεί ημ ζφκμθμ ημο ακυνβακμο άκεναηα. Ανβυηενα, 

ιε ηαηαθοηζηή μλείδςζδ, ιε πθαηίκα (Pt), ζε εενιμηναζία 620 
o
C μ μνβακζηυξ άκεναηαξ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε CO2, πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ζε ιζα παβίδα (molecular sieve) ζημοξ 25 
μ
C, απυ 

υπμο ιε εενιζηή εηνυθδζδ μδδβείηαζ ζημκ ακζπκεοηή (NDIR) μ μπμίμξ ακζπκεφεζ ημ πμζυ αοημφ 

ηαζ έηζζ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί ιέζς ηδξ ακηίδναζδξ μλείδςζδξ ηαζ ημ πμζυ ημο μνβακζημφ 

άκεναηα πμο μλεζδχεδηε. 

Ο υβημξ ημο δείβιαημξ πμο ακαθφεηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ εηάζημηε ζοβηέκηνςζδ ημο 

ζοκμθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (Total Organic Carbon, TOC) ζημ πνμξ ακάθοζδ δείβια. ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία μ υβημξ εζζαβςβήξ ημο δείβιαημξ, ήηακ 100 ιl ηαζ βζα ηάεε δείβια 
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πναβιαημπμζήεδηακ 3 έςξ 5 δζαθμνεηζηέξ ιεηνήζεζξ (sample injections), βζα ιεβαθφηενδ 

αηνίαεζα.  

 

2.5.3. Αλαιπηήο Οξγαληθνύ Άλζξαθα 

 

Ζ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ βζα ημκ μθζηυ δζαθοηυ μνβακζηυ άκεναηα έβζκε ιε πνήζδ ημο  

ζοζηήιαημξ TΟC - Shimadzu 5050.  Ζ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ πζζημπμζδιέκδ (ISO 

8245 (1999): Guidelines for the determination of TOC and DOC).[107] ηαζ ημ υνζμ ακίπκεοζδξ 

ημο μνβάκμο ηοιαίκεηαζ ζηδκ ηθίιαηα ηςκ ppb πνμξ ppt ακάθμβα ιε ημκ υβημ ημο πνμξ ακάθοζδ 

δείβιαημξ.  

 

Δηθόλα 2.4. Ακαθοηήξ μνβακζημφ άκεναηα 5050 ηδξ εηαζνίαξ Shimadzu.  

 

2.5.4. Πνζνηηθόο Πξνζδηνξηζκόο 

Γζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο TOC πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ 

ηαιπφθεξ ακαθμνάξ. Γζα ηδκ ηαιπφθδ ακαθμνάξ παναζηεοάγμκηαζ ημοθάπζζημκ πέκηε πνυηοπα 

δζαθφιαηα θεαθζημφ ηαθίμο C8H5KO4 (KHP) δζαθμνεηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ, ηα μπμία 

ακαθφμκηαζ ηαηά ηδκ έκανλδ ηαζ ημ πέναξ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ζ ζηαεενυηδηα ημο 

μνβάκμο εθέβπεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ δεζβιάηςκ, πνδζζιμπμζχκηαξ θεοηά ηαζ 

πνυηοπα δζαθφιαηα. Οζ απμηθίζεζξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ δεκ ήηακ ζε ηαιία πενίπηςζδ >10 % 

ζε ζπέζδ ιε ηζξ ανπζηέξ ιεηνήζεζξ, εκχ πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ ηάεε δείβια ακαθφεδηε 

ημοθάπζζημκ 5 - 7 θμνέξ.  

Ο πμζμηζηυξ έθεβπμξ βίκεηαζ αημθμοεχκηαξ ηδκ ίδζα δζαδζηαζία ιε αοηή ζηδκ ζμκηζηή 

πνςιαημβναθία. Ζ ακάηηδζδ ηδξ ιεευδμο είκαζ 98.7% ± 2% ηαζ ηα υνζα ζθάθιαημξ ηςκ 

ιεηνήζεςκ ήηακ 5%, ζε υνζμ ειπζζημζφκδξ 95 % (2ζ), πςνίξ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

ζοζηδιαηζηά ζθάθιαηα. Σμ υνζμ ακίπκεοζδξ ηδξ ιεευδμο, ζε πθήνδ ακηζζημζπία ιε ηδκ ζμκηζηή 
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πνςιαημβναθία, ελανηάηαζ απυ ημκ υβημ ημο δείβιαημξ πμο εζζάβεηαζ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ πνμζδζμνίζηδηε υηζ βζα υβημ δείβιαημξ 5 ml , ημ υνζμ ακίπκεοζδξ είκαζ 10 ppb 

μνβακζημφ C.  

2.6. pH 

2.6.1. Μέζνδνο Πξνζδηνξηζκνύ pH κέζσ Πνηελζηνκεηξίαο.  

Ο ζοκήεδξ ηνυπμξ έηθναζδξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ζυκηςκ οδνμβυκμο βίκεηαζ ιε ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηζιήξ ημο pΖ, πμο μνίγεηαζ ςξ μ ανκδηζηυξ δεηαδζηυξ θμβάνζειμξ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηςκ οδνμβμκμηαησυκηςκ, δδθαδή pΖ= -log10 (H
+
) ( ISO 10523, 1994).  Ζ ηζιή 

ημο pΖ ζηα φδαηα ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ πμο πενζέπμκηαζ ζε αοηά ηαζ 

δζαδναιαηίγεζ νυθμ ζηδ νφειζζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο ζοκηεθμφκηαζ. Σέθμξ, 

ακάθμβα ιε ηα επίπεδά ημο, επζηαπφκεζ ή πανειπμδίγεζ ηζξ δζάθμνεξ αζμπδιζηέξ δζενβαζίεξ πμο 

θαιαάκμοκ πχνα. Όζμκ αθμνά ζημοξ θμουιεκμοξ, ζδζαίηενα υλζκα ή αθηαθζηά ημθοιαδηζηά 

φδαηα δφκαηαζ κα ημοξ δδιζμονβήζμοκ πμζηίθα πνμαθήιαηα ηαζ πνέπεζ κα βίκεηαζ νφειζζδ ημο 

pΖ ζηα επζεοιδηά ακά πενίπηςζδ υνζα. (βζα ηζξ πζζίκεξ ημ υνζμ είκαζ, 7,2 < pH < 7,6) (107).  

 

2.6.2. Αλαιπηηθή Γηαδηθαζία 

Γζα ηδκ μνεή ιέηνδζδ ημο pH ηςκ οδάηςκ, ημ πεπάιεηνμ ααειμκμιείηαζ πνζκ ηδκ ηάεε 

ιέηνδζδ ιε πνυηοπα νοειζζηζηά δζαθφιαηα (pH 4, 7 ηαζ 9). Με ημκ ηνυπμ αοηυ ηαηαζηεοάγεηαζ 

δ ηαιπφθδ ακαθμνάξ ημο μνβάκμο ηαζ ακηζζημζπίγεηαζ ζηδ δζαθμνά δοκαιζημφ πμο ιεηνάηαζ ζηα 

δθεηηνυδζα. Καηυπζκ ααειμκυιδζδξ ημο μνβάκμο, δ ιέηνδζδ ημο pH ηςκ δεζβιάηςκ ηςκ 

οδάηςκ βίκεηαζ απθά ιε ηδκ ειαάπηζζδ ημο δθεηηνμδίμο ιέζα ζημ δείβια.  
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1. ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΟΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΟΤΡΗΑ Δ 

ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 

 

1.1. Πνηνηηθόο θαη Πνζνηηθόο Πξνζδηνξηζκόο Οπξίαο - Τγξή Υξσκαηνγξαθία  

Ζ μονία απμηεθεί ιία εη ηςκ πθέμκ άθεμκςκ ηαζ ζοκδεέζηενςκ ημλζηχκ πδιζηχκ εκχζεςκ 

πμο ακζπκεφμκηαζ ζε ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ. οκεπχξ, δ ηαοημπμίδζή ηδξ ηαζ δ πμζμηζηή ηδξ 

ακάθοζδ απμηεθεί ημ πνχημ ζηάδζμ εθέβπμο ηςκ οδάηςκ ηςκ πζζζκχκ. ηδκ πανμφζα ενβαζία, 

βζα ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ηδξ ακάθοζδ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηδξ οβνήξ 

πνςιαημβναθίαξ, εθμδζαζιέκδ ιε ηαηζμακηαθθαηηζηή ζηήθδ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ηαηά ημ πανεθευκ απυ ημοξ Kimberly A. Mace and 

Robert A. Duce [108]), ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή ηνμπμπμζήεδηακ ηαηάθθδθα ζδιακηζηέξ 

πανάιεηνμζ ηδξ ιεευδμο, υπςξ δ ηαπφηδηα νμήξ, δ ζοβηέκηνςζδ ηζκδηήξ θάζδξ ηαζ ημ ιήημξ 

ηφιαημξ ημο ακζπκεοηή, πνμηεζιέκμο κα αεθηζζημπμζδεεί ημ υνζμ ακίπκεοζδξ ηαζ δ εοαζζεδζία 

ηδξ. Σα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ επζθεπεείζαξ ιεεμδμθμβίαξ είκαζ δ ηαπφηδηα πνμεημζιαζίαξ 

ηαζ ακάθοζδξ ημο δείβιαημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αλζμπζζηία ηδξ ηαζ ηδ ιδ πνήζδ επζαθααχκ 

πδιζηχκ ακηζδναζηδνίςκ. Όπςξ πνμακαθένεδηε ζημ ΜΔΡΟ ΗΗ, δ ηαηζμκακηαθθαηηζηή ζηήθδ 

Ion Pac CS12 ηδξ Dionex, ζογεοβιέκδ ιε πνμζηήθδ CG12 ηαζ ακζπκεοηή οπενζχδμοξ ζε θ =194 

nm, υπμο δ μονία έπεζ ιέβζζηδ απμννυθδζδ. Ο υβημξ ημο πνμξ ακάθοζδ δείβιαημξ πμο εζζήπεδ 

ζε ηάεε ιέηνδζδ ήηακ 50 ιl, εκχ ηαηά ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ ιεευδμο, ακαθφεδηε ζεζνά 

πνυηοπςκ δζαθοιάηςκ ιε ζηυπμ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηαζ νφειζζδ ηςκ ακςηένς παναιέηνςκ χζηε 

κα δζαζθαθζζημφκ ημ αέθηζζημ υνζμ ακίπκεοζδξ ηαζ δ εοαζζεδζία ηδξ ηεπκζηήξ. Σέθμξ, εθέβπεδηε 

ηαζ ιεθεηήεδηε μ ζηακμπμζδηζηυξ δζαπςνζζιυξ ηδξ μονίαξ απυ ηζξ θμζπέξ εκχζεζξ, δ 

επακαθδρζιυηδηα ηςκ ιεηνήζεςκ ηαζ ημ υνζμ ακίπκεοζδξ ηδξ ιεευδμο, ζε πναβιαηζηά δείβιαηα 

ημθοιαδηζημφ φδαημξ.   

Όπςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 1.1, ηαηά ηδ πνήζδ πνυηοπςκ δζαθοιάηςκ ηαζ οπυ ζοκεήηεξ 

ζηαεενήξ νμήξ 1 ml min
-1

, μ πνυκμξ ηαηαηνάηδζδξ ηδξ μονίαξ είκαζ tr =3 min.  
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Δηθόλα 1.1. Υνςιαημβνάθδια πνυηοπμο δζαθφιαημξ μονίαξ 100 ppb οπυ ζοκεήηεξ ζηαεενήξ νμήξ 1 ml 

L
-1
.  

Αημθμφεςξ, οπυ ηζξ δεδμιέκεξ πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ εθέβπεδηε μ ζηακμπμζδηζηυξ 

δζαπςνζζιυξ ηδξ μονίαξ απυ ηδκ αθθακημΐκδ, δ μπμία απμηεθεί ιία απυ ηζξ πζεακυηενεξ πδιζηέξ 

εκχζεζξ πμο εκδέπεηαζ κα ζοκοπάνπμοκ ιε ηδκ μονία ζε πναβιαηζηά δείβιαηα ημθοιαδηζηχκ 

οδάηςκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ παναζηεοάζηδηακ πνυηοπα δζαθφιαηα ζηα μπμία πνμζηέεδηε πένακ 

ηδξ μονίαξ, ηαηάθθδθδ ζοβηέκηνςζδ αθθακημΐκδξ. Όπςξ πνμέηορε απυ ηδκ ακάθοζή ημοξ, μ 

δζαπςνζζιυξ μονίαξ - αθθακημΐκδξ οπυ ζοκεήηεξ νμήξ 1 ml L
-1

, δεκ ήηακ ζηακμπμζδηζηυξ ηαζ 

ηνίεδηε απαναίηδηδ δ εθάηηςζδ ηδξ νμήξ. Όπςξ ακαπανίζηαηαζ ζηδκ εζηυκα 1.2.α. οπυ 

ζοκεήηεξ νμήξ 0,5 ml min
-1

 δεκ επεηεφπεδ μ ζηακμπμζδηζηυηαημξ δζαπςνζζιυξ ηςκ δφμ 

πνςιαημπναθζηχκ ημνοθχκ, ιε ηδκ μονία κα ηαηαηναηείηαζ πενίπμο 5.9 min, ζε ακηίεεζδ ιε 

ηδκ εζηυκα 1.2.α πμο θαίκμκηαζ μζ δφμ ημνοθέξ ζηακμπμζδηζηά δζαπςνζζιέκεξ, χζηε κα ιπμνεί κα 

βίκεζ μ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ.   
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min4 5 6 7 8 9

mAU

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

 DAD1 A, Sig=194,8 Ref=360,10 (MARINAA\04101104.D)

 

Δηθόλα 1.2.α. Υνςιαημβνάθδια δείβιαημξ πμο πενζέπεζ αθθακημΐκδ ηαζ μονία οπυ ζοκεήηεξ ζηαεενήξ 

νμήξ 0.5 ml min
-1 

ηαζ 10 mM MSA.  

 

min4 5 6 7 8

mAU

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

 DAD1 A, Sig=194,8 Ref=360,10 (MARINAA\04101106.D)

 

Δηθόλα 1.2.α. Υνςιαημβνάθδια ιείβιαημξ 1 ppm αθθακημΐκδξ ηαζ 1 ppm μονίαξ οπυ ζοκεήηεξ 

ζηαεενήξ νμήξ 0.5 ml min
-1

. 

 

1.2. Πξνζδηνξηζκόο Οξίνπ Αλίρλεπζεο /Πνζνηηθνπνίεζεο Μεζόδνπ θαη Οξγάλνπ 

Σμ υνζμ ακίπκεοζδξ ημο μνβάκμο (instrumental limit of detection, iLOD) είκαζ δ εθάπζζηδ 

ζοβηέκηνςζδ ιζαξ έκςζδξ, πμο είκαζ ακζπκεφζζιδ απυ ημ υνβακμ, ζε δεδμιέκμ επίπεδμ 

ειπζζημζφκδξ. Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο iLOD, παναζηεοάζηδηακ δζαθφιαηα μονίαξ 

ζοβηέκηνςζδξ 50 ng m
-l
 ηαζ ηάεε έκα ελ αοηχκ ακαθφεδηε 7 θμνέξ ζημ HPLC.  Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

ζοβηέκηνςζδ επζθέπεδηε ηαηυπζκ ζοζηδιαηζημφ εθέβπμο, ιε ηνζηήνζμ ηδκ εββφηδηά ηδξ ζηα 

ακαιεκυιεκα υνζα ακίπκεοζδξ, ιε ημ iLOD κα πνμζδζμνίγεηαζ ιέζς ηδξ έηθναζδξ [109]: 

iLOD=t × S 
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υπμο,  

t: δ student’s value βζα 99% υνζμ ειπζζημζφκδξ, ηοπζηή απυηθζζδ ιε n-1 ααειμφξ εθεοεενίαξ 

(3,14 βζα 7 επακαθήρεζξ) ηαζ 

S: δ ηοπζηή απυηθζζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ηαηυπζκ ηςκ 7 επακαθήρεςκ ημο 

δζαθφιαημξ ηδξ μονίαξ. Σμ υνζμ ακίπκεοζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε βζα ηδκ μονία iLOD= 42ng ml
-1

 

Οιμίςξ οπμθμβίζηδηε ηαζ ημ υνζμ πμζμηζημπμίδζδξ μνβάκμο (instrumental limit of 

quantification, iLOQ), ημ μπμίμ είκαζ δ εθάπζζηδ πμζυηδηα ιζαξ έκςζδξ, δ μπμία ιπμνεί κα 

πμζμηζημπμζδεεί απυ ημ υνβακμ ιε ηαεμνζζιέκδ ζηάειδ ειπζζημζφκδξ αθθά ζε αοηήκ ηδκ 

πενίπηςζδ, δ ηζιή ημο t ηίεεηαζ ίζδ ιε 10.  Όπςξ πνμέηορε απυ ηδκ πανμφζα ενβαζία, ημ υνζμ 

πμζμηζημπμίδζδξ βζα ηδκ μονία πνμζδζμνίζηδηε, iLOQ= 133.76 ng/ml 

Αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ ηα υνζα ακίπκεοζδξ ηαζ πμζμηζημπμίδζδξ ηδξ ιεευδμο είκαζ 

ηαοηυζδια ιε αοηά ημο μνβάκμο, ηαεχξ δεκ πνμδβείηαζ ζοιπφηκςζδ δείβιαημξ.  

