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Εισαγωγή

Οι πρώτοι ανθρώπινοι οικισμοί δημιουργήθηκαν κοντά σε λίμνες και ποτάμια για να 

χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό. Το νερό αποτέλεσε τον καθοριστικό πόλο 

σταθερότητας των κοινωνιών αυτών, τόσο για την ανθρώπινη διατροφή και υγιεινή 

όσο και για τις γεωργικές καλλιέργειες και το πότισμα των ζώων. Πολλοί πολιτισμοί 

εξαφανίσθηκαν από έλλειψη νερού. Η ποσοτική επάρκεια του νερού ήταν κάτι πολύ 

σημαντικό για την πληθυσμιακή ανάπτυξη μιας περιοχής.

Η υγιεινή του νερού συνδέθηκε κυρίως με τη μικροβιακή μόλυνση από 

μικροοργανισμούς που προκαλούσαν λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα και 

αποτέλεσαν τη βασική αιτία της υψηλής βρεφικής και παιδική θνησιμότητας, της 

περιοδικής εμφάνισης μαζικών θανάτων και επιδημιών και του εξαιρετικά χαμηλού 

μέσου όρου ζωής του ανθρώπου, ακόμη και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Μετά από 

το επεισόδιο της επιδημίας χολέρας από την αντλία της Broad Street του Λονδίνου, 

αποδείχτηκε ότι η χολέρα μεταδίδεται από μολυσμένο με παθογόνα μικρόβια νερό. Ο 

John Show απέδειξε ότι απόβλητα από πάσχοντες από χολέρα εισήλθαν στο πηγάδι 

από όπου αντλούσε η αντλία της Broad Street, με αποτέλεσμα να μολυνθούν όλοι 

όσοι υδρεύονταν από την αντλία αυτή. Το μολυσμένο νερό από παθογόνους 

μικροοργανισμούς προκαλεί περίπου το 80% των ασθενειών στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και οδηγεί στο θάνατο 10 εκατομ. ανθρώπους ετησίως, ένας μέσος όρος 27.000 

πρόωρων θανάτων ανά ημέρα, με τους περισσότερους από τους μισούς να αφορούν 

παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας (WHO), εκτιμάται ότι 1,2 δις 

άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονται από μολυσμένα νερά. Επιπλέον, 15 εκατομ. 

παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω ασθενειών που 

σχετίζονται με το νερό (π.χ. χολέρα, τύφο). Η θνησιμότητα εξαρτάται από τον 

υπερπληθυσμό, από πηγές μόλυνσης νερού, έλλειψη εκπαίδευσης, ή από συνδυασμό 

τους. Η διάθεση καθαρού πόσιμου νερού με συστήματα υδροδότησης και η ύπαρξη 

εγκαταστάσεων αποχετευτικού συστήματος υγρών αποβλήτων σε αστικές περιοχές 

αποτέλεσαν τον κυριότερο παράγοντα μείωσης της θνησιμότητας από λοιμώδη 

νοσήματα και αύξησε το προσδόκιμο ζωής κατά 30 χρόνια.
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Αρχικά η επεξεργασία του νερού είχε ως σκοπό τη βελτίωση των αισθητικών του 

χαρακτηριστικών. Σε αρχαία σανσκριτικά και ελληνικά γραπτά αναφέρονται 

διάφορες μέθοδοι για τον καθαρισμό του νερού. Μερικές από αυτές ήταν η διήθηση 

δια μέσου ξυλάνθρακα, η έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, ο βρασμός και η στράγγιση. 

Οι αρχικές προσπάθειες για την επεξεργασία του νερού στόχευαν στην αφαίρεση της 

θολερότητας που προκαλείται από την ύπαρξη αιωρούμενων σωματιδίων. Κυρίως 

επιδιώκεται η αφαίρεση της θολερότητας, η θανάτωση των μικροοργανισμών 

(απολύμανση) και η αφαίρεση του οργανικού υλικού που συνήθως βρίσκεται σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις και δημιουργεί προβλήματα οσμής και γεύσης αλλά και πιο 

σημαντικά ίσως προβλήματα με το σχηματισμό παραπροϊόντων απολύμανσης.

Με τη συνειδητοποίηση ότι το νερό είναι φορέας ασθενειών άρχισε η εκτεταμένη 

χρήση φίλτρων και από τις αρχές του εικοστού αιώνα η χρήση των φίλτρων 

συμπληρώθηκε με τη χλωρίωση που καταστρέφει τους μικροοργανισμούς που δεν 

κατακρατούνται από το φίλτρο. Σήμερα οι κυριότερες φυσικοχημικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού περιλαμβάνουν την 

προεπεξεργασία, αερισμό, κροκίδωση, συσσωμάτωση, καθίζηση- επίπλευση, 

διήθηση, ιονταλλαγή- προσρόφηση ανόργανων, χημική καθίζηση, διεργασίες 

διαχωρισμού με μεμβράνες, χημική οξείδωση, προσρόφηση οργανικών ενώσεων και 

απολύμανση. Οι διεργασίες αυτές χρησιμοποιούνται για την ελάττωση της φυσικής 

οργανικής ύλης (NOM), της θολερότητας και των παθογόνων μικροοργανισμών από 

τα επιφανειακά νερά τα οποία συμβάλλουν στο σχηματισμό των παραπροϊόντων 

απολύμανσης (DBPs). Η πιο σημαντική από τις διεργασίες αυτές είναι η 

απολύμανση.

Η απολύμανση του νερού έχει σαν σκοπό να ελαττώσει το μικροβιακό πληθυσμό του 

νερού σε ανεκτά επίπεδα. Πρέπει να τονιστεί η απολύμανση δε σημαίνει 

αποστείρωση, η οποία σημαίνει την ολόκληρη καταστροφή των μικροοργανισμών 

του νερού. Οι μικροοργανισμοί είναι δύσκολο να απομακρυνθούν από το νερό μόνο 

με φυσικοχημικές διεργασίες και κατά συνέπεια η απολύμανση του νερού που 

προορίζεται για πόσιμο είναι απαραίτητη. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για 

απολύμανση είναι η οξείδωση με κάποιο οξειδωτικό μέσο, όπως χλώριο, όζον κ.λπ.
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Τα υπόγεια νερά είναι γενικά πολύ πιο καθαρά νερά και έτσι δε χρειάζονται τον ίδιο 

βαθμό καθαρισμού εκτός από τον αερισμό και την απολύμανση πριν από την 

τροφοδοσία. Ουσίες που συναντώνται στα υπόγεια νερά και πρέπει να ελαττωθούν ή 

να απομακρυνθούν είναι ο σίδηρος, η σκληρότητα και το διοξείδιο του άνθρακα. 

Ουσίες που καταλήγουν στα υπόγεια νερά λόγω ανθρωπογενούς δράσης και πρέπει 

να κατεργαστούν είναι τα νητρικά, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί και ίχνη οργανικών 

ενώσεων όπως παρασιτοκτόνα. Η ποιότητα των υπόγειων υδάτων κατά κανόνα είναι 

τέτοια που επιτρέπει τη διάθεσή του απευθείας στην κατανάλωση μετά από σχετικούς 

ελέγχους.

Τα επιφανειακά γλυκά νερά όμως ανάλογα με την ποιότητά τους πρέπει να 

επεξεργασθούν για να χρησιμοποιηθούν προς πόση. Τα γλυκά επιφανειακά νερά για 

την παραγωγή πόσιμου νερού κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα 

πρότυπα προδιαγραφούν που πληρούν. Οι παραπάνω κατηγορίες ανάλογα με την 

προβλεπόμενη επεξεργασία τους είναι: Νερά κατάλληλα για ύδρευση μετά από απλή 

φυσική επεξεργασία και απολύμανση, νερά για ύδρευση μετά από συνήθη φυσική και 

χημική επεξεργασία και απολύμανση, νερά κατάλληλα για ύδρευση μετά από 

προχωρημένη φυσική και χημική επεξεργασία και απολύμανση.
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Κεφάλαιο 1. Χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού

1.1. Γ ενικά
Πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό που είναι καθαρό από φυσική, χημική, 

βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να 

κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου. Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, 

δροσερό και με ευχάριστη γεύση. Τα φυσικά νερά μπορεί να περιέχουν αιωρούμενα 

και διαλυμένα ανόργανα και οργανικά στερεά καθώς και μικροοργανισμούς. Τα 

συστατικά αυτά προέρχονται είτε από φυσικές πηγές είτε από τη διάθεση αστικών και 

βιομηχανικών αποβλήτων. Η χημική σύσταση των φυσικών νερών οφείλεται στις 

αντιδράσεις του νερού με τα πετρώματα της Γης, με τα οποία έρχεται σε επαφή, στην 

αποσάρθρωση των πετρωμάτων και έκπλυση εδαφών και ιζημάτων. Επίσης, η χημική 

τους σύσταση τροποποιείται με τη βοήθεια βιολογικών μεταβολισμών και 

επηρεάζεται από τον υδρολογικό κύκλο.

1.2. Χρώμα
Το χρώμα στο νερό είναι αισθητικά ανεπιθύμητο. Το καθαρό φυσικό νερό είναι 

διαυγές και άχρωμο σε μικρέ μάζες. Όμως η παρουσία ορισμένων μεταλλικών 

ιόντων, όπως σιδήρου (Fe) και μαγγανίου (Μη) που βρίσκονται στη φύση προσδίδουν 

στο νερό κάποιο χρώμα. Ακόμα το χρώμα στο φυσικό νερό μπορεί να οφείλεται σε 

άλλες χημικές ενώσεις, από το πλαγκτόν και τα βιομηχανικά απόβλητα (π.χ. 