1.3. Βαζκνλόκεζε πγθέληξσζεο Οπξίαο 

Γζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ μονίαξ, πνμημφ πνμζδζμνζζημφκ ηα δείβιαηα, 

ηαηαζηεοάγμκηακ πνυηοπεξ ηαιπφθεξ ζοζπέηζζδξ/ηζηθμδυηδζδξ ειααδμφ πνςιαημβναθζηήξ 

ημνοθήξ – ζοβηέκηνςζδξ μονίαξ (Δζηυκα 1.2), βζα ημοθάπζζημκ πέκηε δζαθμνεηζηά πνυηοπα 

δζαθφιαηα μονίαξ, βκςζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ. Ζ βναιιζηή ζοζπέηζζδ ηςκ ζδιείςκ ήηακ ζε ηάεε 

πενίπηςζδ ελαζνεηζηή, R
2
 =0.9964, ηαζ ημ εφνμξ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηάθοπηε πθήνςξ ημ εφνμξ 

ηςκ επζπέδςκ μονίαξ ζηα πναβιαηζηά δείβιαηα ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ. οκεπχξ, δεδμιέκδξ 

ηδξ ηαιπφθδξ ααειμκυιδζδξ ηαείζηαηαζ εθζηηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ 

μονίαξ, μθμηθδνχκμκηαξ ηδξ ημνοθέξ ηδξ ζηα δείβιαηα πζζζκχκ πμο ιεηνήεδηακ ηαηά ηδκ 

πανμφζα δζαηνζαή, ζε επίπεδμ ειπζζημζφκδξ 95 %, πςνίξ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα 

ζοζηδιαηζηά ζθάθιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ. Πανάθθδθα εθέβπεδηε ηαζ δ επακαθδρζιυηδηα ηδξ 

ιεευδμο ιε ηνζπθή ακάθοζδ ηςκ βκςζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ, οπυ ηζξ ίδζεξ πνςιαημβναθζηέξ 

ζοκεήηεξ.  
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Πίλαθαο 1.1. Ακαθοηζηά μζ ιεηνήζεζξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή πνυηοπδξ ηαιπφθδξ ζοζπέηζζδξ/ηζηθμδυηδζδξ 

ειααδμφ πνςιαημβναθζηήξ ημνοθήξ – ζοβηέκηνςζδξ μονίαξ.  

Συγκζντρωςθ ουρίασ (mg/L) Μζτρθςθ 
Εμβαδόν 
κορυφισ 

Μζςθ 
τιμι 

0.5 

1 1.8 

1.57 2 1.2 

3 1.7 

1 

1 2.8 

3.13 2 3.4 

3 3.2 

1.25 

1 3.8 

3.77 2 3.8 

3 3.7 

1.5 

1 4.7 

4.67 2 4.6 

3 4.7 

2 

1 5.4 

5.73 2 5.8 

3 6 

2.5 

1 7.8 

7.28 2 6.9 

3 7.2 

 

 

 

Δηθόλα 1.3. Πνυηοπδ ηαιπφθδ ζοζπζτιςθσ/τιτλοδότθςθσ εμβαδοφ χρωματογραφικισ κορυφισ – 

ςυγκζντρωςθσ ουρίασ. 
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1.4. Δθαξκνγή Βειηηζηνπνηεκέλεο Μεζνδνινγίαο ζε Γείγκαηα Κνιπκβεηηθώλ 

Γεμακελώλ 

Καηά ηδκ εθανιμβή ηδξ αεθηζζημπμζδιέκδξ ζε πναβιαηζηά δείβιαηα, απαζηείηαζ μ έθεβπμξ 

δφμ παναβυκηςκ: α. Ζ ηαοημπμίδζδ ηδξ ακηζζημζπίαξ ηδξ παναηδνμφιεκδξ πνςιαημβναθζηήξ 

ημνοθήξ ιε ηδκ μονία ηαζ α. μ ζηακμπμζδηζηυξ δζαπςνζζιυξ ηδξ ημνοθήξ απυ μζαδήπμηε άθθδ 

πμο εκδέπεηαζ κα πνμένπεηαζ απυ άθθεξ πδιζηέξ εκχζεζξ ημο δείβιαημξ ηδξ πζζίκαξ.  

Δηθόλα 1.4. Υνςιαημβνάθδια δείβιαημξ ημθοιαδηζημφ φδαημξ ιε νμή 0.5 ml min
-1

 ηαζ εζζενπυιεκμ 

υβημ δείβιαημξ 50 ιl. Ζ παναηηδνζζηζηή ημνοθή ηδξ μονίαξ θαίκεηαζ ημκηά ζηα 6 θεπηά.  

 

 Ζ ηαοημπμίδζδ ηδξ μονίαξ έβζκε ιε ηδκ in-situ πνμζεήηδ βκςζηήξ ζοβηέκηνςζδξ 

πνυηοπμο δζαθφιαημξ μονίαξ ηαζ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ επίδναζήξ ημο ζηδ ζπδιαημιμνθή ηδξ 

μονίαξ. Όπςξ θαίκεηαζ ζηζξ εζηυκεξ 1.4 (δείβια πζζίκαξ) ηαζ 1.5 (δείβια πζζίκαξ ιε πνμζεήηδ 

πνυηοπμο δζαθφιαημξ μονίαξ), δ πνμζεήηδ πνυηοπμο δζαθφιαημξ μονίαξ είπε ςξ ιμκαδζηή 

επίδναζδ ηδκ πνμζαφλδζδ ηδξ έκηαζδξ ηδξ ημνοθήξ, ηαεχξ δεκ παναηδνήεδηακ κέεξ ημνοθέξ ή 

ιεηααμθέξ ζηδ ζπδιαημιμνθή ηδξ, αεααζχκμκηαξ ζοκεπχξ, υηζ δ ημνοθή πμο ειθακίγεηαζ ζε 

πνυκμ ηαηαηνάηδζδξ ~ 6 min μθείθεηαζ ζηδκ μονία. Δπίζδξ, υπςξ παναηδνείηαζ ζημ 

πνςιαημβνάθδια ηδξ εζηυκαξ 1.4 δ ημνοθή ηδξ μονίαξ είκαζ ηαθχξ δζαπςνζζιέκδ απυ 

μζαδήπμηε άθθδ εκ δοκάιεζ ιεηνήζζιδ ημνοθή.  
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min4 5 6 7 8

mAU

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 DAD1 A, Sig=194,8 Ref=360,10 (MARINAA\04081122.D)

 DAD1 A, Sig=194,8 Ref=360,10 (MARINAA\04081124.D)

 

Δηθόλα 1.5. Υνςιαημβναθήιαηα πνυηοπμο δζαθφιαημξ μονίαξ, Κυηηζκμ: πνζκ ηδκ πνμζεήηδ εζςηενζημφ 

πνμηφπμο, Μπθε: ιεηά ηδκ πνμζεήηδ εζςηενζημφ πνμηφπμο. Δπζηναημφκ ζοκεήηεξ ζηαεενήξ νμήξ 0.5 ml 

L
-1

 ιε υβημ εζζαβςβήξ δείβιαημξ 50 ιl.  

 

οκεπχξ, απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνςιαημβναθζηήξ ημνοθήξ ηαζ ηδκ ηαιπφθδ 

ααειμκυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή, υπςξ εα ακαθοεεί θεπημιενχξ 

αημθμφεςξ ζημ ηεθάθαζμ 2,  ιεηνάηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μονίαξ ζηα δείβιαηα ηςκ δελαιεκχκ 

ημθφιαδζδξ πμο ιεθεηήεδηακ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή. 

 

1.5. ύγθξηζε HPLC κε Άιιεο Σερληθέο γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκό ηεο Οπξίαο 

Ζ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ πανμφζα ενβαζία βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 

μονίαξ, είκαζ δ πνςιαημβναθία ζμκακηαθθαβήξ ιε ηαηζμακηαθθαηηζηή ζηήθδ. Όπςξ 

πνμακαθένεδηε, ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο είκαζ δ απθυηδηα εθανιμβήξ 

ηδξ βζα ημκ πμζμηζηυ (ζφβηνζζδ ιε πνυηοπα δείβιαηα) ηαζ πμζμηζηυ (ηαιπφθδ ααειμκυιδζδξ 

πνυηοπςκ δεζβιάηςκ) πνμζδζμνζζιυ ηδξ μονίαξ, ηαζ δ ιδ απαίηδζδ ηδξ ανπζηήξ επελενβαζίαξ 

ημο δείβιαημξ (drop-in method). Αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ δ εοημθία εθανιμβήξ ηδξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ορδθή αλζμπζζηία ηαζ αηνίαεζά ηδξ ηδκ ηαεζζημφκ ςξ ζζπονυ ενβαθείμ βζα ηδκ 

εονεία εθανιμβή ηδξ, ζε αζμιδπακζηή ηθίιαηα. 

Μζα εκαθθαηηζηή ηεπκζηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ μονίαξ είκαζ μ 

πνςιαημιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ, ιε δζαηέηοθμαζεένα -diacetyl monoxime (Joseph De Laat, 
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2010 [75], ShihChi Weng, 2011 [110]). Καηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ, δ μονία ακηζδνά ιε ημ 

diacetyl monoxime οπυ ζζπονά μλεζδςηζηέξ ζοκεήηεξ πανάβμκηαξ έκα ηίηνζκμ ζοιπφηκςια. 

Αημθμφεςξ, δ πνμζεήηδ ζυκηςκ ζζδήνμο ηαζ εεζμζειζηανααγζδίςκ, επζθένεζ ημ πνςιαηζζιυ, ιε 

έκημκμ ηυηηζκμ πνχια πμο ιεηνάηαζ ιε θαζιαημζημπία μναημφ ζηα θ =540 nm. Ο ααζζηυηενμξ 

πενζμνζζιυξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο είκαζ δ ιεζςιέκδ αλζμπζζηία ηδξ ζε πναβιαηζηά, 

αηάεανηα δείβιαηα, πμο ζοκήεςξ μδδβεί ζε θακεαζιέκεξ, ζδζαίηενα ορδθέξ ηζιέξ μονίαξ. 

Δπζπθέμκ, ηοπυκ πανειπμδίζεζξ, ιπμνεί κα πενζπθέλμοκ ημ ζπήια ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ κα 

ειπμδίζμοκ ημκ αλζυπζζημ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ. Σέθμξ, δεκ 

είκαζ εθζηηή δ ακάηηδζδ ημο δείβιαημξ ηαεχξ δ δζενβαζία ααζίγεηαζ ζηδκ ακηίδναζδ ηδξ μονίαξ 

ηαζ ζοκεπχξ είκαζ ηαηαζηνμθζηή βζα ημ δείβια.  [111] 

οκεπχξ, ημ ζοβηνζηζηά ιεβαθφηενμ ηυζημξ ηδξ οβνήξ πνςιαημβναθίαξ, κα 

απμζααίκεηαζ πθήνςξ απυ ηδκ εοημθία (drop-in method) ηαζ εονφηδηα εθανιμβήξ ηδξ ιεευδμο  

ηαζ ημοξ ζδιακηζημφξ πενζμνζζιμφξ πμο ηίεεκηαζ ηαηά ηδκ εθανιμβή άθθςκ ηεπκζηχκ. 
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2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ  

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, ακαθφεδηακ ζοκμθζηά 77 δείβιαηα κενμφ απυ ημθοιαδηζηέξ 

δελαιεκέξ ηαζ ηα ακηίζημζπα δίηηοα φδνεοζδξ πμο ακηθμφκ κενυ μζ πζζίκεξ. ε αοηά ηα δείβιαηα 

πνμζδζμνίζηδηε ημ pH, ημ μθζηυ ηαζ εθεφεενμ πθχνζμ, δ ζμκηζηή ζφζηαζή ημοξ (ηάθζμ ηαζ 

κζηνζηά ακζυκηα), δ μονία ηαζ μ μθζηυξ μνβακζηυξ άκεναηαξ. Όπςξ πνμακαθένεδηε μζ 

ζοβηεηνζιέκμζ πανάβμκηεξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζημί βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δζενβαζζχκ πμο 

ζοκηεθμφκηαζ ηαηά ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ ημλζηχκ παναπνμσυκηςκ πθςνίςζδξ. ε υθεξ ηζξ πζζίκεξ 

πμο επζθέπεδηακ βζα δεζβιαημθδρία πνδζζιμπμζείηαζ ςξ απμθοιακηζηυ ιέζμ ημ πθχνζμ ηαζ 

πνυηεζηαζ βζα δδιυζζεξ ακμζηηέξ ή ηθεζζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ιε ημ ιέβεευξ ημοξ κα πμζηίθεζ.  

2.1. Απνηειέζκαηα  

ημκ Πίκαηα 2.1 πανμοζζάγμκηαζ ζοβηεκηνςηζηά ημ εφνμξ ηαζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ ακςηένς 

παναβυκηςκ πμο πνμζδζμνίζηδηακ βζα ηζξ ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ ηαζ ηα ακηίζημζπα πυζζια 

φδαηα πμο ημοξ πανέπμοκ κενυ, πμο θήθεδηακ δείβιαηα ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή. ηα επυιεκα 

ηεθάθαζα  ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ημθοιαδηζηχκ οδάηςκ. Δπίζδξ, 

ακαθοηζηά παναηίεεκηαζ ζε πίκαηεξ ζημ Πανάνηδια ΗΗ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πυζζιςκ οδάηςκ.   

Πίλαθαο 2.1. Δφνμξ ηαζ ιέζδ ηζιή (mg L
-1

) πδιζηήξ ζφζηαζδξ υθςκ ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ. 

  
Κνιπκβεηηθά 

ύδαηα 
Πόζηκα ύδαηα 

pH  6.25-7.37/(6.97) 7.16-7.83/(7.56) 

Διεύζεξν Υιώξην  0.05-3.51/(0.59) 0.01-0.2/(0.054) 

Οιηθό Υιώξην 0.2-4.2/(0.91) 0.01-0.21/(0.066) 

Γεζκεπκέλν Υιώξην 0.03-1.5/(0.33) 0-0.02/(0.012) 

TOC  0.97-13.54/(4.40) 0.04-1.183/(0.446) 

TN 2.56-10.7/(6.44) - 

Οπξία 0-4.86/(1.42) δ.α. 

Κάιην 1.54-16.27/(5.35) 0.064-1.603/(0.310) 

Βξώκηνύρα δ.α.-0.045/(0.024) 0.014-0.18/(0.097) 

Νηηξηθά 6.4-103.04/(58.63) δ.α.-2.55/(1.74) 

*Σμ δεζιεοιέκμ πθχνζμ οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ αθαίνεζδ ημο εθεφεενμο πθςνίμο απυ ημ μθζηυ. 

 



 

 

78 

 

ημκ πίκαηα (Πίκαηαξ 2.1), ζηζαβναθμφκηαζ μζ βεκζηέξ ηάζεζξ πμο παναηδνήεδηακ βζα ημ 

ζφκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ.  οβηεηνζιέκα, υπςξ θαίκεηαζ, δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνζηχκ ζυκηςκ 

ήηακ ζδιακηζηά ηαζ δζαηνζηά αολδιέκδ ζηα ημθοιαδηζηά (6.4-103.04 mg L
-1

) ζε ζπέζδ ιε ηα 

ακηίζημζπα πυζζια φδαηα (<1.912 mg L
-1

). Σα ορδθά επίπεδα κζηνζηχκ ζυκηςκ πμο 

παναηδνμφκηαζ ζηζξ πζζίκεξ μθείθμκηαζ ζηδκ μλείδςζδ ηδξ μονίαξ (Samples, 1959 [112]), δ 

μπμία πνμένπεηαζ απυ ηζξ αζμθμβζηέξ εηηνίζεζξ ηςκ θμουιεκςκ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ ανίζημκηαζ ζε ζηακμπμζδηζηή ζοιθςκία ιε ακηίζημζπα ιεηνήζεςκ πμο δζελήπεδζακ ζε 

ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ ζημ Μασάιζ, υπμο πνμζδζμνίζηδηακ ζοβηεκηνχζεζξ κζηνζηχκ ζυκηςκ 

ιζηνυηενεξ απυ 55 mg l
-1

, ιε ιέζδ ηζιή ~8.6 mg l
-1

 (Beech et al., 1980 [50]). Ακηίζημζπα ήηακ 

επίζδξ ηα απμηεθέζιαηα ιεθεηχκ πμο δζελήπεδζακ ζηδ ζβηαπμφνδ, ιε ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ 

κζηνζηχκ ζυκηςκ ζε ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ, κα ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 8.78 ηαζ 24.1 mg l
-1

 (Wang 

et al., 1998 [113]).  

ε ακηίεεζδ ιε ηα κζηνζηά, ηα ανςιζμφπα ζυκηα είκαζ πμθφ θζβυηενα ζηα φδαηα ηςκ 

ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ ζοβηνζηζηά ιε ηα ακηίζημζπα ηςκ πυζζιςκ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

παναηήνδζδ ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ακ θδθεεί οπ’ υρδ, μ ιεβάθμξ πνυκμξ παναιμκήξ ηςκ 

οδάηςκ ζηζξ δελαιεκέξ ημθφιαδζδξ ηαζ δ ζοπκή πθςνίςζδ ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ. Καηά 

ηζξ ζπεηζηά ιαηνέξ αοηέξ δζενβαζίεξ,  ηα ανςιζμφπα ζυκηα ακηζδνμφκ ιε ηδκ μνβακζηή φθδ, 

ζπδιαηίγμκηαξ ανςιζςιέκα παναπνμσυκηα απμθφιακζδξ ηαζ ηαεχξ ηα φδαηα αοηά δεκ 

ακακεχκμκηαζ, ηα ανςιζμφπα ζυκηα δεκ ακαπθδνχκμκηαζ, ιε απμηέθεζια ηα παιδθά επίπεδά 

ημοξ ζηζξ δελαιεκέξ.  

2.2. Απνηειέζκαηα – ύγθξηζε κε Θεζκνζεηεκέλα Όξηα Διιεληθήο Ννκνζεζίαο  

ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ απμπεζνάεδηε, πένακ ημο πνμζδζμνζζιμφ ηςκ 

ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ εκ δοκάιεζ ημλζκχκ ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ, δ άιεζδ ζφβηνζζή ημοξ 

ιε ηα υνζα, υπςξ έπμοκ εεζπζζηεί αάζεζ ηδξ Δθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ πενί ημθοιαδηζηχκ 

δελαιεκχκ πμο ηζξ ηαεζζημφκ αζθαθείξ. Υαναηηδνζζηζηά ηαζ πενζζζυηενμ ζοβηεηνζιέκα, υζμκ 

αθμνά ζηδ ζοβηέκηνςζδ ημο οπμθεζιιαηζημφ πθςνίμο ηα επζηνεπηά επίπεδα ημο ζηζξ δελαιεκέξ 

ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0.4-0.7 mg L
-1

 (ΦΔΚ 87/Β’/24.1.1973, Άνενμ 18 [114]).Όπςξ θαίκεηαζ 

ζημκ πίκαηα 1.2, ημ πεδίμ ηζιχκ ημο μθζημφ ηαζ ημο εθεφεενμο πθςνίμο ζημ ζφκμθμ ηςκ 

δεζβιάηςκ πμο ακαθφεδηακ βζα ηζξ ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ ηοιάκεδηε ιεηαλφ 0.05-3.51 ηαζ 

0.2-4.2, ακηίζημζπα, βζα ημ δίηηομ φδνεοζδξ ηοιάκεδηακ ιεηαλφ 0.01-0.2 ηαζ 0.01-0.21, 
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ακηίζημζπα. ημ πήια 2.1, ακαπανίζηακηαζ βναθζηά ηα επίπεδα ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο πθςνίμο 

πμο πνμζδζμνίζηδηακ ημ ζφκμθμ ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ απυ ηζξ μπμίεξ θήθεδηακ 

δείβιαηα, εκχ ιε δζαηεημιιέκεξ μνζμβναιιέξ πανίζηακηαζ ηα εεζιμεεηδιέκα υνζα βζα ημ 

πθχνζμ, αάζεζ ημκ κμιμεεηζημφ πθαζζίμο.   

 

ρήκα 2.1. Ρααδυβναιια ιέζςκ ηζιχκ εθεφεενμο ηαζ μθζημφ πθςνίμο βζα ηζξ ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ 

πμο ζοκηεθέζηδηακ δεζβιαημθδρίεξ. Με δζαηεημιιέκεξ βναιιέξ ακαπανίζηακηαζ ηα επζηνεπηά υνζα  πμο 

έπμοκ εεζπζζηεί ηαζ ηαημπονχκμοκ ηδκ αζθαθή πνήζδ ηςκ ημθοιαδηζηχκ (0.4 -0.7 mg L
-1

). 

Όπςξ θαίκεηαζ ζημ νααδυβναιια (πήια 2.1), ζηδκ πζζίκα ημο δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο, 

ISP-2, πνμζδζμνίζηδηακ ζδζαίηενα ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ πθςνίμο, βεβμκυξ πμο δδθχκεζ υηζ δ 

δελαιεκή οπενπθςνζχκεηαζ. Μζηνυηενεξ απμηθίζεζξ απυ ηζξ μνζμεεηδιέκεξ ηζιέξ 

παναηδνήεδηακ ζπεδυκ βζα υθα ηα δείβιαηα ιε ελαίνεζδ ηα επίπεδα ημο εθεφεενμο πθςνίμο ζηδ 

δελαιεκή ISP-3, ιε ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ πθςνίμο πμο πνμζδζμνίζηδηακ βζα ηδ ιεβάθδ πζζίκα ημο 

δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο (OSP) ηαζ ημο Πακεπζζηδιίμο (ISP-1), κα ανίζημκηαζ ηάης απυ ηα 

επζηνεπηά. Σμ απμηέθεζια αοηυ ιπμνεί κα επδνεάζηδηε απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ πζζίκα ημο Λίκημ 

(OSP) είκαζ ελςηενζηή ιε απμηέθεζια κα εηηίεεηαζ ζηδκ εενιυηδηα ημο ήθζμο ηαζ κα επένπεηαζ 

ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο πθςνίμο θυβς ηδξ πηδηζηυηδηάξ ημο. Μζα εκαθθαηηζηή οπυεεζδ 

είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ δεδμιέκδ εβηαηάζηαζδ οπμπθςνζχκεηαζ ηαζ δεκ είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ 

απμθφιακζή ηδξ, εβηοιμκχκηαξ ηζκδφκμοξ οβζεζκήξ βζα ημοξ θμουιεκμοξ. Σέθμξ ιπμνεί κα 
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οπμηεεεί πςξ ημ πθχνζμ ηαηακαθχκεηαζ ηαηά ηδκ απμθφιακζδ ηαζ άθθςκ πδβχκ ιζηνμαίςκ, μζ 

μπμίεξ ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ είηε απυ ηδκ ζπεηζηά ιμθοζιέκδ αηιυζθαζνα πάκς απυ ηδκ 

δελαιεκή ζημ Lido, δ μπμία δζαθφεηαζ ζημ κενυ, είηε απυ ηδκ εηηεκή πνήζδ (πμθθμί θμουιεκμζ) 

ηδξ εβηαηάζηαζδξ αοηήξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ πζζίκαξ ημο Πακεπζζηδιίμο (ISP-1), δ 

δεζβιαημθδρία ηαζ δ ακάθοζδ απείπακ ζδιακηζηά πνμκζηά ιεηαλφ ημοξ, ιε απμηέθεζια μζ 

πνμζδζμνζγυιεκεξ ηζιέξ κα ιδκ είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηςκ πναβιαηζηχκ επζπέδςκ πθςνίμο 

ηδξ πζζίκαξ ηαηά ηδ πνήζδ ηδξ.  

Πανάθθδθα ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο εθεφεενμο ηαζ ζοκμθζημφ πθςνίμο ιεηνήεδηε επίζδξ, 

ημ pH ηςκ δεζβιάηςκ πμο θήθεδηακ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ ηαζ ηςκ 

ακηίζημζπςκ δζηηφςκ ηνμθμδμζίαξ ηαζ ζοβηνίεδηε επίζδξ ιε ηα εεζιμεεηδιέκα υνζα αζθαθμφξ 

πνήζδξ ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ πμο ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 6.9 < pH <7.7 (ΦΔΚ 

87/Β’/24.1.1973, Άνενμ 15). Δκ βέκεζ, μζ ηζιέξ ημο pH πμο πνμζδζμνίζηδηακ ζηα πνμξ ακάθοζδ 

δείβιαηα ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ ήηακ παιδθυηενεξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ πμο ιεηνήεδηακ 

βζα ηα πυζζια φδαηα ιε εφνμξ ηζιχκ 6.25-7.37. Αημθμφεςξ απεζημκίγμκηαζ βναθζηά ιε ηδ ιμνθή 

ζζημβνάιιαημξ (πήια 2.2) μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ pH πμο ιεηνήεδηακ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ 

δελαιεκχκ ημθφιαδζδξ ηαζ ιε πνάζζκδ βναιιή πανμοζζάγμκηαζ ηα εεζιμεεηδιέκα υνζα.  

 

 

ρήκα 2.2. Ηζηυβναιια ιέζςκ ηζιχκ pH ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ. Με πνάζζκεξ ζοκεπείξ βναιιέξ 

ακαπανίζηακηαζ ηα επζηνεπηά υνζα  pH, βζα ηδκ αζθαθή πνήζδ ηςκ δελαιεκχκ, εκχ ιε νυιαμοξ μζ ιέζεξ 

ηζιέξ ημο pH ηςκ δεζβιάηςκ πμο ακαθφεδηακ. 
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οκμθζηά μζ ζοβηεκηνχζεζξ εθεφεενμο ηαζ δεζιεοιέκμο πθςνίμο πμο ιεηνήεδηακ ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0.05 -3.51 mg Cl2/ L  ηαζ 0.03 -1.5 mg Cl2 /L, ακηίζημζπα. 

Οζ ηζιέξ ημο pH ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 6.55 ηαζ 7.37. Οζ ηζιέξ ημο pH ηαζ ημο εθεφεενμο -μθζημφ 

πθςνίμο πμο πνμζδζμνίζηδηακ ζηα φδαηα ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ πανμοζζάγμκηαζ 

ακαθοηζηά ζημοξ πίκαηεξ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ηαζ 2.6.  

 

Πίλαθαο 2.2. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ pH ηαζ εθεφεενμο /μθζημφ ClΟ
-
 βζα ηδκ Κμθοιαδηζηή 

Γελαιεκή Γοικαζηδνίμο ημο Πακεπζζηδιίμο (ISP-1).  

Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Γπκλαζηεξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ISP-1) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα pH 
Διεύζεξν Cl2 

(mg L
-1

) 

Οιηθό Cl2 

(mg L
-1

) 

Γεζκεπκέλν Cl2 

(mg L
-1

) 

1 4-4-11 /10:00 6.61 0.25 0.34 0.09 

2 4-4-11 /11:00 6.64 0.36 0.41 0.05 

3 4-4-11 /12:00 6.68 0.17 0.2 0.03 

4 4-4-11 /13:00 6.74 0.29 0.34 0.05 

5 4-4-11 /14:00 6.76 0.29 0.35 0.06 

6 4-4-11 /15:00 6.74 0.33 0.37 0.04 

7 4-4-11 /16:00 6.75 0.27 0.33 0.06 

8 4-4-11 /17:00 6.8 0.29 0.33 0.04 

9 4-4-11 /18:00 6.78 0.19 0.26 0.07 

10 5-4-11 /10:00 6.71 0.3 0.37 0.07 

11 5-4-11 /11:00 6.7 0.28 0.31 0.03 

12 5-4-11 /12:00 6.71 0.23 0.27 0.04 

13 5-4-11 /13:00 6.7 0.37 0.41 0.04 

14 5-4-11 /14:00 6.72 0.18 0.24 0.06 

15 5-4-11 /15:00 6.73 0.31 0.35 0.04 

16 5-4-11 /16:00 6.75 0.37 0.44 0.07 

17 5-4-11 /17:00 6.77 0.18 0.21 0.03 

18 5-4-11 /18:00 6.76 0.31 0.39 0.08 
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Πίλαθαο 2.3. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ pH ηαζ εθεφεενμο /μθζημφ ClΟ
-
 βζα ηδκ Μζηνή Γδιμηζηή 

Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Ζναηθείμο – Λίκημ (ISP-2).  

Μηθξή Γεκνηηθή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Ζξαθιείνπ – Λίλην (ISP-2) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα pH 
Διεύζεξν Cl2 

(mg L
-1

) 

Οιηθό Cl2 

(mg L
-1

) 

Γεζκεπκέλν Cl2 

(mg L
-1

) 

1 31-5-11 /15:00 6.25 2.58 4.08 1.5 

2 31-5-11 /16:00 6.3 3.51 3.76 0.25 

3 31-5-11 /17:00 6.43 2.80 4.20 1.4 

4 31-5-11 /18:00 6.47 3.24 3.39 0.15 

5 7-6-11 /12:00 6.57 1.59 2.46 0.87 

6 7-6-11 /16:00 6.61 0.83 1.65 0.83 

7 7-6-11 /20:00 6.58 1.28 2.11 0.83 

 

Πίλαθαο 2.4. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ pH ηαζ εθεφεενμο /μθζημφ ClΟ
-
 βζα ηδκ Μεβάθδ 

Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Παβηνδηίμο ηαδίμο (ISP-3).  

Μεγάιε Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ (ISP-3) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα pH 
Διεύζεξν Cl2 

(mg L
-1

) 

Οιηθό Cl2 

(mg L
-1

) 

Γεζκεπκέλν Cl2 

(mg L
-1

) 

1 29-9-11 /15:00 7.02 0.15 0.83 0.68 

2 29-9-11 /16:00 7.11 0.36 1.10 0.73 

3 29-9-11 /17:00 7.23 0.53 1.10 0.57 

4 29-9-11 /18:00 7.26 0.46 1.13 0.67 

5 29-9-11 /19:00 7.28 0.65 1.13 0.49 

6 30-9-11 /15:00 7.19 0.37 1.57 1.2 

7 30-9-11 /16:00 7.19 0.87 1.53 0.66 

8 30-9-11 /17:00 7.34 1.03 1.63 0.6 

9 30-9-11 /18:00 7.25 0.87 1.48 0.61 

10 30-9-11 /19:00 7.27 0.96 1.55 0.59 
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Πίλαθαο 2.5. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ pH ηαζ εθεφεενμο /μθζημφ ClΟ
-
 βζα ηδκ Μζηνή 

Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Παβηνδηίμο ηαδίμο (ISP-4).  

Μηθξή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ (ISP-4) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα pH 
Διεύζεξν Cl2 

(mg L
-1

) 

Οιηθό Cl2 

(mg L
-1

) 

Γεζκεπκέλν 

Cl2 (mg L
-1

) 

1 29-9-11 /15:00 7.05 0.69 1.33 0.64 

2 29-9-11 /16:00 7.24 0.64 1.23 0.6 

3 29-9-11 /17:00 7.27 0.88 1.46 0.58 

4 29-9-11 /18:00 7.25 0.88 1.52 0.63 

5 29-9-11 /19:00 7.27 0.99 1.54 0.55 

6 30-9-11 /15:00 7.22 1.02 1.69 0.67 

7 30-9-11 /16:00 7.31 0.62 1.38 0.76 

8 30-9-11 /17:00 7.37 1.10 1.69 0.59 

9 30-9-11 /18:00 7.35 1.22 1.68 0.46 

10 30-9-11 /19:00 7.29 1.06 1.77 0.71 

 

Πίλαθαο 2.6. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ pH ηαζ εθεφεενμο /μθζημφ ClΟ
-
 βζα ηδκ Μεβάθδ Γδιμηζηή 

Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Ζναηθείμο (OSP).  

Μεγάιε Γεκνηηθή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Ζξαθιείνπ (OSP) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα pH 
Διεύζεξν Cl2 

(mg L
-1

) 

Οιηθό Cl2 

(mg L
-1

) 

Γεζκεπκέλν 

Cl2 (mg L
-1

) 

1 25-7-11 /12:00 6.95 0.12 0.25 0.13 

2 25-7-11 /13:30 6.97 0.18 0.27 0.1 

3 25-7-11 /15:00 7.08 0.08 0.26 0.18 

4 25-7-11 /16:30 7.05 0.09 0.29 0.19 

5 25-7-11 /18:00 7.05 0.15 0.28 0.13 

6 26-7-11 /12:00 7.06 0.13 0.25 0.12 

7 26-7-11 /13:30 7.09 0.17 0.32 0.14 

8 26-7-11 /15:00 7.12 0.15 0.28 0.13 

9 26-7-11 /16:30 7.08 0.12 0.26 0.14 

10 26-7-11 /18:00 7.15 0.16 0.29 0.13 

11 27-7-11 /12:00 7.15 0.06 0.27 0.21 

12 27-7-11 /13:30 7.15 0.07 0.25 0.18 

13 27-7-11 /15:00 7.2 0.15 0.27 0.13 

14 27-7-11 /16:30 7.14 0.20 0.28 0.08 

15 27-7-11 /18:00 7.11 0.13 0.32 0.19 

16 28-7-11 /12:00 7.1 0.13 0.27 0.14 

17 28-7-11 /13:30 7.21 0.14 0.30 0.16 

18 28-7-11 /15:00 7.16 0.18 0.28 0.09 
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19 28-7-11 /16:30 7.12 0.20 0.32 0.12 

20 28-7-11 /18:00 7.12 0.16 0.32 0.15 

21 29-7-11 /12:00 7.12 0.54 0.75 0.21 

22 29-7-11 /13:30 7.11 0.58 0.72 0.14 

23 29-7-11 /15:00 7.14 0.63 0.81 0.18 

24 29-7-11 /16:30 7.14 0.74 0.86 0.12 

25 29-7-11 /18:00 7.21 0.70 0.89 0.19 

 

2.3. Πξνζδηνξηζκόο Οξγαληθήο Ύιεο ησλ Τδάησλ Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ 

Σμ επυιεκμ ζηάδζμ ηςκ ακαθφζεςκ ημ απμηέθεζε μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ ζηα 

δείβιαηα πμο θήθεδηακ απυ ηζξ ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ, ιέζς ηδξ ιεευδμο ιδ εηηαεανζζιέκμο 

μνβακζημφ άκεναηα (non-purgeable organic carbon- NPOC). Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο 

μνβακζημφ πενζεπμιέκμο ηςκ δεζβιάηςκ, ιέζς ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο απαζηείηαζ ανπζηά δ 

απμιάηνοκζδ ημο ακυνβακμο άκεναηα (inorganic carbon- IC). Ζ επζθμβή ηδξ ααζίζηδηε ζημ 

βεβμκυξ υηζ, εκ βέκεζ, ζηα ημθοιαδηζηά φδαηα δεκ οπάνπεζ ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ ακυνβακμο 

άκεναηα.  