απόβλητα βαφείων κ.ά.). Το χρώμα επίσης χρησιμοποιείται ως μέτρο της 

περιεκτικότητας χημικών ουσιών και τα κολοβακτηρίδια αποτελούν μέτρο της 

ύπαρξης παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό.

1.3. Γεύση- οσμή
Η οσμή και η γεύση που υπάρχει στο νερό συνδέονται με το χρώμα και είναι δυνατόν 

να προέρχονται από διάφορες χημικές ουσίες, από διαλυμένες ή από εν αιώρηση 

οργανικές ουσίες σε αποσύνθεση, η τέλος από μικροοργανισμούς και από διαλυμένα 

το νερό αέρια. Οι ιδιότητες αυτές εκφράζονται συνήθως μόνον ποιοτικά σαν έντονες, 

μέτριες ασθενείς κ.λ.π. Το προς πόση νερό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε 

ίχνος δυσάρεστης οσμής ή γεύσης. Τα προβλήματα γεύσης στο νερό οφείλονται στα 

ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), καθώς επίσης στην παρουσία κάποιων
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συγκεκριμένων μετάλλων, όπως είναι ο σίδηρος (Fe), ο χαλκός (Cu), το μαγγάνιο 

(Μη) και ο ψευδάργυρος (Ζη). Το πιο κοινό παράπονο των καταναλωτών για το νερό 

των δικτύων ύδρευσης, σε σχέση με την οσμή και τη γεύση, αφορά τη χλωρίωση. Το 

όριο γεύσης του χλωρίου σε ουδέτερο pH είναι 0,2 mg L-1, το οποίο αυξάνει ε 0,5 

mg L-1 για τιμή pH 9. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα με τη χλωρίωση του νερού 

είναι η δημιουργία οσμής και γεύσης από τις ενώσεις που προκύπτουν κατά την 

αντίδραση του χλωρίου με τα οργανικά συστατικά του νερού. Η αποικοδόμηση 

φυτικών υλικών και τα προϊόντα μεταβολισμού είναι οι περισσότερο πιθανές αιτίες 

δημιουργίας γεύσης και οσμής στα επιφανειακά νερά. Οι μικροοργανισμοί που 

δημιουργούν συνήθως τέτοια προβλήματα είναι τα νηματοειδή βακτήρια, οι 

ακτινομύκητες και τα πράσινο-μπλέ φύκια, αν και είναι δυνατή η δημιουργία τέτοιων 

προβλημάτων και από άλλους μικροοργανισμούς.

1.4. NOM

Η φυσική οργανική ύλη NOM είναι ένα σύνθετο, ετερογενές μίγμα ουσιών, όπως τα 

χημικά οξέα, τα φουλβικά οξέα, και μη χημικό υλικό κυρίως όπως τα αμινοξέα, οι 

υδατάνθρακες, τα λιπίδια, τα σάκχαρα και οι πολυσακχαρίτες. Τα χημικά οξέα δεν 

βιοδιασπούνται εύκολα από το νερό και ευθύνονται για το καφεκίτρινο χρώμα του 

νερού. Οι χημικές ενώσεις περιέχουν καρβόξυλο, φαινολο- υδρόξυλο-, και μεθυλο- 

ομάδες, κετόνες και αλδεΰδες και έχουν ήπιο αρωματικό χαρακτήρα. Αποτελούν το 

50% του κλάσματος του DOC και είναι έγχρωμα, πολυηλεκτρολυτικά, μη πτητικά 

οργανικά οξέα με σχετική μοριακή μάζα της τάξεως των 500-10000 Dalton. To TOC 

θεωρείται ως μέτρο της συγκέντρωσης της φυσικής οργανικής ύλης (NOM), καθώς 

και των προδρόμων ουσιών των παραπροϊόντων της απολύμανσης (DBPs) στο νερό. 

Οι οργανικές ενώσεις μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του 

απολυμαντικού μέσου, επειδή με την προσκόλληση τους στην επιφάνεια των 

κυττάρων εμποδίζουν την δράση του αντιδρώντας με το απολυμαντικό μέσο με 

αποτέλεσμα να σχηματίζουν ενώσεις ασθενέστερες ή με καθόλου μικροβιοκτόνες 

ιδιότητες. Επίσης ενώσεις όπως είναι ο σίδηρος, το μαγγάνιο, το υδρόθειο, τα 

κυανιούχα και τα νιτρώδη μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της 

απολύμανσης καθώς οξειδώνονται από το απολυμαντικό μέσο. Αυτές οι αντιδράσεις 

με το απολυμαντικό μέσο δημιουργούν μια επιπρόσθετη απαίτηση απολυμαντικού, η 

οποία πρέπει να ικανοποιηθεί για να δράσει στη συνέχεια το μέσο στους 

μικροοργανισμούς.
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1.5. Ιόντα βρωμίου
Τα ιόντα βρωμίου μπορούν να εισέλθουν στο νερό μέσω φυσικών και ανθρωπογενών 

διεργασιών. Οι κύριες φυσικές πηγές βρωμιώντων μπορεί να οφείλονται εισροές 

θαλασσινού νερού στους υδροφόρους ορίζοντες η ακόμη και σε ίχνη από ακαθαρσίες 

του χλωρίου. Στις ανθρωπογενείς διεργασίες μπορούν να συμπεριληφθούν το 

βρωμιούχο μεθύλιο το οποίο χρησιμοποιείται στις γεωργικές δραστηριότητες όπως 

επίσης και το διβρωμοαιθυλένιο που έχει η βενζίνη, καθώς και τα άλατα που 

χρησιμοποιούνται για την αποφυγή σχηματισμού πάγου στους δρόμους το χειμώνα.

1.6. Ιόντα ιωδίου
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η επίδραση ιόντων ιωδίου που μπορεί να 

βρίσκονται στο νερό καθώς το ιώδιο είναι ένα σπάνιο μη μεταλλικό στοιχείο της γης. 

Το ιώδιο διανέμεται ευρέως στους βράχους, τα χώματα, τα νερά, στους ζωικούς 

ιστούς και στα τρόφιμα. Μεγάλες συγκεντρώσεις ιωδίου έχουν βρεθεί κυρίως σε 

φύκια, σφουγγάρια και κοράλλια, τα υπόγεια ύδατα από βαθιά φρεάτια. Επίσης το 

θαλασσινό νερό περιέχει μεγάλες συγκεντρώσεις ιωδίου, συνήθως με τη μορφή 

ιωδιούχων και ιωδικών ιόντων. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων ιωδίων το πόσιμο νερό 

είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά του θαλασσινού νερού.
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Κεφάλαιο 2. Λοιμώξεις

2.1. Λοιμώξεις από κατανάλωση πόσιμου νερού1
Πολλοί παθογόνοι μικροοργανισμοί έχουν απομονωθεί από επιφανειακά και υπόγεια 

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

μικροοργανισμών αυτών στο νερό είναι ο άνθρωπος και τα κτηνοτροφικά, κατοικίδια 

και άγρια ζώα.

Ο χρόνος επιβίωσης των παθογόνων μικροοργανισμών στο υδάτινο περιβάλλον 

μπορεί να είναι από μερικές μέρες μέχρι και ένα χρόνο. Η μολυσματική δόση 

ποικίλλει από ένα μικροβιακό κύτταρο μέχρι πολλές χιλιάδες και εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά του δέκτη (ηλικία, φυσική κατάσταση κ.λπ.).

Οι παθογόνοι οργανισμοί οι οποίοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν υδατογενείς 

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

μικροοργανισμούς έχουν εποχιακή κατανομή με μεγαλύτερο ποσοστό το καλοκαίρι 

και κυρίως το μήνα Ιούλιο2.

Η διερεύνηση υδατογενών επιδημιών απαιτεί πολύ μεθοδική και συστηματική 

δουλειά διότι, ανάλογα με το μέγεθος του δικτύου, μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλος 

αριθμός θυμάτων. Απαιτεί τη συνεργασία πολλών επιστημόνων, κλινικών γιατρών, 

μικροβιολόγων, υγιεινολόγων μηχανικών, επιδημιολόγων, εποπτών δημόσιας υγείας.

Η μεθοδολογία τη διερεύνησης περιλαμβάνει πολλά στάδια: αρχικό σχεδίασμά της 

διερεύνησης, ανίχνευση και επιβεβαίωση του παθογόνου αιτίου, περιγραφή της 

επιδημίας, διαμόρφωση μιας πρώτης υπόθεσης, ελέγχους της υπόθεσης με 

μικροβιολογικές, επιδημιολογικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις, λήψη μέτρων και 

σύνταξη της τελικής έκθεσης3.

1 Μαυρίδου Α., Παπαπετροπούλου Μ. (1995). Μικροβιολογία του Υδάτινου περιβάλλοντος. Εκδόσεις 
Π. τραυλός- Ε. Κωσταράκη.
2 Craun G.F. (1986). Waterbone Diseases in the United States, CRC Press, Boca Raton, FL.
3 Flunter P.R. (1995). Investigating outbreaks of drinking- water- borne disease. Microbiol. Eur. 3,2,
10-14.
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Μικροοργανισμοί οι οποίοι ενοχοποιούνται για υδατογενείς λοιμώξεις από πόση 

νερού είναι οι ακόλουθοι:

2.1.1. Βακτήρια 

Salmonella spp

Περισσότεροι από 2000 ορότυποι Salmonella (εκτός της S. typhi) προκαλούν 

σαλμονελλώσεις κυρίως σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Η Salmonella είναι ένα κινητό, 

Gram αρνητικό βακτηρίδιο. Η μετάδοσή της γίνεται κυρίως μέσω τροφής και νερού. 