ημ νααδυβναιια ημο ζπήιαημξ 2.3, πανμοζζάγμκηαζ ακά γεφβδ ημθοιαδηζηήξ δελαιεκήξ 

ηαζ δζηηφμο φδνεοζδξ-ηνμθμδμζίαξ, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ημο μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα, βζα ημ 

ζφκμθμ ηςκ ζδιείςκ ζοθθμβήξ δεζβιάηςκ.  

 

ρήκα 2.3. Ρααδυβναιια ιέζςκ ηζιχκ ζοβηεκηνχζεςκ Οθζημφ Ονβακζημφ Άκεναηα (TOC) ακά γεφβδ 

πζζίκαξ-δζηηφμο ηνμθμδμζίαξ.  
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Όπςξ θαίκεηαζ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο μνβακζημφ άκεναηα ζηα δείβιαηα ημθοιαδηζηχκ 

δελαιεκχκ είκαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενεξ απυ ηα ακηίζημζπα δίηηοα φδνεοζδξ, βεβμκυξ πμο 

δδθχκεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα μνβακζηή φθδ απυ εηηνίζεζξ ηςκ θμουιεκςκ. Δπζπθέμκ, αλίγεζ κα 

παναηδνδεεί υηζ ζηζξ δδιυζζεξ ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ, ιζηνή δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο ή 

ISP-2 ηαζ ιεβάθδ Παβηνδηίμο ή ISP-3 ηα επίπεδα ημο μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα είκαζ 

ελαζνεηζηά αολδιέκα ιε ηδκ Σνίηδ δδιυζζα πζζίκα, ιζηνή δελαιεκή Παβηνδηίμο, ISP-4 κα 

ανίζηεηαζ Σνίηδ ζηδκ αημθμοεία. Σμ βεβμκυξ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ηάζδ απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ 

βκχνζζια δδιυζζςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ, πζεακυηαηα δδθχκεζ υηζ θυβς ηδξ αολδιέκδξ 

πνμζέθεοζδξ ημθοιαδηχκ, ημ μνβακζηυ θμνηίμ είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκμ ηαζ ημ ζφζηδια 

απμιάηνοκζδξ ημο μνβακζημφ άκεναηα δεκ επανηεί βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημο.   

2.4. Πξνζδηνξηζκόο Μέζεο πγθέληξσζεο Οπξίαο θαη TOC 

ημοξ πίκαηεξ 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 ηαζ 2.11 παναηίεεκηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ βζα 

ηα επίπεδα ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηδξ μονίαξ ηαζ ημο μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα πμο 

πνμζδζμνίζηδηακ βζα ηα 77 δείβιαηα κενμφ πζζίκαξ πμο ακαθφεδηακ ζηδκ πανμφζα ενβαζία. Σα 

ζοβηεκηνςηζηά απμηεθέζιαηα βζα ηζξ ηζιέξ ηδξ μονίαξ ηαζ ημο μνβακζημφ άκεναηα ημο ζοκυθμο 

ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ ακαπανίζηακηαζ οπυ ηδ ιμνθή νααδμβνάιιαημξ ζπήια 2.4. ηδκ 

αημθμοεία ημο νααδμβνάιιαημξ ηα δείβιαηα πανίζηακηαζ ιε ζεζνά αολακυιεκςκ επζπέδςκ 

μονίαξ, εκχ ηαηά αημθμοεία δείβιαημξ ακαπανίζηαηαζ επίζδξ δ ακηίζημζπδ ζοβηέκηνςζδ πμο 

πνμζδζμνίζηδηε βζα ημκ TOC.  
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Πίλαθαο 2.7. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ μονίαξ ηαζ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC) βζα ηδκ 

Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Γοικαζηδνίμο ημο Πακεπζζηδιίμο (ISP-1).  

Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Γπκλαζηεξίνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (ISP-1) 

Δείγμα Μζρα /Ώρα 
Ουρία 

(mg L-1) 
TOC 

(mg L-1) 

1 4-4-11 /10:00 0 1.02 

2 4-4-11 /11:00 0.0117 0.999 

3 4-4-11 /12:00 0.0263 1.119 

4 4-4-11 /13:00 0.0267 1.087 

5 4-4-11 /14:00 0.0171 0.967 

6 4-4-11 /15:00 0.0418 1.097 

7 4-4-11 /16:00 0.0409 1 

8 4-4-11 /17:00 0.0433 0.972 

9 4-4-11 /18:00 0.042 1.236 

10 5-4-11 /10:00 0.0119 1.009 

11 5-4-11 /11:00 0.0195 1.195 

12 5-4-11 /12:00 0.0404 1.006 

13 5-4-11 /13:00 0.0272 1.116 

14 5-4-11 /14:00 0.0282 1.027 

15 5-4-11 /15:00 0.0195 0.997 

16 5-4-11 /16:00 0.0156 1.098 

17 5-4-11 /17:00 0.0248 0.994 

18 5-4-11 /18:00 0.0301 1.008 

 

Πίλαθαο 2.8. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ μονίαξ ηαζ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC) βζα ηδκ 

Μζηνή Γδιμηζηή Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Ζναηθείμο – Λίκημ (ISP-2).  

Μηθξή Γεκνηηθή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Ζξαθιείνπ – 

Λίλην (ISP-2) 

Δείγμα Μζρα /Ώρα Ουρία (mg L-1) TOC (mg L-1) 

1 31-5-11 /15:00 0.71 13.54 

2 31-5-11 /16:00 0.55 12.44 

3 31-5-11 /17:00 0.42 13.05 

4 31-5-11 /18:00 0.79 13.19 

5 7-6-11 /12:00 2.06 10.226 

6 7-6-11 /16:00 2.18 11.88 

7 7-6-11 /20:00 3.16 11.853 
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Πίλαθαο 2.9. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ μονίαξ ηαζ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC) βζα ηδκ 

Μεβάθδ Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Παβηνδηίμο ηαδίμο (ISP-3).  

Μεγάιε Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ 

(ISP-3) 

Δείγμα Μζρα /Ώρα 
Ουρία 
(mg L-1) 

TOC 
(mg L-1) 

1 29-9-11 /15:00 2.47 10.284 

2 29-9-11 /16:00 2.61 10.476 

3 29-9-11 /17:00 2.19 9.952 

4 29-9-11 /18:00 4.86 9.743 

5 29-9-11 /19:00 2.29 9.61 

6 30-9-11 /15:00 2.54 10.026 

7 30-9-11 /16:00 2.4 9.745 

8 30-9-11 /17:00 2.04 10.504 

9 30-9-11 /18:00 3.11 10.026 

10 30-9-11 /19:00 4.68 10.061 

 

Πίλαθαο 2.10. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ μονίαξ ηαζ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC) βζα ηδκ 

Μζηνή Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Παβηνδηίμο ηαδίμο (ISP-4).  

Μηθξή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ 

(ISP-4) 

Δείγμα Μζρα /Ώρα 
Ουρία 
(mg L-1) 

TOC  
(mg L-1) 

1 29-9-11 /15:00 3.37 3.84 

2 29-9-11 /16:00 2.37 4.11 

3 29-9-11 /17:00 3.53 4.16 

4 29-9-11 /18:00 3.42 4.45 

5 29-9-11 /19:00 3.75 4.39 

6 30-9-11 /15:00 3.46 4.33 

7 30-9-11 /16:00 3.31 4.21 

8 30-9-11 /17:00 4.04 4.93 

9 30-9-11 /18:00 4.1 4.44 

10 30-9-11 /19:00 4.73 4.6 
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Πίλαθαο 2.11. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ μονίαξ ηαζ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC) βζα ηδκ 

Μεβάθδ Γδιμηζηή Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Ζναηθείμο (OSP).  

Μεγάιε Γεκνηηθή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Ζξαθιείνπ (OSP) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα Οπξία (mg L-1) TOC (mg L-1) TN (mg/L) 

1 25-7-11 /12:00 0.97 2.692 5.33 

2 25-7-11 /13:30 1.44 2.08 6.29 

3 25-7-11 /15:00 1.12 2.064 6.76 

4 25-7-11 /16:30 1.47 3.005 6.57 

5 25-7-11 /18:00 1.11 2.771 6.5 

6 26-7-11 /12:00 1.22 2.751 7 

7 26-7-11 /13:30 1.64 2.936 7.19 

8 26-7-11 /15:00 1.35 2.701 7.37 

9 26-7-11 /16:30 1.29 2.717 7.22 

10 26-7-11 /18:00 1.04 2.886 10.7 

11 27-7-11 /12:00 1.2 2.285 5.59 

12 27-7-11 /13:30 0.98 2.165 6.46 

13 27-7-11 /15:00 0.93 2.048 5.84 

14 27-7-11 /16:30 1.16 3.485 5.41 

15 27-7-11 /18:00 0.95 2.754 6.39 

16 28-7-11 /12:00 1.2 2.537 5.82 

17 28-7-11 /13:30 0.96 2.336 6.34 

18 28-7-11 /15:00 0.88 1.977 6.03 

19 28-7-11 /16:30 1.1 4.048 2.56 

20 28-7-11 /18:00 1.13 2.521 5.99 

21 29-7-11 /12:00 1.1 2.089 7.05 

22 29-7-11 /13:30 0.89 2.07 6.11 

23 29-7-11 /15:00 1.22 2.535 6.64 

24 29-7-11 /16:30 1.28 2.45 6.03 

25 29-7-11 /18:00 1.23 2.345 7.87 
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ρήκα 2.4. οκμθζηά μζ ζοβηεκηνχζεζξ μονίαξ ηαζ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC) ιε αολακυιεκεξ 

ηζιέξ μονίαξ. 

Όπςξ θαίκεηαζ, ςξ επί ημ πθείζημκ, μζ ηζιέξ ημο μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα  αημθμοεμφκ ηδκ 

αφλδζδ ηδξ μονίαξ, ιε μνζζιέκεξ, ςζηυζμ, ελαζνέζεζξ. ηα δείβιαηα 19 έςξ 22, πμο θήθεδηακ 

απυ ηδ ιζηνή πζζίκα ημο δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο (Σνίηδ, 31 Μαΐμο 2011),  μζ ζοβηεκηνχζεζξ 

TOC πμο ιεηνήεδηακ είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκεξ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ μονίαξ. Καηά 

ακηζζημζπία, ορδθέξ ηζιέξ μνβακζημφ άκεναηα ηαζ δοζακάθμβεξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ μονίαξ, 

παναηδνμφκηαζ ζηα δείβιαηα 51 έςξ 62, πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ ιεβάθδ πζζίκα ημο Παβηνδηίμο 

(ISP-3). Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηα αίηζα ηςκ παναηδνμφιεκςκ ακαημθμοεζχκ ηαηά ημ πανυκ 

παναιέκμοκ αδζεοηνίκζζηα, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ είκαζ ζοκεπή ιε 

παθαζυηενεξ ιεθέηεξ (Joseph De Laat et al., 2010 [75]), μζ μπμίμζ παναηήνδζακ βεκζηή αφλδζδ 

ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο TOC ιε ζφβπνμκδ αφλδζδ ηδξ μονίαξ.  
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ρήκα 2.5. οκεζζθμνά δεζβιάηςκ ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ. 

Πνμηεζιέκμο κα ζοβηεκηνςεεί δ πθδνμθμνία απυ ημ ζηαηζζηζηυ δείβια ηςκ 77 ακαθφζεςκ, 

ζημ παναπάκς δζάβναιια ημο ζπήιαημξ 2.5, απμπεζνάηαζ δ μιαδμπμίδζή ημοξ ακάθμβα ιε ημ 

εφνμξ ζοβηεκηνχζεςκ TOC. Όπςξ παναηδνείηαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ δεζβιάηςκ 

πενζέπεζ μονία ζε εφνμξ ζοβηεκηνχζεςκ πμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 1 ηαζ 1.5 mg L
-1

, εκχ, ημ 

δεφηενμ ζε αθεμκία πμζμζηυ πενζέπεζ μονία ζε επίπεδα <0.25 mg L
-1

. Σέθμξ, ζημ ~15 % ηςκ 

δεζβιάηςκ ακζπκεφεδηε μονία ζε εφνμξ 0.5 1 mg L
-1

. Αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ ηα δείβιαηα πμο 

δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μονίαξ ημοξ ιεηνήεδηε κα είκαζ παιδθυηενδ απυ 0.25 mg L
-1

, ακηζζημζπμφκ 

ζε αοηά πμο θήθεδηακ απυ ηδκ πζζίκα ημο Πακεπζζηδιίμο (ISP-1), ζηδκ μπμία ζοκακηάηαζ ηαζ μ 

εθάπζζημξ ανζειυξ θμομιέκςκ (<10 άημια), ακάθμβα πνμξ ημ ιέβεευξ ηδξ (25×50) Γεδμιέκμο 

υηζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ μονίαξ μθείθεηαζ ζηζξ αζμθμβζηέξ εηηνίζεζξ ηςκ ημθοιαδηχκ είκαζ 

ακαιεκυιεκμ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ δελαιεκή κα ζοκακηχκηαζ ηα παιδθυηενα επίπεδα μονίαξ. 
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ρήκα 2.6. οκεζζθμνά δεζβιάηςκ ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα. 

Όζμκ αθμνά ζηδκ ακηίζημζπδ πμζμζηζαία ακάθοζδ ημο TOC, υπςξ θαίκεηαζ ζπήια 2.6, ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ δεζβιάηςκ πενζέπεζ ζοβηεκηνχζεζξ TOC ιεηαλφ 1-1.5 ηαζ 2.5-3 mg L
-1

 , 

εκχ ζδιακηζηυξ ανζειυξ δεζβιάηςκ εκημπίγεηαζ επίζδξ ζηα εφνδ 2 -2.5, 4 -5 ηαζ 10 -11 mg L
-1

 

TOC.  

οκμρίγμκηαξ, πενίπμο ημ 27% ηςκ ηζιχκ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 

1.5 -2.5 mg L-1 ηαζ  32% ηςκ ηζιχκ είκαζ πάκς απυ 2.0 mg L-1  (πήια 2.5). Όζμκ αθμνά ηζξ 

ηζιέξ ημο TOC, ημ 56% ηςκ ηζιχκ ηςκ ιεηνμφιεκςκ δεζβιάηςκ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 1.0  -4 mg 

L-1 (πήια 2.6). Ζ ιέζδ ζοκεζζθμνά ηδξ μονίαξ ζημκ TOC ακηζζημζπεί ζημ 6.91 % ηαζ βζα ημ 53 

% ηςκ δεζβιάηςκ, ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 4 -12 %. (πήια 2.7). Αοηά ηα ζημζπεία ένπμκηαζ ζε 

ζοιθςκία ιε παθαζυηενδ ένεοκα (Joseph De Laat et. al., 2010 [75]).  

 

ρήκα 2.7. Ρααδυβναιια ηαηακμιήξ δεζβιάηςκ ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηδξ μονίαξ ζημκ TOC. 
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ημ πήια 2.7, ακαπανίζηαηαζ βναθζηά δ ζοκεζζθμνά ηδξ μονίαξ ζημκ TOC. Όπςξ θαίκεηαζ, 

ζημ 30 % ηςκ δεζβιάηςκ δ ζοκεζζθμνά είκαζ πμθφ ιζηνή, 0.5 -1 % ςξ απμηέθεζια ημο βεβμκυξ 

υηζ θήθεδηακ απυ ηδ δελαιεκή ISP-1 (Κμθοιαδηήνζμ Πακεπζζηδιίμο), υπμο δ πνμζέθεοζδ 

θμομιέκςκ είκαζ ζδζαίηενα ιζηνή ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηα επίπεδα μονίαξ επίζδξ ηα παιδθυηενα 

πμο ακζπκεφεδηακ.  

Σέθμξ, ζε δεζβιαημθδρία πέκηε διενχκ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζε ελςηενζηή πζζίκα, 

πνμζδζμνίζηδηε επίζδξ ημ μθζηυ άγςημ (ΣΝ) ηαζ οπμθμβίζηδηε δ ζοκεζζθμνά ηδξ μονίαξ ζε 

αοηυ. ημ ζπήια 2.8 ακαπανίζηαηαζ ζοβηνζηζηά δ ζοκεζζθμνά ηδξ μονίαξ ζημ TOC ηαζ ημ ΣΝ.   

 

ρήκα 2.8. % οκεζζθμνά μονίαξ ζε TOC ηαζ TN ζηα δείβιαηα ηδξ δεζβιαημθδρίαξ πέκηε διενχκ ζηδκ 

ιεβάθδ δελαιεκή ημο δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο (OSP). 

Σμ ιυνζμ ηδξ μονίαξ (H2NCONH2) δζαεέηεζ έκα άημιμ άκεναηα ηαζ δομ άημια αγχημο. Έηζζ 

είκαζ θοζζηυ δ μονία κα ζοκεζζθένεζ πενζζζυηενμ ζημ μθζηυ άγςημ απυ υηζ ζημκ μθζηυ άκεναηα, 

υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ πήια 2.8. Σα απμηεθέζιαηα παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ζημκ πίκαηα ημο 

ηεθαθαίμο 2.4.  