Τα συχνότερα συμπτώματα είναι διάρροια, πυρετός, ναυτία, εμετοί. Η διάρκεια της 

σαλμωνέλλωσης είναι 23- 5 μέρες.

Shigella spp

Είναι ένας ακίνητος, Gram αρνητικός, οξειδάση αρνητικός μικροοργανισμός που 

αναπτύσσεται στους 37°C και προκαλεί κολίτιδα. Η Shigella δε ζει για πολύ καιρό 

έξω από το ανθρώπινο σώμα. Έτσι η από άνθρωπο σε άνθρωπο μετάδοση είναι 

συνήθης. Ωστόσο, η τροφογενής και η υδατογενής μετάδοση είναι εξίσου 

σημαντικές. Τα συμπτώματα ποικίλουν από ήπια σε σοβαρά (διάρροια και πυρετό).

Yersinia enterocolitica

Είναι ένα Gram αρνητικό κοκκοβακτήριο, οξειδάση αρνητικό, κινητό στους 20°C και 

ακίνητο στους 37°C, αερόβιο και προαιρετικά αναερόβιο. Απομονώνεται συχνά από 

το περιβάλλον και τα ζώα. Προσβάλει τον τελικό ειλεό αλλά ο ακριβής 

παθογενετικός μηχανισμός είναι άγνωστος. Ο χρόνος επώασης είναι 3-7 μέρες. Κύρια 

συμπτώματα της λοίμωξης είναι ο πυρετός, η διάρροια και οι κοιλιακοί πόνοι.

Ε. coli

Αποτελεί φυσικό ένοικο της γαστρεντερικής οδού του ανθρώπου και των θερμόαιμων 

ζώων. Είναι Gram αρνητικός, οξειδάση αρνητικός μικροοργανισμός και αποτελεί 

μέλος της ομάδας των κολοβακτηριοειδών. Επειδή η μολυσματική δόση είναι 

μεγάλη, η μετάδοση από άτομο σε άτομο δεν είναι συχνή, ενώ θεωρείται σημαντική η 

μετάδοση μέσω των τροφών.
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Campylobacter spp

Όλες οι υδατογενείς λοιμώξεις από Campylobacter προκαλούνται από το C. jejuni, 

ένα αερόβιο, κινητό Gram αρνητικό, οξειδάση αρνητικό μικροοργανισμό, με 

ελικοειδή ή δονακοειδή μορφολογία, που θεωρείται το συχνότερο αίτιο της διάρροιας 

στον άνθρωπο. Τα δίκτυα πόσιμου νερού μολύνονται συχνά από κόπρανα πουλιών, 

στα οποία το Campylobacter είναι φυσική χλωρίδα του εντέρου τους. Αιτία της 

πρόκλησης της υδατογενούς επιδημίας είναι η ελλιπής επεξεργασία και απολύμανση 

του νερού

Vibrio cholerae

Η χολέρα, η οποία ενδημεί κυρίως στην Ασία, προκαλείται από το Vibrio cholerae. 

Είναι ένα Gram αρνητικό, με σχήμα δονακίου, αερόβιο, κινητό βακτήριο. 

Μεταδίδεται υδατογενώς και αποικίζει το λεπτό έντερο. Ο χρόνος επώασης είναι 1-5 

μέρες. Τα συμπτώματα ποικίλουν από ήπια έως βαριά διάρροια, με ταχεία 

αφυδάτωση.

2.1.2. Ιοί

Εντερικής προέλευσης

Ο γαστρεντερικός σωλήνας του ανθρώπου φιλοξενεί ιούς οι οποίοι με τα κόπρανα 

τους ρυπαίνουν το υδάτινο περιβάλλον όπου είναι δυνατόν να επιβιώσουν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα.

Οι εντεροϊοί μεταδίδονται μέσω της ρύπανσης του πόσιμου νερού προκαλώντας 

γαστρεντερίτιδα. Επειδή είναι μικρότεροι των εντεροβακτηρίων, μπορούν να 

διανύουν μεγάλες αποστάσεις μέσω του εδάφους.

Ο ιός ηπατίτιδας A (HAV) μεταδίδεται συχνά και υδατογενώς. Η εκδήλωση των 

κλινικών συμπτωμάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ανοσιακή 

κατάσταση και η ηλικία του ξενιστή, ο τύπος του ιού και η οδός μόλυνσης.

Ο ιός πολυομελίτιδας μπορεί να μεταφερθεί και υδατογενώς. Με την κατάποση ο ιός 

πολλαπλασιάζεται και μολύνει τη γαστρεντερική οδό, τους λεμφαδένες και το ΚΝΣ.
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Ιοί Norwalk και Rota

Μεταδίδεται υδατογενώς μέσω των τροφών και της επαφής. Προκαλεί ανωμαλίες στο 

λεπτό έντερο και ο χρόνος επώασης είναι 24-48 ώρες. Τα συνήθη συμπτώματα είναι 

εμετοί και διάρροιες.

2.1.3. Παράσιτα 

Entamoeba histolytica

Ο αμοιβάδωση προκαλείται από την Entamoeba histolytica. Μεταδίδεται και 

υδατογενώς και ο χρόνος επώασης είναι 2-4 εβδομάδες. Τα συμπτώματα είναι 

ελαφρά ενώ σπάνια παρατηρούνται ηπατικά συμπτώματα.

Giardia lamblia

Η γιαρδίαση προκαλείται από το πρωτόζωο Giardia lamblia, ένα συχνό εντερικό 

παράσιτο. Προσβάλει το λεπτό έντερο και ο χρόνος επώασης είναι 1-4 εβδομάδες και 

εμφανίζει υποτροπές.

Cryptosporidium spp

Με την εμφάνιση του συνδρόμου της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, το 

Cryptosporidium εμφανίζεται σαν αίτιο διάρροιας των φορέων του ιού του ανωτέρω 

συνδρόμου. Οι ωοκύστες του κρυπτοσποριδίου έχουν βρεθεί στο πόσιμο νερό σε 

ποικίλες πυκνότητες. Είναι δυνατόν να προκαλέσει υδατογενείς επιδημίες.

2.2. Λοιμώξεις από αναψυχή σε φυσικά νερά
Οι λοιμώξεις του ανθρώπου που συνδέονται με τη μικροβιακή ρύπανση της 

θάλασσας αποτελούν τις λεγάμενες θαλασσογενείς λοιμώξεις, λοιμώξεις δηλαδή των 

οποίων η πηγή είναι η θαλάσσια.

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εισέρχονται στο υδάτινο περιβάλλον κυρίως μέσω 

των αποβλήτων. Η ατμόσφαιρα μπορεί επίσης να αποτελεί οδό εισόδου παθογόνων 

μικροοργανισμών στο νερό. Υποστηρίζεται ότι οι άνεμοι που φυσούν από τις 

ηπείρους προς τη θάλασσα μεταφέρουν βακτήρια, ιούς και παράσιτα και ότι η βροχή 

διευκολύνει τη μετάβασή τους στα ποτάμια και τους ωκεανούς. Οι κολυμβητές
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επίσης μολύνουν τα νερά αναψυχής ιδιαίτερα σε ακτές όπου προσέρχονται πολλοί 

λουόμενοι. Ιογενείς λοιμώξεις και μυκητιάσεις είναι οι κυριότερες λοιμώξεις που 

αποδίδονται στη ρύπανση του θαλασσινού νερού από τους ίδιους τους κολυμβητές.

Η πρώτη αναφορά λοίμωξης που συνδέεται με μικροβιακή ρύπανση των νερών της 

θάλασσας ανακοινώθηκε από τον Reece το 1909. Ο Reece περιέγραψε μία επιδημία 

τυφοειδούς πυρετού στη Νότια Αγγλία, η οποία εκδηλώθηκε σε άτομα που 

κολυμπούσαν σε πισίνα που γέμιζε περιοδικά με θαλασσινό νερό. Για την επιδημία 

αυτή είχε ενοχοποιηθεί η ρύπανση της θάλασσας από τα λύματα ενός γειτονικού 

Δημόσιου νοσοκομείου. Ωστόσο, σύμφωνα με το Mosley (1974) η πρώτη επιδημία 

τυφοειδούς πυρετού προήλθε από στρείδια και εμφανίστηκε στη Γαλλία το 1816. Ο 

μηχανισμός όμως της πρόκλησης της νόσου παρέμεινε άγνωστος μέχρι το 1900. Την 

επιβεβαίωση ότι τα μαλάκια μπορούν να προκαλέσουν τυφοειδή πυρετό και χολέρα, 

δίνει η εμφάνιση επιδημίας χολέρας στην Ιταλία.

2.2.1. Επιβίωση λυματικών μικροοργανισμών στο υδάτινο περιβάλλον 

Η μελέτη των μηχανισμών επιβίωσης των λυματικών μικροοργανισμών στο 

θαλάσσιο περιβάλλον άρχισε στη δεκαετία του 60. Στις πρώτες μελέτες 

παρατηρήθηκε ότι ο πληθυσμό των λυματικών βακτηρίων που κατέληγαν στο 

υδάτινο περιβάλλον μειωνόταν σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Τότε ορίστηκε ο 

χρόνος Τ90, δηλαδή ο χρόνος (Τα) που απαιτείται για την εξουδετέρωση του 90% 

του αρχικού πληθυσμού των βακτηρίων.