οκμρίγμκηαξ, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ μονίαξ πμο ιεηνήεδηακ, ζημ ζφκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ, 

ζηδκ πανμφζα ενβαζία ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0.1 - 4.86 mg lt
-1

, ιε ιέζδ ηζιή 1.42 ±1.32 mg lt
-1

 

ηαζ είκαζ ζοκεπή ιε παθαζυηενεξ ακηίζημζπεξ ιεθέηεξ (Joseph De Laat, 2010 et.al., Jaggli, 1995 

ηαζ Abidi et al., 2001). Ζ δεφηενδ ιεβαθφηενδ ζηαηζζηζηή ηαηακμιή, πενίπμο 27% ηςκ 

δεζβιάηςκ, πενζείπε ζοβηεκηνχζεζξ μονίαξ ιεηαλφ 1.5 - 2.5 mg lt
-1

, εκχ δ ιέβζζηδ, 32%, επίπεδα 

μονίαξ ιεβαθφηενα απυ 2.0 mg lt
-1

  (πήια 2.5). Όζμκ αθμνά ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ TOC πμο 

ιεηνήεδηακ ζηα δείβιαηα πμο ακαθφεδηακ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή, ημ 56% ηςκ δεζβιάηςκ 
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πενζείπε ζοβηεκηνχζεζξ TOC πμο ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 1.0 - 4 mg lt
-1

 (πήια 2.6), ιε ηδ ιέζδ 

ζοκεζζθμνά ηδξ μονίαξ ζημκ TOC κα είκαζ 6.91 %, εκχ βζα ηδ ζηαηζζηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ 

δεζβιάηςκ, 53 %, δ ζοκεζζθμνά ηδξ μονίαξ ζημκ TOC ηοιάκεδηε ιεηαλφ 4 - 12 % (πήια 2.7). 

Ζ ιέζδ ηζιή TOC πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ 4.40 ±3.85 mg lt
-1

.  

2.5. Αιιαγέο πγθεληξώζεσλ Οπξίαο, Υισξίνπ, Καιίνπ θαη TOC ζηηο 

Κνιπκβεηηθέο Γεμακελέο.  

ημ πήια 2.9 ακαπανίζηακηαζ βναθζηά μζ ιεηααμθέξ ζοβηεκηνχζεςκ μονίαξ, TOC, ηαθίμο 

ηαζ δεζιεοιέκμο πθςνίμο, βζα ηα δείβιαηα πμο θήθεδηακ απυ ηδκ εζςηενζηή πζζίκα ημο 

Πακεπζζηδιίμο (ISP-1). Καηά ηδκ δεζβιαημθδρία ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ ηάεε ανάδο 

ακακεχκμκηαζ 50 m
3
 κενμφ βζα κα ιεζςεεί δ ζοβηέκηνςζδ ημο δεζιεοιέκμο πθςνίμο ζημ κενυ, δ 

ζοβηέκηνςζδ ημο εθεφεενμο πθςνίμο (Cl2) ηαζ ημο pH ζημ κενυ ηδξ πζζίκαξ νοειίζηδηε απυ 

εζδζηυ ελμπθζζιυ, ζοκδεδειέκμ ιε ηδκ ημθοιαδηζηή δελαιεκή, ζηα 0.6 ± 0.1 mg L
-1

 ηαζ ζηα 6.9 

± 0.05, ακηίζημζπα.   

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ διενήζζαξ ιεηααμθήξ ηςκ επζπέδςκ ηςκ πνμξ ιεθέηδ ζοζηαηζηχκ 

ηςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ, δ δεζβιαημθδρία δζήνηδζε δφμ (2) διένεξ (4 - 5 Απνζθίμο 2011) 

ηαζ ηα δείβιαηα ζοθθέβμκηακ ακά χνα, ηαε' υθδ ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ISP-

1 (10:00 – 18:00). Σμ ζφκμθμ ηςκ απμηεθεζιάηςκ βζα ηδκ διενήζζα δζαηφιακζδ ηςκ επζπέδςκ 

ηδξ μονίαξ, TOC ηαζ πθςνίμο ζηα ημθοιαδηζηά φδαηα παναηίεεκηαζ ζε πίκαηεξ ζηα ηεθάθαζα 

2.2 (πίκαηεξ 2.2 -2.6) ηαζ 2.4 (πίκαηεξ 2.7 -2.11), ημκ παναηάης πίκαηα παναηίεεηαζ ακαθοηζηά 

δ ζμκηζηή ζφζηαζδ ηςκ ημθοιαδηζηχκ οδάηςκ ηαζ  δ δζαηφιακζδ ημο ανζειμφ ηςκ αηυιςκ πμο 

ανίζημκηακ ιέζα ζηδκ πζζίκα ηδκ ζηζβιή ηδξ δεζβιαημθδρίαξ.  
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Πίλαθαο 2.12. Ο ανζειυξ θμουιεκςκ ηδ ζηζβιή ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ 

ζυκηςκ βζα ηδκ Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Γοικαζηδνίμο ημο Πακεπζζηδιίμο (ISP-1).  

Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Γπκλαζηεξίνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (ISP-1) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα Λνπόκελνη Κάιην (mg L
-1

) 

1 4-4-11 /10:00 0 2.00 

2 4-4-11 /11:00 0 2.28 

3 4-4-11 /12:00 1 3.31 

4 4-4-11 /13:00 1 13.48 

5 4-4-11 /14:00 4 1.85 

6 4-4-11 /15:00 1 6.17 

7 4-4-11 /16:00 5 1.77 

8 4-4-11 /17:00 10 2.67 

9 4-4-11 /18:00 0 3.72 

10 5-4-11 /10:00 4 2.93 

11 5-4-11 /11:00 5 1.97 

12 5-4-11 /12:00 2 5.73 

13 5-4-11 /13:00 2 2.90 

14 5-4-11 /14:00 3 1.54 

15 5-4-11 /15:00 3 6.29 

16 5-4-11 /16:00 1 2.13 

17 5-4-11 /17:00 4 2.16 

18 5-4-11 /18:00 0 15.28 

 

Πίλαθαο 2.13. Ο ανζειυξ θμουιεκςκ ηδ ζηζβιή ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ 

ζυκηςκ βζα ηδκ Μζηνή Γδιμηζηή Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Ζναηθείμο – Λίκημ (ISP-2).  

Μηθξή Γεκνηηθή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Ζξαθιείνπ – 

Λίλην (ISP-2) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα Λνπόκελνη Κάιην (mg L
-1

) 

1 31-5-11 /15:00 13 10.39 

2 31-5-11 /16:00 15 11.04 

3 31-5-11 /17:00 19 15.47 

4 31-5-11 /18:00 27 15.43 

5 7-6-11 /12:00 0 6.2 

6 7-6-11 /16:00 10 6 

7 7-6-11 /20:00 17 5.8 
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Πίλαθαο 2.14. Ο ανζειυξ θμουιεκςκ ηδ ζηζβιή ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ 

ζυκηςκ βζα ηδκ Μεβάθδ Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Παβηνδηίμο ηαδίμο (ISP-3).  

Μεγάιε Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ (ISP-3) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα Λνπόκελνη Κάιην (mg L-1) Νηηξηθά ηόληα (mg L
-1

) 

1 29-9-11 /15:00 25 3.72 6.40 

2 29-9-11 /16:00 26 3.15 6.52 

3 29-9-11 /17:00 23 4.52 6.46 

4 29-9-11 /18:00 32 3.22 6.45 

5 29-9-11 /19:00 25 2.44 6.48 

6 30-9-11 /15:00 28 3.19 6.95 

7 30-9-11 /16:00 22 2.53 6.81 

8 30-9-11 /17:00 27 2.63 6.78 

9 30-9-11 /18:00 29 3.39 6.93 

10 30-9-11 /19:00 11 3.04 6.86 

 

Πίλαθαο 2.15. Ο ανζειυξ θμουιεκςκ ηδ ζηζβιή ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ 

ζυκηςκ βζα ηδκ Μζηνή Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Παβηνδηίμο ηαδίμο (ISP-4).  

Μηθξή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ (ISP-4) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα Λνπόκελνη 
Κάιην (mg L-

1) 
Νηηξηθά ηόληα (mg L

-1
) 

1 29-9-11 /15:00 1 3.44 10.56 

2 29-9-11 /16:00 15 2.93 10.68 

3 29-9-11 /17:00 13 3.84 10.73 

4 29-9-11 /18:00 21 3.58 10.84 

5 29-9-11 /19:00 17 3.18 10.80 

6 30-9-11 /15:00 0 3.60 11.34 

7 30-9-11 /16:00 12 3.62 11.39 

8 30-9-11 /17:00 12 3.56 11.45 

9 30-9-11 /18:00 16 2.84 11.47 

10 30-9-11 /19:00 15 2.84 11.42 
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Πίλαθαο 2.16. Ο ανζειυξ θμουιεκςκ ηδ ζηζβιή ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ 

ζυκηςκ βζα ηδκ Μεβάθδ Γδιμηζηή Κμθοιαδηζηή Γελαιεκή Ζναηθείμο (OSP).  

Μεγάιε Γεκνηηθή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Ζξαθιείνπ (OSP) 

Γείγκα Μέξα /Ώξα Λνπόκελνη Κάιην (mg L-1) Νηηξηθά (mg L
-1

) 

1 25-7-11 /12:00 1 6.91 101.64 

2 25-7-11 /13:30 2 3.82 99.35 

3 25-7-11 /15:00 28 7.71 92.73 

4 25-7-11 /16:30 30 3.94 84.13 

5 25-7-11 /18:00 37 5.28 96.18 

6 26-7-11 /12:00 0 4.60 99.08 

7 26-7-11 /13:30 3 3.32 94.58 

8 26-7-11 /15:00 50 12.19 99.60 

9 26-7-11 /16:30 30 13.81 75.00 

10 26-7-11 /18:00 22 16.27 100.31 

11 27-7-11 /12:00 3 9.67 100.33 

12 27-7-11 /13:30 1 5.89 100.06 

13 27-7-11 /15:00 21 4.81 97.39 

14 27-7-11 /16:30 35 7.80 101.42 

15 27-7-11 /18:00 50 4.38 102.82 

16 28-7-11 /12:00 1 5.48 100.20 

17 28-7-11 /13:30 0 3.80 100.78 

18 28-7-11 /15:00 18 3.88 100.78 

19 28-7-11 /16:30 29 3.88 100.43 

20 28-7-11 /18:00 45 3.69 100.94 

21 29-7-11 /12:00 1 4.68 102.72 

22 29-7-11 /13:30 2 4.26 101.94 

23 29-7-11 /15:00 18 4.15 102.59 

24 29-7-11 /16:30 30 4.01 103.05 

25 29-7-11 /18:00 45 5.31 102.93 

 

Αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ δ πνμκζηή δζαηφιακζδ ημο ηαθίμο είκαζ ζδζαίηενδξ ηαζ δζηηήξ 

ζδιαζίαξ, ηαευζμκ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ςξ δείηηδξ ακενςπμβεκμφξ ζοκδνμιήξ ζηδκ 

ιυθοκζδ ημο ημθοιαδηζημφ φδαημξ (Erdinger et al., 1999 [115]).ηαζ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ μδδβυ 

βζα ανηεηέξ ηάζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ. 
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ρήκα 2.9. Γζαηφιακζδ ζηζξ ιέζεξ ηαηακμιέξ ανζειμφ ημθοιαδηχκ ιε ιέβζζημ ηαζ εθάπζζημ ανζειυ 

αηυιςκ, ζοβηεκηνχζεςκ ηαθίμο, μονίαξ, δεζιεοιέκμο πθςνίμο ηαζ TOC, ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ 

ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηδκ πνχηδ (Α) ηαζ δεφηενδ (Β) ιένα ακηίζημζπα.  

Όπςξ θαίκεηαζ ζημ ζπήια 2.9, πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ θμουιεκμζ ζημ ζφκμθυ ημοξ ήηακ 

πενίπμο ζζάνζειμζ – 22 ηδκ πνχηδ ηαζ 24 ηδ δεφηενδ διένα – δ ηαηακμιή ημοξ ζηδκ πνμκζηή 

ελέθζλδ ηςκ δφμ διενχκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ήηακ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή. Σμ πνχημ ζοιπέναζια 

πμο ιπμνεί κα ελαπεεί απυ ημ πνμκμδζάβναιια ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηδξ μονίαξ, ημο TOC, ημο 

ηαθίμο ηαζ ημο δεζιεοιέκμο πθςνίμο είκαζ υηζ ηα επίπεδα ημο ζοκυθμο ηςκ ζοζηαηζηχκ 

ιεηααάθθμκηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, πςνίξ ςζηυζμ κα ειθακίγμοκ ιμκυημκεξ ηάζεζξ 

(δζανηή ιείςζδ ή αφλδζδ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο). Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί ςζηυζμ, υηζ δ 

πανμοζία ηδξ μονίαξ, ηδ δεφηενδ ιένα ηαηά ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ ηδξ πζζίκαξ (10:00) 

μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ κφπηαξ δεκ ακακεχεδηε υθδ δ 

πμζυηδηα ημο κενμφ ηδξ πζζίκαξ ηαζ ιπμνεί κα απμδμεεί ζε οπμθείιιαηα απυ ηδ πνήζδ ηδξ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ διένα. Πεναζηένς, παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηδξ μονίαξ ζημκ TOC 

ηαηά 0.68 % ζηδ δζάνηεζα ηδξ πνχηδξ διέναξ (10:00 – 18:00) ηαζ ηαηά 0.36 % ζηδ δζάνηεζα ηδξ 

δεφηενδξ ακηίζημζπα. Απυ ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ επί ιένμοξ ιαγχκ ηςκ ζοζηαηζηχκ, εεςνχκηαξ 
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υηζ μζ απχθεζεξ ηδξ μονίαξ ηαζ ημο TOC απυ ακηζδνάζεζξ πδιζηήξ μλείδςζδξ είκαζ ιδδαιζκέξ, 

πνμηφπηεζ υηζ δ μονία, μ μνβακζηυξ άκεναηαξ ηαζ ημ ηάθζμ εζζάβμκηαζ ζημ κενυ ηδξ πζζίκαξ απυ 

ημοξ θμουιεκμοξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εζζάβμκηαζ ζπεδυκ 

131.15 ηαζ 56.85 g μονίαξ, 675.08 ηαζ 3.04 g TOC ηαζ 5365 ηαζ 38.581 kg ηάθζμ ηδκ πνχηδ ηαζ 

ηδ δεφηενδ ιένα ακηίζημζπα υπςξ θαίκεηαζ ζημοξ πίκαηεξ 2.2 -2.15 πμο παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά 

ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ.   

Δπζπνυζεεηα, ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ απμπεζνάεδηε μ ζοζπεηζζιυξ ηςκ 

επζπέδςκ ηδξ μονίαξ πμο ιεηνήεδηε ιε ηδ πμζυηδηα ζδνχηα ηαζ μφνςκ πμο απεθεοεενχκμκηαζ 

απυ ηάεε ημθοιαδηή. Οζ ζοβηεηνζιέκμζ οπμθμβζζιμί ααζίζηδηακ ζηζξ αηυθμοεεξ οπμεέζεζξ:  

 Ζ πζζίκα δζαζηνςιαηχκεηαζ ζε δομ ίζμο υβημο (ηαζ ίζμο πάπμοξ) ζηζαάδεξ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ ιε ηδκ ακχηενδ ζημζαάδα κα εηθαιαάκεηαζ ςξ ηαθχξ 

ακαιειεζβιέκδ, θυβς ηδξ δζαηαναπήξ ηδξ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ.  

 Οζ ιεηνήζεζξ ηδξ μονίαξ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ ακχηενδ ζημζαάδα.  

 Γεκ έβζκε ηαιία ακηαθθαβή μονίαξ ιεηαλφ ηςκ δομ ζημζαάδςκ (ςξ απμηεθέζιαηα 

δζάποζδξ ή ακαηοηθμθμνίαξ), ηαευζμκ οπήνπακ δζανηχξ θμουιεκμζ ιέζα ζηδκ πζζίκα.  

 Ζ ηαηακάθςζδ ηδξ μονίαξ απυ ηδκ ακηίδναζδ ηδξ ιε ημ εθεφεενμ πθχνζμ ηαζ δ 

πνυζθδρή ηδξ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ είκαζ ιδδαιζκέξ.  

 Δίκαζ δεδμιέκμ πςξ ανζειυξ ηςκ ημθοιαδηχκ ζηδ δελαιεκή είκαζ 22 ηαζ 24 ηδκ πνχηδ 

ηαζ ηδ δεφηενδ διένα, ακηίζημζπα.  

Γεδμιέκςκ ηςκ ακχηενςκ εεςνήζεςκ, ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ απμδεηηέξ ηζιέξ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ ζημκ ζδνχηα ηαζ ζηα μφνα, 0.68 ηαζ 10.24 g L
-1

 ακηίζημζπα (WHO, 

2006 [4]) οπμθμβίζηδηακ μ ζδνχηαξ ηαζ ηα μφνα πμο εζζένπμκηαζ ζηδκ πζζίκα απυ ηάεε 

ημθοιαδηή. ηδκ αηναία πενίπηςζδ πμο δ μονία πμο εζζένπεηαζ ζηδκ πζζίκα πνμένπεηαζ 

απμηθεζζηζηά απυ ημκ ζδνχηα, μ διενήζζμξ νοειυξ  εζζαβςβήξ ζδνχηα ζηδκ ημθοιαδηζηή 

δελαιεκή είκαζ 8.76 L ηαζ 3.485 L ηδκ πνχηδ ηαζ ηδ δεφηενδ ιένα, ακηίζημζπα. (Οζ οπμθμβζζιμί 

πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζημ Πανάνηδια ΗΗΗ). ε πθήνδ ακηζζημζπία, ζηδκ έηενδ αηναία 

πενίπηςζδ πμο ημ ζφκμθμ ηδξ μονίαξ πνμένπεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηα μφνα ηςκ θμομιέκςκ, μ 

εηάζημηε ημθοιαδηήξ απεθεοεενχκεζ 582 ηαζ 231.4 ml μφνςκ ηδκ πνχηδ ηαζ ηδ δεφηενδ ιένα 
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ακηίζημζπα Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ οπμθμβζζιχκ πανμοζζάγμκηαζ ζοβηεκηνςηζηά 

ζημοξ πίκαηεξ 2.17 ηαζ 2.18 ηαζ μζ οπμθμβζζιμί ζημ Πανάνηδια ΗIΗ.  

Πίλαθαο 2.17. οβηεκηνςηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηςκ οπμθμβζζιχκ ιαγχκ βζα ημ ηάθζμ, ηδκ μονία ηαζ 

ημκ TOC ηαζ οπμεεηζηέξ ηζιέξ εζζενπυιεκδξ ιάγαξ ζδνχηα ηαζ μφνςκ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ. 

ΠΡΧΣΖ ΜΔΡΑ 

Κάιην πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή 243.85 g 

Οπξία πνπ απειεπζεξώζεθε αλα θνιπκβεηή 5.96 g 

TOC πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή 30.68 g 

Ηδξώηαο πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή 8764.7 g 

Ούξα πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή 582 g 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΜΔΡΑ 

Κάιην πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή 1607.54 g 

Οπξία πνπ απειεπζεξώζεθε αλα θνιπκβεηή 2.37 g 

TOC πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή 0.127 g 

Ηδξώηαο πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή 3485.3 g 

Ούξα πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή 231.4 g 

 

Ζ πμζυηδηα ζδνχηα ηαζ μφνςκ πμο απεθεοεενχκμκηαζ ακά ημθοιαδηή έπμοκ οπμθμβζζηεί 

/πνμζδζμνζζηεί ηαηά ημ πανεθευκ (ShihChi Weng et al. 2011 [110], Gunkel and Jessen, 1986 

[116], Erdinger et al., 1997 [115],  Seux et al., 1985 [7]) ιε ηζιέξ πμο ηοιαίκμκηαζ βζα ημκ 

ζδνχηα ιεηαλφ 200 1000 ml, ηαζ βζα ηα μφνα ζημ εφνμξ 25 -100 ml. Όπςξ παναηδνείηαζ μζ ηζιέξ 

πμο πνμζδζμνίζηδηακ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή είκαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενεξ ηαζ εκ ιένεζ δ 

παναηδνμφιεκεξ απμηθείζεζξ ιπμνεί κα απμδμεμφκ ζηζξ αηναίεξ πενζζηάζεζξ πμο 

εθανιυζηδηακ, απμηεθχκηαξ απθά ηα ακχηαηα υνζα βζα ηδκ ηάεε πενίπηςζδ. Πανάθθδθα, μζ 

οπμθμβζζιμί πμο πναβιαημπμζήεδηακ ααζίγμκηαζ ζε άημπεξ οπμεέζεζξ βζα ζδακζηέξ ζοκεήηεξ 

απυ ημοξ ShihChi Weng et al., υπςξ ημ υηζ δ μονία πμο ιεηνάηαζ, πνμένπεηαζ ηάεε θμνά είηε 

απμηθεζζηζηά απυ ηα μφνα είηε απμηθεζζηζηά απυ ημκ ζδνχηα. οκεπχξ, εεςνείηαζ θμβζηυ ηα 
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απμηεθέζιαηα κα ιδκ ζοιθςκμφκ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ, δζυηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έκα 

πμζμζηυ μονίαξ, ημ μπμίμ είκαζ άβκςζημ, ακηζζημζπεί ζηα μφνα ηαζ ημ οπυθμζπμ ζημκ ζδνχηα.    

 

2.6. Πξνζδηνξηζκόο Γηαθύκαλζεο Οπξίαο θαηά ηε Γηάξθεηα ηεο Νύρηαο 

ηδ ζηαηζζηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ, ημ κενυ δεκ 

είκαζ ζηάζζιμ, αθθά ηοηθμθμνεί δζα ιέζς ζοζηδιάηςκ θζθηνανίζιαημξ ηαζ ακαηοηθχκεηαζ. Ζ 

ακαηοηθμθμνία βίκεηαζ ζοκήεςξ αοηυιαηα, ηυζμ ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, υζμ ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ υπμο δ πζζίκα δεκ πνδζζιμπμζείηαζ. Δπζπνυζεεηα, ιένμξ ημο κενμφ 

ακακεχκεηαζ, χζηε κα ηνμθμδμηείηαζ δ πζζίκα ιε θνέζημ πθςνζςιέκμ κενυ ηαζ κα ιεζχκεηαζ ημ 

ημλζηυ ημο θμνηίμ. ημ νααδυβναιια ημο ζπήιαημξ 2.10 ακαπανίζηαηαζ βναθζηά δ ιεηααμθή 

ηδξ ιέζδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ ηαηυπζκ ιίαξ πθήνμοξ διέναξ θεζημονβίαξ ηδξ, ηαζ ηαηά ηδκ 

εη κέμο έκανλδ θεζημονβίαξ ηδξ δελαιεκήξ (ηαηά ηδ κφπηα δ εβηαηάζηαζδ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ).  

 

ρήκα 2.10. Αθθαβέξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ ιεηά ημ πέναξ ιζαξ κφπηαξ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηδξ μονίαξ απυ ηα 

δείβιαηα ηδξ ημθοιαδηζηήξ δελαιεκήξ ημο Πακεπζζηδιίμο (ISP-1), εθανιυζηδηε δ ιέεμδμξ 

βκςζηήξ πμζυηδηαξ πνμηφπμο, δζυηζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ζε αοηά ηα δείβιαηα ήηακ ηάης απυ ηα 

υνζα ακίπκεοζδξ υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ νααδυβναιια. Γζα κα εεςνδεεί αάζζιδ αοηή δ 

δζαδζηαζία, ιεηνήεδηακ 8 πνυηοπα δζαθφιαηα μονίαξ 100 mg ml
-1 

ηαζ δζαπζζηχεδηε δ αηνίαεζα 

ηδξ ιεευδμο. 
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Πίλαθαο 2.18. Ακαθοηζηά μζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ μονίαξ ηαζ δ ηζιή ηδξ ηοπζηήξ απυηθδζδξ ηδξ ιέζδξ 

ηζιήξ. 

mg ml-

1 

Δκβαδόλ 

θνξπθήο 

100 28.6 

100 29.2 

100 27.5 

100 25.7 

100 29.1 

100 24.8 

100 25.2 

100 26.7 

S.D. 1.77 

 

Όπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα δ ηζιή ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ, δεκ λεπενκάεζ ημ ±3, άνα δ 

ιέεμδμξ αοηή ηνίκεηαζ αλζυπζζηδ.  

Όπςξ παναηδνείηαζ ζημ παναπάκς ζπήια (πήια 2.10), ζηζξ πζζίκεξ ημο πακεπζζηδιίμο 

(ISP-1) ηαζ ηδ ιζηνή ημο παβηνδηίμο (ISP-4), ηα επίπεδα ηδξ μονίαξ ιεζχκμκηαζ ηαηά ηδ δζανηή 

ακαηφηθςζδ/ακακέςζδ ζηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, ςξ ακαιέκεημ. Ζ αφλδζδ πμο παναηδνείηαζ 

ζηδκ ιεβάθδ πζζίκα ημο Παβηνδηίμο (ISP-3) δεκ απμηεθεί έκδεζλδ ηάζδξ, ηαευζμκ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ εβηαηάζηαζδ δεκ ηαηέζηδ δοκαηή δ θήρδ δείβιαημξ πνζκ ηζξ 15:00 ηαζ ζοκεπχξ 

ηα απμηεθέζιαηα δεκ πενζβνάθμοκ ζοκεήηεξ απμηθεζζηζηήξ ακαηοηθμθμνίαξ/ακακέςζδξ φδαημξ 

ηδξ πζζίκαξ, αθθά ηαζ πνήζδ ηδξ πμο πνμζαολάκεζ ημ θμνηίμ ηδξ μονίαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

δ απμιάηνοκζδ ηδξ μονίαξ, ιέζς ηδξ ακηίδναζήξ ηδξ ιε ημ πθχνζμ ζοκηεθείηαζ πμθφ ανβά ζηζξ 

επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ ηδξ πζζίκαξ (Joseph De Laat et. Al., 2010). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ 

ηαηακάθςζδ μονίαξ ηαηά ηδ πθςνίςζδ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 3.6 -15.4 %,  ζε πνμκζηή δζάνηεζα 11 

ςνχκ, βζα ανπζηή δυζδ πθςνίμο 1.6-1.8 mg L
-1

. Σμ βεβμκυξ αοηυ δδθχκεζ υηζ δ επίδναζδ ηδξ 

ακακέςζδξ ημο φδαημξ ιεζχκεζ απμηεθεζιαηζηυηενα ηα επίπεδα ηδξ μονίαξ ζηζξ πζζίκεξ 

ζοβηνζηζηά ιε ηδ πδιζηή δζενβαζία πθςνίςζδξ ηαζ απμηεθμφκ ηδ ηονίανπδ αζηία ηςκ ιεηααμθχκ 

πμο παναηδνμφκηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ 
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2.7. Γηαθύκαλζε ηεο Οπξίαο εληόο 24 Χξώλ.  

Ζ πανμφζα ενβαζία επζηεκηνχεδηε ζηδκ μονία, πμο απμηεθεί ηδκ ηφνζα αγςημφπμ έκςζδ 

πμο εηηνίκεηαζ αζμθμβζηά απυ ημοξ ημθοιαδηέξ ηαζ εζζάβεηαζ ζηζξ πζζίκεξ ιέζς μφνςκ, ζδνχηα, 

ηαζ απυ ηδκ ελαβςβή “θοζζηχκ παναβυκηςκ εκοδάηςζδξ”. Ο υνμξ “θοζζημί πανάβμκηεξ 

εκοδάηςζδξ” αθμνά ζηδκ μιάδα πδιζηχκ εκχζεςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ημο ζζημφξ ημο 

δένιαημξ πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ επανηήξ εκοδάηςζή ημο (Gunkel and Jensen, 1986 

[116], Erdinger et al., 1997 [115], ISRM, 2009). ηα ζοβηεκηνςηζηά δζαβνάιιαηα ημο ζπήιαημξ 

2.11, ακαπανίζηαηαζ δ πνμκζηή ιεηααμθή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ ηδξ ηάεε ημθοιαδηζηήξ 

δελαιεκήξ υπμο ζοκηεθέζηδηε δεζβιαημθδρία. Όπςξ παναηδνείηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ 

ημθοιαδηζηχκ δελαιεκχκ, ηαηά ηδ θεζημονβία ηςκ δελαιεκχκ ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, δ 

ζοβηέκηνςζδ ηδξ μονίαξ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ κενχκ αολάκεηαζ, εκχ ακηζεέηςξ ιεζχκεηαζ ημ 

ανάδο, υηακ δ πζζίκα δεκ πνδζζιμπμζείηαζ.  

Όπςξ πνμακαθένεδηε ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ζδζαίηενα παιδθή πηδηζηυηδηα ηδξ μονίαξ 

ζε ζοκήεεζξ εενιμηναζζαηέξ ζοκεήηεξ, δ παναηδνμφιεκδ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ 

ζηα δείβιαηα ηςκ ημθοιαδηζηχκ οδάηςκ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ηδκ επζθάκεζα μθείθεηαζ ζηδκ 

ακακέςζδ/ακαηφηθςζδ ημο κενμφ ηδξ πζζίκαξ απυ ηδκ πανμπή ημο δζηηφμο, ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ κφπηαξ δζα ιέζς ημο ποειέκα ηςκ εβηαηαζηάζεςκ. Σέθμξ, αλίγεζ κα επζζδιακεεί, πςξ πανά 

ημ βεβμκυξ υηζ δ ακηίδναζδ ηδξ μονίαξ ιε ημ πθχνζμ είκαζ ανβή, απμηεθεί απμηεθεζιαηζηυ 

πανάβμκηα βζα ηδ δδιζμονβία πθςναιζκχκ (ιμκμ-, δζ- ηαζ ηνζ- πθςναιίκεξ NH3Cl, NH2Cl2 ηαζ 

NHCl3 Samples, 1959 [112], Blatchley and Cheng, 2010)., υπςξ επίζδξ ηαηαδεζηκφεηαζ απυ ηδκ 

ενεοκδηζηή ενβαζία ηςκ ShihChi Weng et al., 2011 [110]  υπμο ιεηνήεδηε ζφβπνμκδ αφλδζδ 

ηςκ επζπέδςκ ηδξ μονίαξ πμο εζζήπεδ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ ζοβηέκηνςζδξ 

ηδξ ηνζπθςναιίκδξ βεβμκυξ πμο δζαπζζηεφεζ ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ ηαζ ηδ ζφκδεζή ηδξ 

ιε ηδκ εζζαβςβή μονίαξ ζηδ δελαιεκή.  
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ρήκα 2.11. Υνμκζηή δζαηφιακζδ ηςκ επζπέδςκ μονίαξ ακά διένα. Οζ ηάεεηεξ βναιιέξ δζαπςνίγμοκ ηζξ 

δζαθμνεηζηέξ ιένεξ. Σμ ηάεε δζάβναιια ακηζζημζπεί ζε δζαθμνεηζηή πζζίκα: Α. Μεβάθδ δελαιεκή 

δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο (OSP), B. Γελαιεκή πακεπζζηδιίμο (ISP-1), Γ. Μεβάθδ δελαιεκή Παβηνδηίμο 

(ISP-3), Γ. Μζηνή δελαιεκή Παβηνδηίμο (ISP-4).  

ημ ζπήια 2.11 ακαπανίζηαηαζ ζοκμθζηά,  δ δζαηφιακζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ, ακά 

διένα δεζβιαημθδρίαξ, ιε ημ βνάθδια Α κα ακηζζημζπεί ζηδ ιεβάθδ ημθοιαδηζηή δελαιεκή ημο 

δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο (OSP) απυ ηδκ μπμία ζοθθέπεδηακ δείβιαηα επί 5 διένεξ 5 δείβιαηα 

/διένα (12:00 -19:00, ιε πνμκζηή απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ 90 θεπηχκ), ημ Β ζηδκ ημθοιαδηζηή 

δελαιεκή ημο πακεπζζηδιίμο (ISP-1) ζηδκ μπμία πναβιαημπμζήεδηε δεζβιαημθδρία 2 διενχκ 
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απυ ηδ ζηζβιή έκανλδξ θεζημονβίαξ ηδξ (10:00), ιέπνζ ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ (18:00), ημ Γ ηαζ ημ Γ 

ζηζξ ημθοιαδηζηέξ δελαιεκέξ ιεβάθδ (ISP-3) ηαζ ιζηνή (ISP-4) ημθοιαδηζηή δελαιεκή 

Παβηνδηίμο, ακηίζημζπα, ζηζξ μπμίεξ πναβιαημπμζήεδηακ δεζβιαημθδρίεξ 2 διενχκ 

ζοθθέβμκηαξ 5 δείβιαηα ηδκ διένα απυ ηζξ 15:00 ιέπνζ ηζξ 19:00, ιε νοειυ 1 δείβια /χνα.  

Όπςξ παναηδνείηαζ ζηα δζαβνάιιαηα ηα επίπεδα ηδξ μονίαξ ειθακίγμοκ αολμιεζχζεζξ ςξ 

ζοκέπεζα ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ δνάζδξ ηςκ αζμθμβζηχκ εηηνίζεςκ ηςκ αεθδηχκ ηαζ ηδξ ιενζηήξ 

ελμοδεηένςζήξ ημοξ απυ ημ πθχνζμ πνμξ ζπδιαηζζιυ πθςναιζκχκ. Δκ ημφημζξ, υπςξ 

πνμακαθένεδηε, δ ακηίδναζδ πθςνίςζδξ είκαζ ζδζαίηενα ανβή ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ δζανηή 

είζμδμ κέςκ ημθοιαδηχκ ζηδκ πζζίκα, ιε απμηέθεζια κα παναηδνείηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ 

ιία ζοζηδιαηζηή αολδηζηή ηάζδ.  

ηδ ιεβάθδ δελαιεκή ημο δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο (πήια 2.11. Α), δ μπμία είκαζ 

ελςηενζηή πζζίκα (OSP) παναηδνείηαζ αηακυκζζηδ αολμιείςζδ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μονίαξ. 

Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε πμθθαπθμφξ πανάβμκηεξ υπςξ δ εζζαβςβή ζοιπθδνςιαηζημφ 

κενμφ αναζχκμκηαξ ημ κενυ ιε απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ. ηα 

οπυθμζπα δζαβνάιιαηα παναηδνείηαζ ιζα ζπεηζηή αφλδζδ ιε ελαίνεζδ ιενζηά δείβιαηα ηα μπμία 

είηε ιεζχκμκηαζ είηε αολάκμκηαζ. Ζ ιείςζδ υπςξ πνμακαθένεδηε ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ 

εζζαβςβή ζοιπθδνςιαηζημφ κενμφ.  

ηδ δελαιεκή ημο πακεπζζηδιίμο (πήια 2.11. Β), παναηδνείηαζ πςξ ηδκ πνχηδ ιένα δ 

μονία έπεζ ιζα δζανηή αφλδζδ ιε ελαίνεζδ ημ πέιπημ δείβια πμο ακηζζημζπεί ζημ δείβια πμο 

ζοθθέπεδηε ηδκ πνχηδ ιένα ζηζξ 14:00 ηαζ παναηδνείηαζ δ ειθακήξ ιείςζδ ζηδ ζοβηέκηνςζδ 

ηδξ μονίαξ ηαεχξ αθθάγεζ δ ιένα. Αοηά επίζδξ ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ ζηδκ εζζαβςβή 

ζοιπθδνςιαηζημφ κενμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. Ακηίεεηα, ηδ δεφηενδ ιένα δεκ 

παναηδνείηαζ δ ίδζα ηάζδ, ηαεχξ δ μονία δεκ αολάκεηαζ μφηε ιεζχκεηαζ ιε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ 

ιμηίαμ.   