Από σειρά μικροβιολογικών πειραμάτων βρέθηκε ότι οι παράγοντες που βοηθούν το 

μηχανισμό εξουδετέρωσης των λυματικών μικροοργανισμών στο υδάτινο περιβάλλον 

είναι φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί. Φυσικοί παράγοντες είναι η φυσική αραίωση, η 

διάρκεια και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και η θερμοκρασία του νερού. 

Χημικοί παράγοντες είναι το pH, η αλατότητα και η έλλειψη θρεπτικών ουσιών. 

Βιολογικοί παράγοντες είναι ο ανταγωνισμός με τη χλωρίδα και την πανίδα του 

νερού. Η επιβίωση επίσης ποικίλει ανάλογα με το είδος του μικροοργανισμού 

(βακτήρια, ιοί).

Η άμεση ή έμμεση επίδραση αυτών των παραμέτρων του υδάτινου περιβάλλοντος 

στους λυματικούς μικροοργανισμούς δημιουργεί ένα μηχανισμό ο οποίος αποτελεί τη
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δυνατότητα αυτοκαθαρισμού ενός συγκεκριμένου υδάτινου οικοσυστήματος. Αν η 

δυνατότητα αυτοκαθαρισμού του υδάτινου περιβάλλοντος είναι μικρότερη από την 

επιβάρυνση μέσω των λυμάτων τότε δημιουργείται μικροβιακή ρύπανση του νερού.

2.2.2. Επιδημιολογικές μελέτες

Οι επιδημιολογικές έρευνες άρχισαν τη δεκαετία του 50 με τις λεγάμενες ομαδικές 

επιδημιολογικές μελέτες. Ορισμένες μελέτες διαπιστώνουν διαφορές στην εκδήλωση 

διαφόρων νόσων μεταξύ κολυμβητών μα κη κολυμβητών ενώ ταυτόχρονα άλλες 

μελέτες καταλήγουν στη διαπίστωση ότι ο κίνδυνος για εντερική νόσο από την 

κολύμβηση σε νερά που ρυπαίνονται από απόβλητα υπονόμων είναι πολύ μικρός έως 

ανύπαρκτος4. Σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση μίας λοίμωξης εκτός της ρύπανσης 

φαίνεται πως παίζουν πολλοί παράγοντες καθώς και οι συνήθειες των κολυμβητών:

♦ Η διάρκεια έκθεσης στο νερό και τον ήλιο: σε παρατεταμένη έκθεση στο 

νερό αυξάνεται ο βαθμός των λοιμώξεων

♦ Η εμβάπτιση του κεφαλιού στο νερό: σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., κολυμβητής 

θεωρείται μόνο αυτός που εμβαπτίζει το κεφάλι του στο νερό. Στην 

περίπτωση αυτή αυξάνονται οι πιθανότητες λοιμώξεων στα αυτιά και το 

ρινοφάρυγγα.

♦ Η ηλικία: παιδιά 0-4 ετών εμφανίζουν αυξημένο αριθμό λοιμώξεων από το 

εντερικό σύστημα 5, ενώ οι ηλικίες 15-24 ετών είναι οι πλέον ευαίσθητες σε 

λοιμώξεις αυτιών και ανωτέρου αναπνευστικού.

♦ Ο όγκος του νερού που καταπίνουμε: ο μέσος όρος ποσότητας νερού που 

καταπίνουν οι κολυμβητές είναι 10-50 ml. Το ποσό αυτό είναι μικρό για να 

περιέχει την απαιτούμενη μολυσματική δόση, εκτός των περιπτώσεων των 

σιγκελλών, ιών και ορισμένων οροτύπων σαλμονελλών. Μεγαλύτερος 

κίνδυνος υφίσταται όταν η κολύμβηση γίνεται πλησίον εκβολής αποβλήτων, 

οπότε δεν έχει γίνει αραίωση των παθογόνων μικροοργανισμών.

♦ Ο ανοσοποίηση του μεγαλοοργανισμού: οι κάτοικοι πλησίον των ακτών είναι 

λιγότερο ευαίσθητοι στις θαλασσογενείς γαστρεντερίτιδες από ότι οι 

επισκέπτες.

4 Saliba L.J. and Helmer R. (1990). Health Risks associated with pollution of coastal bathing waters. 
Wld Hth Statist. Quart. 43, 177-187.
5 Fattal B. & Shuval H.I. (1988). Epidemiological research on the relationship between the microbial 
quality of coastal seawater and morbidity among bathers on Israeli Mediterranean beaches, M.A.P., 
Technical Report Series, No 46, UNEP, Athens.
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♦ Η χωρίς προστασία επαφή με τη βρεγμένη άμμο: η άμμος συγκεντρώνει 

σταφυλόκοκκους και μύκητες με πιθανό αποτέλεσμα τη δημιουργία 

δερματοπαθείων.

♦ Η κατανάλωση τροφής έτοιμης από το σπίτι ή από καντίνες: εάν έχει μείνει 

εκτός ψυγείου για πολλές ώρες είναι δυνατόν να αποτελεί το αίτιο 

γαστρεντερίτιδων οι οποίες κακώς θα αποδοθούν στην κολύμβηση.

♦ Περισσότερες λοιμώξεις παρατηρούνται όταν η άθληση γίνεται σε νερό με 

κύματα ή ισχυρό άνεμο.

Έχει παρατηρηθεί ότι η επίπτωση των νοσημάτων που αναφέρθηκαν ποικίλει ευρέως 

και εξαρτάται κυρίως από την ηλικία των κολυμβητών. Τα περισσότερα συμπτώματα 

που παρουσιάζουν οι συχνάζοντες σε παραλίες όμως σχετίζονται, όχι με την ποιότητα 

του νερού κολύμβησης, αλλά με τη κολύμβηση αυτή καθαυτή. Οι λοιμώξεις αυτές 

οφείλονται σε διαταραχή των αμυντικών μηχανισμών του σώματος (ξέπλυμα 

προστατευτικών βλεννών των ματιών και του ρινοφαρυγγικού συστήματος, της 

λίπανσης του δέρματος κ.λπ.). Τότε ο κολυμβητής είναι εκτεθειμένος σε 

μολυσματικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή.

2.2.3. Λοιμώξεις από την κολύμβηση

Οι λοιμώξεις που αποδίδονται στην επαφή με το νερό θαλασσών, λιμνών, ποταμών 

κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες:

♦ Εντερικές λοιμώξεις (γαστρεντερίτιδες), που προέρχονται από την 

κατάποση ύδατος κατά τη διάρκεια της κολύμβησης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των αμερικάνικων επιδημιολογικών ερευνών6, ο 

εντερόκοκκος είναι ο καλύτερος δείκτης συσχέτισης της ποιότητας του 

νερού με την πιθανότητα πρόκλησης γαστρεντερίτιδας στους κολυμβητές. 

Η πιθανότητα πρόκλησης λοιμώξεων εξαρτάται από τον αριθμό των 

παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχουν τα απόβλητα. Επομένως 

εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού και από την 

αποτελεσματικότητα του βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων.

♦ Λοιμώξεις από αυτόχθονους ευκαιριακά παθογόνους μικροοργανισμούς 

του υδάτινου περιβάλλοντος. Οι λοιμώξεις αυτές συμβαίνουν κυρίως σε

6 Cabelli V.J. (1983). Health effects criteria for marine recreational waters. R&D report No EPA -  
600/1-80-031, U.S.E.P.A., Research Triangle Park, N.C.
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άτομα με μειωμένο αμυντικό μηχανισμό και σε παιδιά ηλικίας έως 4 ετών, 

αλλά και σε υγιείς ενήλικες που εμφανίζουν νοσήματα δέρματος ή λύση 

συνέχειας δέρματος, πληγές και νοσήματα αυτιών και οφθαλμών.

♦ Ανθρωπογενείς λοιμώξεις. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

αναψυχής στο υδάτινο περιβάλλον, ένας μεγάλος αριθμός 

μικροοργανισμών της φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρώπου εισέρχεται 

στο νερό. Στις περιπτώσεις που μεγάλος αριθμός ατόμων συνωστίζονται 

σε περιορισμένη έκταση, ο αριθμός αυτός είναι αρκετά μεγάλο και είναι 

πιθανόν να προκαλέσει λοιμώξεις. Επιπλέον, οι κολυμβητές κατά τη 

διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων στα νερά αναψυχής είναι 

δυνατόν να μολυνθούν από τους μικροοργανισμούς της δικής τους 

χλωρίδας.