ηα άθθα δομ δζαβνάιιαηα πμο ακηζζημζπμφκ ζε πζζίκεξ μζ μπμίεξ ζηεβάγμκηαζ ζημκ ίδζμ 

πχνμ ηαζ δ δεζβιαημθδρία έβζκε ηζξ ίδζεξ ιένεξ, παναηδνείηαζ ζηαεενή αφλδζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο. (πήια Γ) 
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οκμρίγμκηαξ, ηα απμηεθέζιαηα ζημ πήια 2.11 ηαζ ζημοξ πίκαηεξ 2.2 -2.6, ηαηαδεζηκφμοκ 

πςξ δ αολδιέκδ πνήζδ ηδξ πζζίκαξ, επζθένεζ ζδιακηζηά πνμζαολδιέκμ θμνηίμ μονίαξ, 

πανάθθδθα ιε ηςκ ημλζκχκ, πμο δεκ είκαζ πάκηα εθζηηυ κα ακηζζηαειζζηεί ιέζς πθςνίςζδξ. 

Τπάνπμοκ δε, πενζπηχζεζξ, πμο δ πθςνίςζδ ζοκδνάιεζ ζηδ ιυθοκζδ ηςκ ημθοιαδηζηχκ 

οδάηςκ, πανάβμκηαξ πθςναιίκεξ, εκζζπφμκηαξ ημκ πανάβμκηα επζηζκδοκυηδηαξ ηαηά ηδ πνήζδ 

ηδξ απυ ημοξ θμουιεκμοξ. οκεπχξ, δ οβζεζκή ηςκ ημθοιαδηζηχκ οδάηςκ απμηεθεί έκα 

πμθοπαναιεηνζηυ ζφζηδια, υπμο δ μνεή απμθφιακζδ, δ απμηεθεζιαηζηή ιδπακζηή ηαζ 

οδναοθζηή εβηαηάζηαζδ (θζθηνάνζζια, ακαηοηθμθμνία ηαζ ακακέςζδ οδάηςκ) ηαζ δ μνεή 

πνήζδ (ανζειυξ ημθοιαδηχκ ηαζ ςνάνζμ θεζημονβίαξ, ακάθμβα ιε ημκ υβημ κενμφ ημ ιέβεεμξ 

ηδξ πζζίκαξ ηαζ ηδ δοκαιζηή ακακέςζήξ ημο) δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ. 



 

 

106 

 

3. ΤΝΟΦΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Σμ ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ ημ απμηέθεζε δ δεζβιαημθδρία οδάηςκ απυ ζηακυ 

ηαζ ζηαηζζηζηά ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ημθοιαδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

δζηηφςκ ηνμθμδμζίαξ ημοξ, ιε ζηυπμ ηδκ πεναζηένς δζενεφκδζδ ηδξ πδιζηήξ ημοξ ζφζηαζδξ ηαζ 

ημο ημλζημφ ημοξ θμνηίμο ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιεευδςκ απμθφιακζήξ ημοξ.  

Γζα ηδκ ακάθοζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ δεζβιάηςκ ζε μονία, δ μπμία απμηεθεί ιία απυ ηζξ 

ααζζηυηενεξ ακενςπμβεκμφξ πνμέθεοζδξ πδιζηέξ εκχζεζξ πμο πενζέπμκηαζ ζηζξ πζζίκεξ 

πνδζζιμπμζήεδηε δ ακαθοηζηή ηεπκζηή ηδξ οβνήξ πνςιαημβναθίαξ ορδθήξ απυδμζδξ, 

εθμδζαζιέκδ ιε ηαηζμκακηαθθαηηζηή ζηήθδ ηαζ ζογεοβιέκδ ιε θαζιαημζημπία οπενζχδμοξ 

μναημφ, βζα ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ. ηα ζοβηεηνζιέκα πθαίζζα, 

αεθηζζημπμζήεδηακ μζ πανάιεηνμζ ηδξ ηεπκζηήξ, χζηε κα πνμζαολδεεί δ εοαζζεδζία ηδξ ηαζ κα 

αεθηζςεεί ημ υνζμ ακίπκεοζδξ βζα ηδκ μονία, πνμηεζιέκμο κα είκαζ εθζηηή δ ακίπκεοζή ηδξ ζε 

ιζηνυηενα επίπεδα, δ αηνζαέζηενδ πμζμηζημπμίδζδ ηδξ ηαζ ζοκεπχξ μ ηαθφηενμξ έθεβπμξ ηςκ 

ιεθεηχιεκςκ δελαιεκχκ. Σα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα απυ ηδ πνήζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο 

είκαζ: α. δ ηαπεία, αηνζαήξ ηαζ εφημθδ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ ηαευζμκ δεκ απαζηείηαζ 

πνμεπελενβαζία ημοξ, α. Ζ ιδ πνήζδ ημλζηχκ ηαζ ηαηαζηνμθζηχκ βζα ηα δείβιαηα μοζζχκ, β. μ 

πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ μονίαξ δεκ πανειπμδίγεηαζ απυ άθθεξ μοζίεξ ηαζ μζ 

ημνοθέξ μονίαξ ηαζ αθθακημΐκδξ είκαζ εθζηηυ νοειίγμκηαξ ηαηάθθδθα ηζξ νμέξ κα δζαπςνίγμκηαζ 

πθήνςξ ηαζ κα ιδκ αθθδθεπζηαθφπημκηαζ δοζπεναίκμκηαξ ηονίςξ ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ 

ημοξ ηαζ δ. παναηηδνίγεηαζ απυ ζδζαίηενα παιδθά υνζα ακίπκεοζδξ-πμζμηζημπμίδζδξ ηάλεςξ ηςκ 

ng L
-1 

πμο ηδκ ηαεζζημφκ ζδακζηή ηεπκζηή βζα ηδκ άιεζδ ακάθοζδ πναβιαηζηχκ δεζβιάηςκ 

φδαημξ ημθοιαδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. Όζμκ αθμνά ζηδκ επακαθδρζιυηδηα ηδξ ιεευδμο, ζηα 

πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ εθέβπεδηε εκδεθεπχξ ιε ηδ ζοζηδιαηζηή ηαζ πενζμδζηή πνήζδ 

ηοθθχκ ηαζ πνμηφπςκ δζαθοιάηςκ, ηαζ επζαεααζχεδηε δ ορδθή αηνίαεζα ηδξ ηεπκζηήξ.  

Σέθμξ,  ηα απμηεθέζιαηα βζα ηα επίπεδα ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηδξ μονίαξ ζηα δείβιαηα πμο 

ακαθφεδηακ, μζ ηζιέξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ ανίζημκηαζ ζηα ακαιεκυιεκα υνζα ιε αάζδ ηα 

οπάνπμκηα ηαηά ημ πανυκ αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα. 
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Καηά ηδ ζοκμθζηή επζζηυπδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ, ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ή ημο πανάβμκηα επζηζκδοκυηδηαξ πνήζδξ ηςκ ημθοιαδηζηχκ 

δελαιεκχκ ζοκάβεηαζ υηζ ανηεηέξ πανάιεηνμζ εθέβπμο δεκ πθδνμφκ ηζξ απαζημφιεκεξ 

πνμδζαβναθέξ, αάζεζ ηδξ Δθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ. οβηεηνζιέκα, ημ pH ηςκ ημθοιαδηζηχκ 

οδάηςκ ζε μνζζιέκα εη ηςκ δεζβιάηςκ πμο ακαθφεδηακ, πνμζδζμνίζηδηε εθαθνχξ υλζκμ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα πυζζια φδαηα, υπμο ημ pH > 7 ιε ηα εεζιμεεηδιέκα υνζα ζηζξ πζζίκεξ κα είκαζ 

7.2 < pH < 8.2. Δπζπνυζεεηα, ημ εθεφεενμ ηαζ ημ ζοκμθζηυ “πθχνζμ”, ζημ ζφκμθμ ηςκ πζζζκχκ 

πμο ζοιπενζθήθεδηακ ζηδ ιεθέηδ, πνμζδζμνίζηδηακ ζδιακηζηά αολδιέκα ζοβηνζηζηά ιε ηα 

επζηνεπηά υνζα πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ημ οπμθεζιιαηζηυ πθχνζμ, 0.4 - 0.7 mg L
-1

. Χξ ζοκέπεζα 

ηδξ οπενπνήζδξ ημο πθςνίμο (οπμπθςνζυδεξ κάηνζμ ή αζαέζηζμ) ςξ απμθοιακηζηυ, 

ακζπκεφεδηακ επίζδξ, επζηίκδοκα αολδιέκα επίπεδα κζηνζηχκ ακζυκηςκ (ΝΟ3
-
), ςξ απμηέθεζια 

ηδξ ζπεηζηά ανβήξ, αθθά πθήνμοξ μλείδςζδξ ηδξ μονίαξ απυ ημ οπμπθςνζυδεξ. Ζ ανβή 

ακηίδναζδ ιάθζζηα ημο οπμπθςνζυδμοξ ιε ηδκ μονία, υπςξ ζοκάβεηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ δεκ ιπμνεί κα ενιδκεφζεζ ηδκ διενήζζα ηάζδ-δζαηφιακζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ 

μονίαξ, υπμο ηαηά ηδκ έκημκδ πνήζδ ηδξ πζζίκαξ παναηδνήεδηε δζηαζμθμβδιέκα αφλδζδ, αθθά 

ζδιακηζηή ιείςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, πμο εκδεπμιέκςξ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ 

ηνμθμδμζία ηδξ πζζίκαξ ιε θνέζημ, απαθθαβιέκμ απυ μονία, κενυ δζηηφμο, πανά ζηδκ 

ακηίδναζή ηδξ ιε ημ οπμθθεζιαηζηυ πθχνζμ.  

 Δπζπθέμκ, δ ιδ ακίπκεοζδ ηδξ μονίαξ ζηα πυζζια φδαηα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ορδθά επίπεδα 

πμο πνμζδζμνίζηδηακ ζηζξ ημθοιαδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (0 - 4.86 mg lt
-1

), δδθχκμοκ υηζ δ 

πνμέθεοζή ηδξ είκαζ αιζβχξ ακενςπμβεκήξ ηαζ μθείθεηαζ ζηζξ αζμθμβζηέξ εηηνίζεζξ ηςκ 

θμουιεκςκ (π.π., μφνα, ζδνχηαξ, δένια ηαζ ηνίπεξ). ε πθήνδ ακηζζημζπία ιε ηδκ παναηδνμφιεκδ 

ηάζδ βζα ηδκ μονία, μ μθζηυξ μνβακζηυξ άκεναηαξ ιεηνήεδηε κα πενζέπεηαζ ζε ιεβαθφηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζηζξ πζζίκεξ ζε ζπέζδ ιε ημ κενυ ημο δζηηφμο φδνεοζδξ, αφλδζδ πμο απμδίδεηαζ 

επίζδξ ζηδκ ακενχπζκδ πανμοζία ηαζ ηδκ ζοκδνμιή ηδξ ζηα επίπεδα ημο TOC, θυβς 

ηαθθοκηζηχκ ηαζ ζηεοαζιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ ημθοιαδηέξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηζξ 

θοζζηέξ αζμθμβζηέξ ημοξ εηηνίζεζξ ηαζ ζηδ ζοκεζζθμνά ηδξ μονίαξ ζημκ TOC (20.54 %). 

Σέθμξ, πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ μνζζιέκεξ ζοζηδιαηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ ακμζπηχκ 

ηαζ ηθεζζηχκ δελαιεκχκ μθείθμκηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ακμζπηέξ δελαιεκέξ, υπςξ αοηή ημο 

δδιμηζημφ ημθοιαδηδνίμο, επδνεάγμκηαζ ζδιακηζηά απυ ηδ εενιμηναζία ηαζ ηζξ εκ βέκεζ 
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ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ, υπςξ ζηυκδ, έκημια ηαζ δζαθοηυ αηιμζθαζνζηυ πενζεπυιεκμ ζηζξ 

πζζίκεξ, ηαεζζηχκηαξ δοζπενέζηενμ ημκ έθεβπμ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εβηαηαζηάζεςκ. ε ηάεε 

πενίπηςζδ ςζηυζμ, δ ζςζηή ιδπακζηή ζπεδίαζδ, ζοκηήνδζδ ηαζ απμθφιακζδ ηςκ πζζζκχκ είκαζ 

απαναίηδηδ, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ αζθάθεζα ηςκ θμομιέκςκ, δ μπμία πνέπεζ κα επζζδιακεεί 

πςξ δεκ ακηζζηαειίγεηαζ απυ ηδκ οπενπνήζδ απμθοιακηζηχκ υπςξ “πθχνζμ”, πμο παναηδνήεδηε 

ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ. Αηυια πενζζζυηενμ, υηακ ηα αολδιέκα επίπεδα 

οπμπθςνζυδμοξ ακζυκημξ ζοκδέμκηαζ ιε πνμζαφλδζδ ηςκ παναβυκηςκ επζηζκδοκυηδηαξ υπςξ 

απμδεζηκφεηαζ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ IV: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Η: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΖΜΗΚΖ ΤΣΑΖ ΣΧΝ 

ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 
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Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Γπκλαζηεξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ISP-1) 

Πίλαθαο 1. ηαηζζηζηά ζημζπεία απμηεθεζιάηςκ Πακεπζζηδιίμο.  

  TOC 

(mg/L) 

Οπξία 

(mg/L) 

Οπξία 

(κM) 

Οπξία 

(mgC/L) 

Οπξία/TOC 

% 

Μέζνο όξνο 1.05 0.03 0.43 0.01 0.49 

Δλδηάκεζνο 1.01 0.03 0.44 0.01 0.49 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

0.08 0.01 0.21 0.00 0.24 

Διάρηζην 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

Μέγηζην 1.24 0.04 0.72 0.02 0.89 

 

Μηθξή Γεκνηηθή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Ζξαθιείνπ – Λίλην (ISP-2) 

 

Πίλαθαο 2. ηαηζζηζηά ζημζπεία απμηεθεζιάηςκ 7
δξ

 Ημοκίμο.  

  TOC 

(mg/L) 

Οπξία 

(mg/L) 

Οπξία 

(κM) 

Οπξία 

(mgC/L) 

Οπξία/TOC 

% 

Μέζνο 

όξνο 

11.32 2.47 41.07 0.98 4.34 

Δλδηάκεζνο 11.85 2.18 36.30 0.87 4.03 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

0.95 0.60 10.05 0.24 0.87 

Διάρηζην 10.23 2.06 34.30 0.82 3.67 

Μέγηζην 11.88 3.16 52.61 1.26 5.33 

 

Πίλαθαο 3. ηαηζζηζηά ζημζπεία απμηεθεζιάηςκ 31
δξ

 Μαΐμο.  

  TOC 

(mg/L) 

Οπξία 

(mg/L) 

Οπξία 

(κM) 

Οπξία 

(mgC/L) 

Οπξία/TOC 

% 

Μέζνο 

όξνο 

13.06 0.62 10.28 0.25 0.94 

Δλδηάκεζνο 13.12 0.63 10.46 0.25 0.96 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

0.46 0.17 2.75 0.07 0.24 

Διάρηζην 12.44 0.42 7.03 0.17 0.65 

Μέγηζην 13.54 0.79 13.15 0.31 1.20 
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Μεγάιε Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ (ISP-3) 

Πίλαθαο 4. ηαηζζηζηά ζημζπεία απμηεθεζιάηςκ.  

  TOC 

(mg/L) 

Οπξία 

(mg/L) 

Οπξία 

(κΜ) 

Οπξία 

(mgC/L) 
Οπξία/TOC% 

Μέζνο όξνο 10.04 2.92 48.64 1.16 5.83 

Δλδηάκεζνο 10.03 2.51 41.75 1.00 4.96 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

0.30 1.02 16.94 0.40 2.10 

Διάρηζην 9.61 2.04 34.03 0.81 3.89 

Μέγηζην 10.50 4.86 80.94 1.93 9.98 

 

Μηθξή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ (ISP-4) 

Πίλαθαο 5. ηαηζζηζηά ζημζπεία απμηεθεζιάηςκ.  

  TOC 

(mg/L) 

Οπξία 

(mg/L) 

Οπξία 

(κΜ) 

Οπξία 

(mgC/L) 
Urea/TOC% 

Μέζνο όξνο 4.35 3.61 60.07 1.44 16.56 

Δλδηάκεζνο 4.36 3.50 58.23 1.39 16.67 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

0.30 0.62 10.29 0.25 2.32 

Διάρηζην 3.84 2.37 39.48 0.94 11.55 

Μέγηζην 4.93 4.73 78.72 1.88 20.54 

 

Μεγάιε Γεκνηηθή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή Ζξαθιείνπ (OSP) 

Πίλαθαο 6. ηαηζζηζηά ζημζπεία απμηεθεζιάηςκ.  