Αναλυτικά, οι μικροοργανισμοί που ενοχοποιούνται για τις προαναφερθείσες 

λοιμώξεις είναι:

Γ αστρεντερίτιδες 

Βακτηριακές γαστρεντερίτιδες 

Salmonella spp

Διάφορα είδη σαλμονελλών που προκαλούν τυφοειδή πυρετό ή παρατυφικές 

λοιμώξεις υπάρχουν στο θαλασσινό νερό. Η επιβίωσή τους εκεί δεν είναι μεγάλη 

(περίπου 16 ώρες). Παρόλο που έχουν αναφερθεί πολλές επιδημίες γαστρεντερίτιδας 

από σαλμονέλλα, σε ελάχιστες έχει τεκμηριωθεί ότι η προέλευσή τους ήταν η επαφή 

με το νερό. Μεγάλος αριθμός σαλμονελλών έχει βρεθεί στο σημείο εκβολής αγωγών 

μη επεξεργασμένων λυμάτων, ενώ στο νερό των ακτών κολύμβησης, λόγω της 

σημαντικής αραίωσης, η πυκνότητα ανά μονάδα όγκου είναι χαμηλή. Αν ληφθεί 

υπόψη η η υψηλή μολυσματική δόση των περισσότερων ειδών σαλμονελλών και η 

μικρή ποσότητα του νερού που τυχαίως καταπίνουν οι κολυμβητές κατά τη διάρκεια 

της κολύμβησης, γίνεται αντιληπτό πόσο δύσκολο είναι να προκληθούν 

γαστρεντερίτιδες από σαλμονέλλες κατά την κολύμβηση.

Αντιθέτως, η κατανάλωση οστρακοειδών που βρίσκονται σ νερά με υψηλή 

μικροβιολογική ρύπανση οδηγεί συχνά σε γαστρεντερίτιδες, επειδή η 

προσλαμβανόμενη ποσότητα των σαλμονελλών είναι μεγαλύτερη από τη
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μολυσματική δόση. Τα οστρακοειδή δρουν σαν διηθητικοί ηθμοί κατακρατώντας 

μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών. Οι γαστρεντερίτιδες από σαλμονέλλες έχουν 

ελαττωθεί ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια λόγω του βιολογικού καθαρισμού 

των αποβλήτων. Οι παρατυφικές λοιμώξεις προκαλούνται συνήθως από την 

κατανάλωση θαλασσινής τροφής, η οποία έχει τουλάχιστον 50 φορές περισσότερα 

βακτήρια από ότι το νερό7.

Shigella spp

Διάφορα είδη Shigella spp υπάρχουν στο θαλασσινό νερό και θεωρητικά δυνατόν να 

προκαλέσουν γαστρεντερίτιδες. Η επιβίωσή τους στο θαλασσινό νερό είναι περίπου 

22 ώρες.

Οι γαστρεντερίτιδες από Shigella σπανίως έχουν συσχετισθεί με την κολύμβηση σε 

θαλασσινά νερά με μικροβιακή ρύπανση. Χαρακτηριστικό της λοίμωξης από Shigella 

είναι ότι η μολυσματική δόση είναι εξαιρετικά χαμηλή (10-100 μικροοργανισμοί), σε 

αντίθεση με άλλα βακτήρια που η μολυσματική δόση είναι υψηλή (> 105/ml). 

Τεκμηριωμένες γαστρεντερίτιδες από Shigella έχουν αναφερθεί μόνο σε κολυμβητές 

ποταμών.

Campylobacter spp

Σήμερα είναι το συχνότερο αίτιο γαστρεντερίτιδων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Έχει 

απομονωθεί πολλές φορές από το νερό κολύμβησης, με μεγαλύτερη συχνότητα το 

καλοκαίρι. Δεν έχει άμεσα ενοχοποιηθεί για γαστρεντερίτιδα μέσω κολύμβησης. 

Όμως η μικρή του μολυσματική δόση (500 κύτταρα) το καθιστά ένα πιθανό αίτιο 

γαστρεντερίτιδας σ νερά που έχουν ρυπανθεί με λύματα.

Vibrio spp

Υπάρχουν δύο κατηγορίες Vibrio στο θαλασσινό νερό. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει αυτόχθονους μηχανισμούς του θαλασσινού περιβάλλοντος, οι οποίοι 

δεν έχουν σχέση με τη μόλυνση της θάλασσας και τα απόβλητα. Τα φυσικά 

αυτόχθονα αυτά Vibrio είναι:

♦ το Vibrio parahaemolyticous, το οποίο προκαλεί γαστρεντερίτιδες μετά από 

κατανάλωση οστρακοειδών ή επιμολύνεις τραυμάτων μετά από επαφή με το

7 UNEP/WHO/IAEA (1988). Guidelines for monitoring the quality of coastal recreational and shelfish 
areas, Reference Methods for Marine pollution studies, No 1, rev 1, UNEP, Nairobi.
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θαλασσινό νερό. Στο θαλασσινό νερό δε βρίσκεται σε επαρκή συγκέντρωση 

ώστε να προκαλέσει γαστρεντερίτιδα με κατάποση,

♦ το Vibrio alginolyticus το οποίο προκαλεί ωτίτιδες και λοιμώξεις τραυμάτων 

μετά από επαφή με το νερό και τα ιζήματα.

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται αλλόχθονα Vibrio τα οποία βρίσκονται στα 

απόβλητα που μολύνουν τις θάλασσες. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

♦ το Vibrio cholerae, που προκαλεί χολέρα κυρίως μετά από κατανάλωση 

οστρακοειδών,

♦ το Vibrio non- cholera, που απομονώνεται σπανίως και

♦ τα NAG Vibrio, τα οποία προκαλούν γαστρεντερίτιδες μετά από κατανάλωση 

μολυσμένων οστρακοειδών.

Ο χρόνος επιβίωσης των Vibrio είναι περίπου 10 ώρες. Τα Vibrio spp είναι ευαίσθητα 

στη χαμηλή θερμοκρασία. Δεν απομονώνονται σ θερμοκρασίες κάτω των 13-15°C.

Ιογενείς -γαστρεντερίτιδες

Στα κόπρανα του ανθρώπου υπάρχουν διάφοροι τύποι ιών οι οποίοι μέσω των
ο

αποβλήτων ρυπαίνουν τη θάλασσα . Οι ιοί που έχουν βρεθεί στο θαλάσσιο 

περιβάλλον ανήκουν στις παρακάτω ομάδες:

♦ Εντεροιοί

♦ Reo- ιοί

♦ Adeno- ιοί

♦ Parvo-ιοί

Οι ιοί που ανιχνεύονται στα απόβλητα, εκτός από τους ιούς Polio, που υπάρχουν 

λόγω εμβολίων, είναι αυτοί που υπάρχουν στην ανθρώπινη κοινότητα της πόλης και 

οι οποίο φθάνουν στη θάλασσα. Η ύπαρξη και ενός μόνο εντεροϊού στη θάλασσα 

θεωρείται επικίνδυνη διότι η μολυσματική δόση είναι πολύ χαμηλή.

Μέσω των οστρακοειδών μεταδίδεται κυρίως ο ιός Hepatitis Α και ο ιός Norwalk8 9. Οι 

ιογενείς λοιμώξεις σ θαλασσινά νερά καλής ποιότητα δεν είναι ασυνήθεις. Θεωρείται

8 Rao V.C., Metcalf T.G., Melnick J.L. (1986). Human viruses in sediments, sludges and soils, Bulletin
of the World Health Organization, 64, 1, 1-14.
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εξαιρετικά δύσκολο να τεκμηριωθεί ότι μια γαστρεντερίτιδα οφείλεται σ κατάποση 

θαλασσινού νερού που έχει ρυπανθεί με ιούς, αφενός διότι ο αιτιολογικός παράγοντας 

δύσκολα απομονώνεται από το υδάτινο περιβάλλον και αφετέρου τα επιδημιολογικά 

στοιχεία δεν τεκμηριώνουν πάντα την υδατογενή μετάδοση.

Τα συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας είναι συνήθως ήπια, βραχείας διάρκειας και 

χαρακτηρίζονται από διάρροια, ναυτία, εμετούς και πυρετό. Ο χρόνος επώασης 

ποικίλει μεταξύ 24-48 ωρών. Ο ιός HIV δεν μεταδίδεται με την κολύμβηση.

Παρασιτικές γαστρεντερίτιδες

Τα αυγά των ασκαρίδων, οξυούρων, τριχιούρων και τοξοπλάσματος μπορούν να 

ζήσουν για μήνες στο θαλασσινό νερό. Η κατάποση ενός και μόνο αυγού είναι 

αρκετή για να προκαλέσει τη νόσο. Τα αυγά μέσω των αποβλήτων φθάνουν στη 

θάλασσα από όπου μεταδίδονται μέσω της κατάποσης.

Τα πρωτόζωα που υπάρχουν στα θαλασσινά νερά και ενοχοποιούνται για 

γαστρεντερίτιδες περιλαμβάνουν την Entamoeba histolytica, την Giarda lamblia, το 

Balantidium coli και το Cryptosporidium. Τα πρωτόζωα αυτά μέσω των αποβλήτων 

ρυπαίνουν τη θάλασσα. Μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης υπάρχει όταν καταναλώνονται 

οστρακοειδή που βρίσκονται κοντά σε σημεία εκβολή αποβλήτων. Οι περισσότερες 

τεκμηριωμένες γαστρεντερίτιδες πρωτοζωικής προέλευσης μετά από κολύμβηση 

οφείλονται σε Giarda ή Cryptosporidium.

Δερματίτιδες

Η επαφή με το νερό συχνά προκαλεί λοιμώξεις του δέρματος. Οι λοιμώξεις 

σχετίζονται συνήθως με λύση της συνέχειας του δέρματος η οποία είναι αποτέλεσμα 

ατυχήματος κατά τη διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων αναψυχής στο νερό. 