  Οπξία 

(mg/L) 

Οπξία  

(κM) 

Οπξία  

(mgC/L) 

TOC 

(mg/L) 

Οπξία 

/TOC % 

Μέζνο όξνο 1.154 19.221 0.459 2.570 9.171 

Δλδηάκεζνο 1.130 18.815 0.450 2.535 9.081 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

0.190 3.170 0.076 0.482 1.745 

Διάρηζην 0.880 14.652 0.350 1.977 5.434 

Μέγηζην 1.640 27.306 0.653 4.048 13.844 
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Όιεο νη Κνιπκβεηηθέο Γεμακελέο 

Πίλαθαο 7. ηαηζζηζηά απμηεθεζιάηςκ πθςνίμο ηαζ pH απυ υθεξ ηζξ πζζίκεξ 

  

Διεύζεξν Υιώξην 

(mg/L) 

Οιηθό Υιώξην 

(mg/L) 

πλδεδεκέλν Cl 

(mg/L) 
pH  

Μέζνο 

όξνο 0.59 0.91 0.33 6.97 

Σππηθό 

θάικα 0.08 0.11 0.04 0.03 

Δλδηάκεζνο 
0.31 0.39 0.16 7.08 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
0.69 0.92 0.34 0.28 

Δύξνο 3.46 4.00 1.47 1.12 

Διάρηζην 
0.05 0.20 0.03 6.25 

Μέγηζην 3.51 4.20 1.50 7.37 

ύλνιν 

Γεηγκάησλ 
73 73 73 73 
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Πίλαθαο 8. ηαηζζηζηά απμηεθεζιάηςκ ζμκηζηήξ ζφζηαζδξ απυ υθεξ ηζξ πζζίκεξ.  

  
Κάιην (mg/L) Br 

Νηηξηθά 

(mg/L) 

Μέζνο 

όξνο 5.35 0.024 58.63 

Σππηθό 

θάικα 0.41 0.002 6.75 

Δλδηάκεζνο 
3.88 0.021 92.73 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
3.60 0.009 45.28 

Δύξνο 14.73 0.033 96.65 

Διάρηζην 
1.54 0.012 6.40 

Μέγηζην 16.27 0.045 103.05 

ύλνιν 

Γεηγκάησλ 
77 19 45 

 

Πίλαθαο 9. ηαηζζηζηά απμηεθεζιάηςκ TOC, TN ηαζ μονίαξ απυ υθεξ ηζξ πζζίκεξ.  

  
TN 

(mg/L) 
TOC (mg/L) Οπξία (mg/L) 

Μέζνο όξνο 6.44 4.40 1.42 

Σππηθό θάικα 0.27 0.45 0.15 

Δλδηάκεζνο 6.39 2.72 1.11 

Σππηθή Απόθιηζε 1.33 3.85 1.32 

Δύξνο 8.14 12.57 4.86 

Διάρηζην 2.56 0.97 0.00 

Μέγηζην 10.70 13.54 4.86 

ύλνιν Γεηγκάησλ 25 73 77 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗ: ΥΖΜΗΚΖ ΤΣΑΖ ΤΓΑΣΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΤΓΡΔΤΖ 
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Δγθαηάζηαζε Λίλην 

Πίλαθαο 1. Απμηεθέζιαηα πθςνίμο ηαζ pH φδαημξ δζηηφμο.  

Ζκεξνκελία 
Διεύζεξν 

Υιώξην (mg/L) 

Οιηθό Υιώξην 

(mg/L) 

πλδεδεκέλν Cl 

(mg/L) 
pH 

31 Μαΐμο 2011 0.11 0.13 0.02 7.5 

7 Ημοκίμο 2011 0.2 0.21 0.01 7.32 

25 Ημοθίμο 2011 0.01 0.02 0.01 7.74 

26 Ημοθίμο 2011 0.01 0.01 0 7.57 

27 Ημοθίμο 2011 0.02 0.03 0.01 7.38 

28 Ημοθίμο 2011 0.06 0.07 0.01 7.46 

29 Ημοθίμο 2011 0.03 0.05 0.02 7.16 

 

Πίλαθαο 2. Απμηεθέζιαηα ζμκηζηήξ ζφζηαζδξ φδαημξ δζηηφμο.  

Ζκεξνκελία Br
-
 Νηηξηθά Κάιην (mg/L) 

31 Μαΐμο 2011 0.102 0.998 0.072 

7 Ημοκίμο 2011 0.085 1.254 0.065 

25 Ημοθίμο 2011 0.18 1.673 0.065 

26 Ημοθίμο 2011 0.102 1.515 0.076 

27 Ημοθίμο 2011 0.159 1.497 0.081 

28 Ημοθίμο 2011 0.141 1.912 0.064 

29 Ημοθίμο 2011 0.078 1.87 0.069 

 

Πίλαθαο 3. Απμηεθέζιαηα TOC ηαζ μονίαξ φδαημξ δζηηφμο.  

Ζκεξνκελία TOC (mg/L) Οπξία (mg/L) 

31 Μαΐμο 2011 0.92 δ.α. 

7 Ημοκίμο 2011 0.33 δ.α. 

25 Ημοθίμο 2011 0.732 δ.α. 

26 Ημοθίμο 2011 1.183 δ.α. 

27 Ημοθίμο 2011 0.442 δ.α. 

28 Ημοθίμο 2011 0.087 δ.α. 

29 Ημοθίμο 2011 0.422 δ.α. 
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Δγθαηάζηαζε Παλεπηζηεκίνπ 

Πίλαθαο 4. Απμηεθέζιαηα πθςνίμο ηαζ pH φδαημξ δζηηφμο.  

Ζκεξνκελία 
Διεύζεξν 

Υιώξην (mg/L) 

Οιηθό Υιώξην 

(mg/L) 

πλδεδεκέλν Cl 

(mg/L) 
pH 

4 Απνζθίμο 2011 0.02 0.03 0.01 7.81 

5 Απνζθίμο 2011 0.01 0.03 0.02 7.83 

 

Πίλαθαο 5. Απμηεθέζιαηα ζμκηζηήξ ζφζηαζδξ φδαημξ δζηηφμο.  

Ζκεξνκελία Br
-
 Νηηξηθά Κάιην (mg/L) 

4 Απνζθίμο 2011 0.098 δ.α. 0.072 

5 Απνζθίμο 2011 0.09 δ.α. 0.067 

 

Πίλαθαο 6. Απμηεθέζιαηα TOC ηαζ μονίαξ φδαημξ δζηηφμο.  

Ζκεξνκελία TOC (mg/L) Οπξία (mg/L) 

4 Απνζθίμο 2011 0.381 δ.α. 

5 Απνζθίμο 2011 0.275 δ.α. 

 

Δγθαηάζηαζε Παγθξεηίνπ ηαδίνπ 

Πίλαθαο 7. Απμηεθέζιαηα πθςνίμο ηαζ pH φδαημξ δζηηφμο.  

Ζκεξνκελία 
Διεύζεξν 

Υιώξην (mg/L) 

Οιηθό Υιώξην 

(mg/L) 

πλδεδεκέλν Cl 

(mg/L) 
pH 

29 επηειανίμο 

2011 0.06 0.08 0.02 7.59 

30 επηειανίμο 

2011 0.07 0.07 0.00 7.75 
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Πίλαθαο 8. Απμηεθέζιαηα ζμκηζηήξ ζφζηαζδξ φδαημξ δζηηφμο.  

Ζκεξνκελία Br
-
 Νηηξηθά Κάιην (mg/L) 

29 επηειανίμο 
2011 0.014 2.41 1.18 

30 επηειανίμο 
2011 0.022 2.55 1.60 

 

Πίλαθαο 9. Απμηεθέζιαηα TOC ηαζ μονίαξ φδαημξ δζηηφμο.  

Ζκεξνκελία TOC (mg/L) Οπξία (mg/L) 

29 επηειανίμο 

2011 0.04 δ.α. 

30 επηειανίμο 
2011 0.09 δ.α. 

 

Πίλαθαο 10. ηαηζζηζηά απμηεθεζιάηςκ πθςνίμο ηαζ pH οδάηςκ δζηηφμο.  

  
Διεύζεξν Υιώξην 

(mg/L) 

Οιηθό Υιώξην 

(mg/L) 

πλδεδεκέλνCl 

(mg/L) 
pH 

Μέζνο 

όξνο 0.054 0.066 0.012 7.555 

Σππηθό 

θάικα 0.017 0.018 0.002 0.065 

Δλδηάκεζνο 0.030 0.050 0.010 7.570 

Σππηθή 

Απόθιηζε 0.058 0.059 0.008 0.216 

Δύξνο 0.190 0.200 0.020 0.670 

Διάρηζην 0.010 0.010 0.000 7.160 

Μέγηζην 0.200 0.210 0.020 7.830 

ύλνιν 

Γεηγκάησλ 11 11 11 11 
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Πίλαθαο 11. ηαηζζηζηά απμηεθεζιάηςκ ζμκηζηήξ ζφζηαζδξ οδάηςκ δζηηφμο.  

  Κάιην (mg/L) Br Νηηξηθά 

Μέζνο 

όξνο 0.310 0.097 1.531 

Σππηθό 

θάικα 0.164 0.015 0.124 

Δλδηάκεζνο 0.072 0.098 1.515 

Σππηθή 

Απόθιηζε 0.543 0.051 0.327 

Δύξνο 1.539 0.166 0.914 

Διάρηζην 0.064 0.014 0.998 

Μέγηζην 1.603 0.180 1.912 

ύλνιν 

Γεηγκάησλ 11 11 7 

 

Πίλαθαο 12. ηαηζζηζηά απμηεθεζιάηςκ TOC ηαζ μονίαξ οδάηςκ δζηηφμο.  

  
TOC (mg/L) 

Οπξία 

(mg/L) 

Μέζνο 

όξνο 0.446 δ.α. 

Σππηθό 

θάικα 0.109 δ.α. 

Δλδηάκεζνο 0.381 δ.α. 

Σππηθή 

Απόθιηζε 0.363 δ.α. 

Δύξνο 1.143 δ.α. 

Διάρηζην 0.040 δ.α. 

Μέγηζην 1.183 δ.α. 

ύλνιν 

Γεηγκάησλ 11 δ.α. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗΗ: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΤΝΔΗΦΟΡΑ 

ΚΟΛΤΜΒΖΣΧΝ 
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Πίλαθαο 1. Τπμθμβζζιυξ πμζμηήηςκ ηαθίμο, μονίαξ ηαζ TOC πμο εζζήπεδηακ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ (ISP-1) ηδκ πνχηδ ιένα ηδξ δεζβιαημθδρίαξ.  

ΠΡΧΣΖ ΜΔΡΑ 

οκμθζηυξ υβημξ κενμφ πζζίκαξ V 3125000 L 

Ακχηενδ ζηζαάδα κενμφ πζζίκαξ V/2 1562500   

Ακακέςζδ κενμφ ζηζξ 14:00 V1 60 L 

Ακακέςζδ κενμφ ζηζξ 17:15 V2 60 L 

Τπνινγηζκόο απειεπζέξσζεο θαιίνπ από θνιπκβεηέο       

Πμζυ ηαθίμο ζηδκ πζζίκα ζηζξ 10:00 3125000*2/1000 

A= 

6255.9 g 

Πμζυ ηαθίμο απυ ηδκ ακακέςζδ (0.07 mgK/L) 120*0.07/1000 

B= 

0.0084 g 

Πμζυ ηαθίμο πμο ζπαηαθήεδηε ζηζξ 14:00 ηαζ 17:15 (60*1.85+60*2.67)/1000 C= 0.272 g 

Πμζυ ηαθίμο ζηδκ πζζίκα ζηζξ 18:00 3125000*3.72/1000 

D= 

11620.4 g 

Κάιην πνπ απειεπζεξώζεθε από ηνπο θνιπκβεηέο TK=D+C-A-B 5364.73 g θαιίνπ 

Κάιην πνπ απειεπζεξώζεθε αλα θνιπκβεηή KK=TK/22 243.85 g θαιίνπ 

        

Τπνινγηζκόο απειεπζέξσζεο νπξίαο από θνιπκβεηέο       

Πμζυ μονίαξ ζηδκ πζζίκα ζηζξ 10:00 3125000*0/1000 A= 0 g 

Πμζυ μονίαξ απυ ηδκ ακακέςζδ (0.07 mgK/L) 120*0/1000 B= 0 g 

Πμζυ μονίαξ πμο ζπαηαθήεδηε ζηζξ 14:00 ηαζ 17:15 (60*0.017+60*0.043)/1000 C= 0.004 g 

Πμζυ μονίαξ ζηδκ πζζίκα ζηζξ 18:00 3125000*0.042/1000 
D= 
131.15 g 

Οπξία πνπ απειεπζεξώζεθε από ηνπο θνιπκβεηέο TU=D+C-A-B 131.15 g νπξίαο 

Οπξία πνπ απειεπζεξώζεθε αλα θνιπκβεηή UK=TU/22 5.96 g νπξίαο 

        

Τπνινγηζκόο απειεπζέξσζεο TOC από θνιπκβεηέο       

Πμζυ TOC ζηδκ πζζίκα ζηζξ 10:00 3125000*1.02/1000 

A= 

3187.5 g 

Πμζυ TOC απυ ηδκ ακακέςζδ (0.07 mgK/L) 120*0.328/1000 B= 0.039 g 

Πμζυ TOC πμο ζπαηαθήεδηε ζηζξ 14:00 ηαζ 17:15 (60*0.967+60*0.972)/1000 C= 0.116 g 

Πμζυ TOC ζηδκ πζζίκα ζηζξ 18:00 3125000*1.236/1000 

D= 

3862.5 g 

TOC πνπ απειεπζεξώζεθε από ηνπο θνιπκβεηέο TTOC=D+C-A-B 675.08 g TOC 

TOC πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή TOCK=TTOC/22 30.68 g TOC 

Ηδξώηαο πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή UK/0.68 g/L 8764.7 

ml 

ηδξόηα 

Ούξα πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή UK/10.24 g/L 582 

ml 

νύξσλ 
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Πίλαθαο 2. Τπμθμβζζιυξ πμζμηήηςκ ηαθίμο, μονίαξ ηαζ TOC πμο εζζήπεδηακ απυ ημοξ ημθοιαδηέξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ (ISP-1) ηδ δεφηενδ ιένα ηδξ δεζβιαημθδρίαξ.  

ΓΔΤΣΔΡΖ ΜΔΡΑ 

οκμθζηυξ υβημξ κενμφ πζζίκαξ V 3125000 L 

Ακχηενδ ζημζαάδα κενμφ πζζίκαξ V/2 1562500   

Ακακέςζδ κενμφ ζηζξ 14:00 V1 60 L 

Ακακέςζδ κενμφ ζηζξ 17:15 V2 60 L 

Τπνινγηζκόο απειεπζέξσζεο θαιίνπ από θνιπκβεηέο       

Πμζυ ηαθίμο ζηδκ πζζίκα ζηζξ 10:00 3125000*2.93/1000 

A= 

9159.04 g 

Πμζυ ηαθίμο απυ ηδκ ακακέςζδ (0.07 mgK/L) 120*0.07/1000 

B= 

0.0084 g 

Πμζυ ηαθίμο πμο ζπαηαθήεδηε ζηζξ 12:00 ηαζ 15:30 (60*5.73+60*6.29)/1000 C= 0.72 g 

Πμζυ ηαθίμο ζηδκ πζζίκα ζηζξ 18:00 3125000*15.28/1000 

D= 

47739.3 g 

Κάιην πνπ απειεπζεξώζεθε από ηνπο θνιπκβεηέο TK=D+C-A-B 38580.97 g θαιίνπ 

Κάιην πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή KK=TK/24 1607.54 g θαιίνπ 

        

Τπνινγηζκόο απειεπζέξσζεο νπξίαο από θνιπκβεηέο       

Πμζυ μονίαξ ζηδκ πζζίκα ζηζξ 10:00 3125000*0.012/1000 A= 37.1 g 

Πμζυ μονίαξ απυ ηδκ ακακέςζδ (0.07 mgK/L) 120*0/1000 B= 0 g 

Πμζυ μονίαξ πμο ζπαηαθήεδηε ζηζξ 12:00 ηαζ 15:30 (60*0.04+60*0.02)/1000 C= 0.003 g 

Πμζυ μονίαξ ζηδκ πζζίκα ζηζξ 18:00 3125000*0.03/1000 D= 93.96 g 

Οπξία πνπ απειεπζεξώζεθε από ηνπο θνιπκβεηέο TU=D+C-A-B 56.85 g νπξίαο 

Οπξία πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή UK=TU/24 2.37 g νπξίαο 

        

Τπνινγηζκόο απειεπζέξσζεο TOC από θνιπκβεηέο       

Πμζυ TOC ζηδκ πζζίκα ζηζξ 10:00 3125000*1.009/1000 
A= 
3153.12 g 

Πμζυ TOC απυ ηδκ ακακέςζδ (0.07 mgK/L) 120*0.328/1000 B= 0.039 g 

Πμζυ TOC πμο ζπαηαθήεδηε ζηζξ 12:00 ηαζ 15:30 (60*1.006+60*0.997)/1000 C= 0.12 g 

Πμζυ TOC ζηδκ πζζίκα ζηζξ 18:00 3125000*1.008/1000 D= 3156 g 

TOC πνπ απειεπζεξώζεθε από ηνπο θνιπκβεηέο TTOC=D+C-A-B 3.04 g TOC 

TOC πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή TOCK=TTOC/24 0.127 g TOC 

Ηδξώηαο πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή UK/0.68 g/L 3485.3 

ml 

ηδξόηα 

Ούξα πνπ απειεπζεξώζεθε αλά θνιπκβεηή UK/10.24 g/L 231.4 

ml 

νύξσλ 

 

 

 

 



 

 

123 
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