Είναι συνήθως περιορισμένης έκτασης. Μικροοργανισμοί οι οποίοι ενοχοποιούνται 

για δερματίτιδες μέσω της κολύμβησης είναι οι εξής:

♦ Vibrio spp. Τα Vibrio που είναι δυνατόν να προκαλέσουν δερματίτιδες είναι 

το Vibrio alginolyticus και το Vibrio vulnificus. 9

9 Shumway S.S. and Hurst J.W. Jr. (1991). Mussels and Public Health. In Gosling, EM. Elsevier 
Science Publishers.
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♦ Aeromonas spp. Έχει κυρίως ενοχοποιηθεί για δερματικές λοιμώξεις. 

Επιπλέον, προκαλεί διάρροιες και πνευμονίες, ενώ σε 

ανοσοκαταστελλόμενους είναι δυνατόν να προκαλέσει σηψαιμία. 

Μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω επαφής, κατάποσης νερού ή κατανάλωσης 

θαλασσινής τροφής.

♦ Staphylococcus spp. Οι παθογόνοι σταφυλόκοκκοι και κυρίως ο S. aureus 

είναι ανθεκτικοί στην αλατότητα και επιβιώνουν καλύτερα από τα άλλα 

βακτήρια στο θαλασσινό νερό γι’ αυτό και έχουν προταθεί σαν δείκτες 

ρύπανσης. Είναι δυνητικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί που προκαλούν 

δερματίτιδες, αποστήματα δέρματος επιμολύνσεις τραυμάτων κ.λπ. μετά από 

κολύμβηση. Η πηγή ρύπανσης του νερού είναι οι ίδιοι οι λουόμενοι. 

Σταφυλόκοκκοι σε μεγαλύτερη πυκνότητα υπάρχουν στις πολυπληθείς ακτές 

και στην άμμο10.

♦ Mycobacterium spp. Λοιμώξεις δέρματος μετά από επαφή με το νερό (κυρίως 

θαλασσινό και σπανιότερα γλυκό νερό) που οφείλονται σε άτυπα 

μυκοβακτηρίδια, προϋποθέτουν κακώσεις κυρίως των άκρων, οι οποίες 

συμβαίνουν συνήθως κατά τη διάρκεια κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων.

♦ Pseudomonas spp. Φθάνει στο υδάτινο περιβάλλον μέσω αποβλήτων. Η 

ψευδομονάδα αυτή προκαλεί δερματίτιδες μετά από επαφή με το νερό. Η 

παρουσία της συμβαδίζει με την ύπαρξη αυξημένου αριθμού των δεικτών 

ρύπανσης της θάλασσας.

♦ Yeasts. Ορισμένοι μύκητες είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο και προκαλούν 

κυρίως δερματίτιδες. Ο συχνότερο μύκητας που έχει σχέση με την άμεση 

επαφή με την άμμο της θάλασσας και λιγότερο με τη θάλασσα είναι η 

Candida albicans. Εκτός της Candida διάφορα είδη Aspergilus, mucor, 

Fusarium και Rhizopus έχουν απομονωθεί από το θαλασσινό νερό και 

προκαλούν δερματίτιδες.

♦ Schistosoma spp. Η σχιστοσωματική δερματίτιδα είναι μια αλλεργική 

αντίδραση στην παρουσία αυτού του παρασίτου στο δέρμα. Τα αυγά του 

ξενιστή μέσω των κοπράνων ρυπαίνουν το νερό όπου μεταπίπτουν σε 

νύμφες, οι οποίες μεταπίπτουν σε σπορόζωα. Μετά από ορισμένο χρονικό

10 Mavridou A., Papadakis J.A., Marcelou U., Tsakris A. and Lambiri M. (1989). Seasonal and 
anthropogenic influence in the microbial flora of the sea water and sand in swimming areas around 
Athens. Environmental Science and Technology, Mytilini. Proceedings. 161-170.
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διάστημα ανάπτυξης η κερκάρια ελευθερώνεται στο νερό. Ο άνθρωπος είναι 

τυχαίος ξενιστής της κερκάρια.

Ωτίτιδες

Η συχνότερη λοίμωξη του αυτιού που συνδέεται με την κολύμβηση είναι η εξωτερική 

ωτίτιδα. Προδιαθεσιακοί παράγοντες για την εμφάνιση της φλεγμονής αυτής είναι η 

ηλικία, ο χρόνος έκθεσης στο υγρό περιβάλλον, η θερμοκρασία του νερού, ο 

τραυματισμός του ιστού, η λύση της συνέχειας του εξωτερικού πόρου καθώς και η 

ύπαρξη τριχών η οποία διατηρεί την περιοχή του εξωτερικού πόρου υγρή1 ’.

Επιπεφυκίτιδες- Ρινοφαρυγγίτιδες

Η φαρυγγοεπιπεφυκίτιδα συνοδευόμενη με πυρετό οφείλεται κυρίως σε αδενοϊούς. 

Επιπεφυκίτιδα μπορεί να προκαλέσει και η Ps. Aeruginosa.

Πρωτοπαθής Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

Είναι νόσος του ΚΝΣ που προκαλείται από αμοιβάδα Naegleria flowleri. Συμβαίνει 

συνήθως σε νεαρά άτομα 18-27 ετών που κολυμπούν σε γλυκά νερά στα οποία η 

αμοιβάδα υπάρχει και εισέρχεται μέσω της ρινικής οδού στα μηνίγγια. Ο 

πολλαπλασιασμός της Naegleria flowleri ευνοείται από υο ζεστό κλίμα. Τα 

περιστατικά είναι λίγα αλλά συνήθως θανατηφόρα .

Πνευμονία

Η πυκνότητα των δυνητικών παθογόνων μικροοργανισμών που υπάρχουν σε φυσικά 

νερά συνήθως δεν είναι επαρκής για να προκαλέσει πνευμονίες με εισπνοή 

μολυσμένων σταγονιδίων. Όμως, κυρίως σε εγκαταστάσεις ιαματικών λουτρών, 

έχουν καταγραφεί πνευμονίες από L. pneumophila και Mycobacteria. Η πρώτη συχνά 

ενδημεί σε ιαματικά νερά και αν οι συνθήκες υγιεινής δεν είναι ικανοποιητικές 

αποικίζει τις εγκαταστάσεις και προκαλεί λεγιονέλλωση.

Σηψαιμία

Οι συνηθέστεροι μικροοργανισμοί που προκαλούν σηψαιμίες μετά από επαφή με το 

νερό είναι η Aeromonas hydrophila, Chromobacterium violaceum, Vibrio 11 12

11 Craun G.F. (1986). Waterborne diseases in the United States, CRC Press, Boca, Raton, FI.
12 Wellings F.M. (1997). Amoebic meningoengephalitis, J. Fla. Med. Assoc., 64, 327.
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parahaemolyticus και Vibrio alginolyticus. Οι σηψαιμίες συμβαίνουν συνήθως σε 

ανοσοκατεσταλμένα άτομα ή σε άτομα που προηγήθηκε πνευμονία10.
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Κεφάλαιο 3. Απολύμανση

Ο όρος απολύμανση αναφέρεται στην αδρανοποίηση των παθογόνων 

μικροοργανισμών ώστε να μην είναι ικανοί για την μετάδοση των αντιστοιχών 

ασθενειών. Στην αδρανοποίηση δε σημαίνει απαραίτητη θανάτωση αλλά μπορεί να 

σημαίνει παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της δυνατότητας αναπαραγωγής. Κατά την 

απολύμανση του νερού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη παράλληλα με την ανάγκη για 

αδρανοποίηση των μικροοργανισμών και η απαίτηση για περιορισμό των 

ανεπιθύμητων παραπροϊόντων απολύμανσης. Έτσι ένα σύστημα απολύμανσης θα 

πρέπει να επιτυγχάνει τα πιο κάτω:

♦ Αδρανοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών,

♦ Ικανοποίηση των προδιαγραφών για τις επιτρεπόμενες υπολειμματικές 

συγκεντρώσεις, των απολυμαντικών,

♦ Ικανοποίηση των προδιαγραφών για τα παραπροϊόντα απολύμανσης (DBPs),

♦ Διατήρηση της απαιτούμενης υπολειμματικής συγκέντρωσης απολυμαντικού 

στο δίκτυο διανομής13.

3.1. Είδος απολυμαντικού
3.1.1. Χημικά μέσα

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για απολύμανση χωρίζονται σε χημικές και μη 

χημικές.

Χημικές

Τα χημικά μέσα μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες στα 

οξειδωτικά και στα μη οξειδωτικά απολυμαντικά. Τα οξειδωτικά απολυμαντικά 

περιλαμβάνουν μια σειρά από ενώσεις με οξειδωτικό δυναμικό, όπως είναι:

♦ Χλώριο,

♦ Χλωραμίνες,

♦ Διοξείδιο του χλωρίου,

♦ Βρώμιο,

♦ Ιώδιο,

♦ Υπεροξείδιο του υδρογόνου,

13 ,Τζωνής, Σ. (2003), Καθαρισμός νερού, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.
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♦ Όζον

Στα μη οξειδωτικά απολυμαντικά ανήκουν οργανικές κυρίως ενώσεις, όπως είναι:

♦ μεθυλενοδιθειοκυάνιο,

♦ διβρωμονιτριλοπροπιοναμίδιο,

♦ ισοθειαζονόλες κ.α.14.

3.1.2. Μη χημικά μέσα

Στα μη χημικά μέσα απολύμανσης του νερού ανήκουν

♦ υπεριώδης ακτινοβολία,

♦ η αποστειρωτική διήθηση,

♦ θερμότητα,
1 σ

♦ ραδιενεργός ακτινοβολία .

3.2. Δράση απολυμαντικών μέσων
Η απολύμανση επιτυγχάνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους :

1. Με παρεμπόδιση του κανονικού ρυθμού του μεταβολισμού.

2. Με παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης και ανάπτυξης.

3. Με καταστροφή η εξασθένιση της οργάνωσης της κυτταρικής δομής.

Η μικροβιοκτόνος δράση των διαφόρων μέσων απολύμανσης έχει διάφορους

μηχανισμούς βλαπτικής επίδρασης στα κύτταρα των μικροοργανισμών, όπως:

♦ Φθορά ή καταστροφή του κυτταρικού τοιχώματος που οδηγεί στην διάλυση 

και τον θάνατο του μικροοργανισμού.

♦ Αλλαγή της εκλεκτικής διαπερατότητας της κυτταροπλασματικής μεμβράνης 

με αποτέλεσμα την διαφυγή ζωτικών θρεπτικών συστατικών, όπως είναι το 

άζωτο και ο φώσφορος. Τέτοια επίδραση έχουν οι φαινολικές ενώσεις και τα 

απορρυπαντικά.

♦ Αλλαγή της κολλοειδούς φύσης του πρωτοπλάσματος όπως π.χ. πήξη των 

πρωτεϊνών με την θέρμανση η μεταβολή της φυσικής τους σύστασης με τα 

οξέα και τις βάσεις με τελικό αποτέλεσμα των θάνατο.

14 Μήτρακας, Μ. (2001), Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού, 2ηΈκδοση, 
Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
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♦ Παρεμπόδιση της ενζυματικής δράσης και ικανότητας των κυττάρων να 

συνθέσουν νέα υλικά. Τα οξειδωτικά μέσα όπως π.χ. το χλώριο, το όζον 

μεταβάλλουν την χημική σύσταση των ενζύμων και τα αδρανοποιούν με 

αποτέλεσμα να εμποδίζεται ο ρυθμός μεταβολισμού. Τα ένζυμα είναι ζωτικά 

για των μεταβολισμό, βρίσκονται σε μικρές ποσότητες και έτσι εξηγείται η 

μικρό βιοκτόνος δράση του χλωρίου και του όζοντος σε μικρές συγκεντρώσεις 

(0,3-1,0 mg L-1)15.

3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την δράση των απολυμαντικών μέσων
Η βιοκτόνος δράση των απολυμαντικών εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

♦ Το είδος του απολυμαντικού

♦ Το είδος των μικροοργανισμών

♦ Την συγκέντρωση του απολυμαντικού

♦ Τον χρόνο επαφής

♦ ΤορΗ

♦ Τη θερμοκρασία

♦ Τη θολερότητα

♦ Την αρχική απαίτηση του οξειδωτικού

3.3.1. Χρόνος Επαφής

Ο χρόνος επαφής ίσως να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταβλητές στην

διεργασία της απολύμανσης. Η Harriet Chick, εργαζόμενη στην Αγγλία στις αρχές

του 1900, παρατήρησε ότι για μια συγκεκριμένη συγκέντρωση απολυμαντικού, όσο

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος επαφής, τόσο μεγαλύτερη είναι η θανάτωση των

παθογόνων μικροοργανισμών. Αυτή η παρατήρηση αρχικά αναφέρθηκε στην

βιβλιογραφία το 1908. Σε διαφορετική μορφή, ο νόμος της Chick είναι16:

dN/dt=-kN{\)
Όπου:

dN/dt, είναι ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης των μικροοργανισμών με το 

χρόνο

15 Τριαντάφυλλος, Α. (2005), Ρύπανση και Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος, 3η Έκδοση, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
16 Metcalf and Eddy (2007), Μηχανική υγρών αποβλήτων, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση. 
Κεφάλαιο 12, Διεργασίες απολύμανσης. Τόμος Β, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
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λ, η σταθερά ταχύτητας καταστροφής των μικροοργανισμών, Τ-1 

Ν, ο αριθμός των μικροοργανισμών 

Τ, ο χρόνος

Η ταχύτητα καταστροφής των μικροοργανισμών συχνά δεν είναι σταθερή αλλά 

άλλοτε αυξάνει και άλλοτε μειώνεται με τον χρόνο. Η συνθήκη αυτή εκφράζεται από 

την σχέση:

Ln(N/No)— -ktm (2)

Όπου m= σταθερά
Για m<l η ταχύτητα καταστροφής μειώνεται με τον χρόνο.
Για m= 1 η ταχύτητα καταστροφής είναι σταθερή.

Για m>l η ταχύτητα καταστροφής αυξάνει με τον χρόνο.

Ο προσδιορισμός των σταθερών και m γίνεται για κάθε με περίπτωση με διπλή 

λογαρίθμηση των τιμών -1η(Ν/Νο) και t, που δίνουν ευθεία γραμμή σύμφωνα με την
- 14σχέση .

Log (-ln(N/No))=logk+mlogt (3)

Ο Watson (1908) πρότεινε μια εμπειρική λογαριθμική σχέση για όσον αφορά την 

σταθερά του ρυθμού της αδρανοποίησης (k) η οποία σχετίζεται με την συγκέντρωση του 
απολυμαντικού C. Γ ενικά, ένα συστήματα απολύμανσης σχεδιάζεται από τις τιμές C x Τ 

που προσδιορίζονται από τις κινητικές Chick -Watson που βασίζονται σε στοιχεία που 
λαμβάνονται από εργαστηριακές μελέτες αδρανοποίησης17:

K=Cnt (4)

Όπου:
Κ, είναι η σταθερά θανάτωσης μικροοργανισμών 

C, είναι η συγκέντρωση του απολυμαντικού 

η,είναι ο συντελεστής αραίωσης του απολυμαντικού

l7Lee, Y.J. and Nam, S.H. (2002), Reflection on Kinetic Models to the Chlorine Disinfection for 
Drinking Water Production, The Journal of Microbiology, Vol. 40, No. 2, p.p.l 19-124.
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η>1 σημαίνει ότι η δόση του απολυμαντικού είναι πιο σημαντική από τον χρόνο επαφής.
η=1 σημαίνει ότι η συγκέντρωση και ο χρόνος έχουν την ίδια βαρύτητα
π<1 σημαίνει ότι ο χρόνος είναι πιο σημαντικός από την δόση του απολυμαντικού14

Συνήθως χρησιμοποιείται η σταθερά για 99% καταστροφή των μικροοργανισμών. Από 

την πιο πάνω εξίσωση προκύπτει ότι για μεγάλες συγκεντρώσεις απολυμαντικού 

απαιτούνται μικροί χρόνοι επαφής, ενώ για μικρές συγκεντρώσεις μεγάλοι χρόνοι επαφής 

επομένως και μεγάλες δεξαμενές απολύμανσης18.

3.3.2. Θολερότητα

Η θολερότητα χρησιμοποιείται ευρέως ως μέτρο της συγκέντρωσης των 

αιωρουμένων σωματιδίων στο νερό. Η θολερότητα μπορεί να έχει τα αρνητικά 

αποτελέσματα στην διαδικασία απολύμανσης επειδή τα υψηλά επίπεδα θολερότητας 

έχει αποδειχθεί ότι προστατεύουν τους μικροοργανισμούς από τη δράση του χλωρίου, 

και αυξάνουν τη ζήτηση χλωρίου και οξυγόνου19.

3.3.3. Θερμοκρασία

Η επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό θανάτωσης των μικροοργανισμών με 

χημικά απολυμαντικά μπορεί να προσδιοριστεί από μια μορφή της εξίσωσης van’t 

Hoff-Arrhenius. Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα μια πιο γρήγορη 

θανάτωση των μικροοργανισμών. Η σχέση για τον απαιτούμενο χρόνο t ώστε να 

πραγματοποιηθεί συγκεκριμένο ποσοστό θανάτωσης είναι14:

Ln(t1/t2)=E(t2-ti)/Rtit2 (5)

Όπου:

ti, t2 είναι ο χρόνος για δεδομένο ποσοστό θανάτωσης σε θερμοκρασίες Τι και Τ2, Κ, 

αντίστοιχα,

Ε είναι η ενέργεια ενεργοποίησης, J/mol (cal/mole),

R είναι η σταθερά των αερίων, 8,3144 J/mol K (1,99 cal/mole K).

18 Λέκκας, Θ. (2005a), Περιβαλλοντική Μηχανική , Διαχείρηση Υδατικών Πόρων, Κόσμος ΠΕΜΕΡ 
ΕΠΕ, Αθήνα.
'"Gordon, G. (1995), The Chemistry and reaction of ozone in our environment, Progress in Nuclear 
Energy, Vol. 29, p.p. 89-96.
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Γενικά σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού επιτυγχάνεται μειωμένη ικανότητα 

απολύμανσης των χημικών απολυμαντικών αλλά και άλλων. Οι χαμηλές 

θερμοκρασίες νερού απαιτούν μεγαλύτερους χρόνους επαφής αλλά και μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις απολυμαντικού από ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο η 

θερμοκρασία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη γεύση του νερού. Καθώς το 

υγιεινό νερό πρέπει να έχει αναψυκτική γεύση, καθορίζεται ως ιδανική θερμοκρασία 

αυτή των 10-12 °0. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, το νερό είναι λιγότερο εύγευστο, 

εφόσον εκδιώκονται τα διαλυμένα σ’ αυτό αέρια. Όταν η θερμοκρασία του ξεπερνά 

τους 20 °0, το νερό έχει δυσάρεστη γεύση και κρίνεται ακατάλληλο, καθώς κάτω από 

αυτές τις συνθήκες πολλαπλασιάζονται τα τυχόν υπάρχοντα σε αυτό μικρόβια20 21.

3.3.4. Το είδος των μικροοργανισμών

Μικροοργανισμοί θεωρούνται οι οργανισμοί στους οποίους δε μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε με γυμνό μάτι (έχουν διάσταση μικρότερη από 1 ηιηι). Οι 

μικροοργανισμοί που έχουν ενδιαφέρον για την ποιότητα του νερού από άποψη 

υγιεινής είναι κυρίως οι ιοί, τα βακτήρια, τα πρωτόζωα και οι ελμίνθες ή παρασιτικοί 

σκώληκες. Τα πρωτόζωα είναι πιο δύσκολα στην απολύμανση και ακολουθούν τα 

βακτήρια και οι ιοί. Μερικοί μικροοργανισμοί εμφανίζονται με ανθεκτικές μορφές 

(π.χ. κύστες, σπόρια) οπότε είναι και πιο δύσκολο να αδρανοποιηθούν .

3.4. Ανθεκτικότητα. των μικροοργανισμών στην απολύμανση
Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις ομάδες κατά 

φθίνουσα σειρά ανεκτικότητας: (1) σπόρια βακτηρίων, (2) σπόρια πρωτόζωων, (3) ιοί 

και (4) φυτικά βακτήρια. Η σχετική τους αντίσταση στην απολύμανση οφείλεται 

κυρίως σε διαφορές στην κυτταρική τους δομή. Η αντίσταση του τοιχώματος των 

σπορίων, οι κυτταροχημικές μεταβολές, όπως είναι η απώλεια κατιόντων και η 

αποθήκευση βασικών ιόντων, είναι οι πιθανοί λόγοι για την αυξημένη αντίσταση των 

σπορίων. Έτσι, η αντίδραση του κυτταρικού τοιχώματος είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας στον προσδιορισμό της μικροβιοκτόνου ικανότητας του απολυμαντικού 

μέσου, επειδή η διάχυση του διαμέσου του τοιχώματος παίζει σημαντικό ρόλο. Η 

υψηλή ανθεκτικότητα των εντερικών ιών σχετίζεται με την έλλειψη ενζύμων και

20 Νταρακάς, Ε. (2006), Σημειώσεις: Στοιχεία χημείας Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
21 Τζωνής, Σ. (2003), Καθαρισμός νερού, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.
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άλλων ευαίσθητων συστημάτων σε αυτούς. Η αδρανοποίηση των ιών περιλαμβάνει 

κυρίως την δομική μεταβολή των πρωτεϊνών τους. Αντίθετα, στα φυτικά βακτήρια 

συμβαίνει πολύ γρήγορα η καταστροφή των μεταβολικών συστημάτων τους, επειδή η 

αναπνοή γίνεται στην επιφάνεια του κυττάρου και πολλά ενεργά συστήματα τους 

βρίσκονται πολύ κοντά στο κυτταρικό τοίχωμα.

Παρόλο που δεν κινδυνεύουμε άμεσα από τους παθογόνους μικροοργανισμούς ο 

συνεχής μικροβιακός έλεγχος των νερών είναι απαραίτητος, γιατί όταν έχουμε είσοδο 

των μικροοργανισμών στο νερό η διάδοση τους γίνεται αμέσως, αν και δεν επιζούν 

για μακρό χρονικό διάστημα, και πρέπει να εντοπίζονται κατά το δυνατόν 

συντομότερα ώστε να αποφεύγεται η προσβολή μεγάλου αριθμού ατόμων. Ως δείκτης 

μικροβιακής έκθεσης χρησιμοποιείται το κολοβακτηρίδιο. Η παρουσία του στα νερά 

διαπιστώνεται εύκολα και δηλώνει σαφώς ότι τα νερά αυτά έχουν ρυπανθεί από 

λύματα. Ο μικροβιακός έλεγχος του νερού αναφέρεται στον προσδιορισμό του 

αριθμού των κολοβακτηριδίων που υπάρχουν σε 100 ιη ί δείγματος νερού. Ωστόσο 

στο πόσιμο νερό δεν πρέπει να υπάρχουν22.

22 Κουϊμτζή, Θ., Φυτιάνου, Κ., Κωνσταντίνου, Κ.Σ. (1998), Χημεία Περιβάλλοντος, University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη.
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Κεφάλαιο 4. Μέσα απολύμανσης

4.1. Χλώριο
4.1.1. Χαρακτηριστικά

Το χλώριο ανακαλύφθηκε το 1774 από τον χημικό Karl Scheele αλλά θεωρήθηκε ως 

χημικό στοιχείο το 1808 . Μια από τις πρώτες χρήσεις του χλωρίου για απολύμανση 

ήταν το 1854, όταν ο Snow επιχείρησε να το χρησιμοποιήσει για την απολύμανση του 

δικτύου ύδρευσης του Λονδίνου κατά την διάρκεια της επιδημίας της χολέρας. Η 

χλωρίωση του νερού ξεκίνησε στο New Jersey (ΗΠΑ) το 1908 και εξακολουθεί να 

είναι η πιο διαδεδομένη και οικονομική διαδικασία απολύμανσης του νερού. Η ευρεία 

χρήση του όμως ως απολυμαντικό ξεκίνησε στις αρχές του 1900. Ο Rook (1974), 

ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι η χλωρίωση του νερού που περιέχει οργανικές 

ουσίες έχει ως αποτέλεσμα των σχηματισμό αλογονομένων οργανικών ενώσεων όπως 

το χλωροφόρμιο και άλλα DBPs* 24 25. Ο κύριος σκοπός της χλωρίωσης είναι να 

αποτρέψει την εξάπλωση των παθογόνων μικροοργανισμών. Το χλώριο μπορεί να 

προστεθεί στις μονάδες επεξεργασίας του πόσιμου νερού με την μορφή του αέριου 

χλωρίου, διαλυμάτων υποχλωριώδους νατρίου ή σαν στερεό υποχλωριώδες ασβέστιο. 

Η αποτελεσματικότητα του χλωρίου κατά την διαδικασία απολύμανσης επηρεάζεται 

από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων η ποσότητα του χλωρίου, η 

συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων, η θερμοκρασία, το pH, ο χρόνος 

επαφής, και το ποσόν του υπολειμματικού χλωρίου23.

Στις περισσότερες χώρες το χλώριο χρησιμοποιείται ως το κύριο απολυμαντικό. Το 

χλώριο έχει πολλά πλεονεκτήματα συμπεριλαμβανομένων του φτηνού του κόστους, της 
αποτελεσματικότητας του καθώς και της ευκολίας μετρήσεως του τόσο στο εργαστήριο 

επίπεδο όσο και στο πεδίο. Ένα επιπλέον αλλά εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα είναι το 
υπολειμματικό χλώριο το οποίο παρεμποδίζει τυχόν επιμολύνσεις κατά την διάρκεια 
διανομής, μεταφοράς και αποθήκευσης του νερού. Μπορούν να μετρηθούν 3 μορφές

2'’ AWWA, (1990), Water quality and Treatment, A handbook of community water supplies, Fourth 
Edition, American Water Works Association, USA.
24 Morris, R.D., Audet, A.M., Angelillo, I.F., Chalmers, T.C., Mosteller, F. (1992), Chlorination, 
Chlorination By-products and Cancer: A Meta-analysis, American Public Health, Vol. 82, No. 7, p.p. 
955-963.
25 Abdullah, Md.P., Yee, L.F., Ata, S., Abdullah, A., Ishak, B., Abidin, K.N.Z. (2009), The study of 
interrelationship between raw water quality parameters, chlorine demand and the formation of 
disinfection by-products, Physics and Chemistry of the Earth, Vol. 34, p.p. 806-811.
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υπολειμματικού χλωρίου, το ελεύθερο διαθέσιμο χλώριο (πιο δραστικά είδη όπως το 

υποχλωριώδες οξύ και το υποχλωριώδες ιόν), το συνδεδεμένο διαθέσιμο χλώριο 

(λιγότερο δραστικά είδη αλλά πιο επίμονα που δημιουργούνται από την αντίδραση 

ειδών του ελεύθερου χλωρίου με το οργανικό υλικό και την αμμωνία) και το ολικό 

χλώριο που είναι το άθροισμα του ελεύθερου και του συνδεδεμένου διαθέσιμου 

χλωρίου. Το ελεύθερο χλώριο είναι ασταθές σε υδατικά διαλύματα και για αυτό τον 

λόγο μπορεί να μειωθεί η περιεκτικότητα χλωρίου μέσα στο νερό. Επίσης η έκθεση 

σε έντονο φως καθώς και η αναταραχή επιταχύνουν την απώλεια του ελεύθερου 

χλωρίου26.

Το χλώριο μπορεί να βρεθεί σε αέρια και σε υγρή μορφή. Το αέριο χλώριο είναι 

κιτρινοπράσινο και είναι περίπου 2,8 φορές βαρύτερο από τον αέρα. Το χρώμα του 

υγρού χλωρίου είναι φαιοκίτρινο και είναι περίπου 1,44 φορές βαρύτερο από το νερό. 

Το ελεύθερο υγρό χλώριο εξατμίζεται αμέσως σε αέριο, σε κανονική θερμοκρασία 

και πίεση, και από 1 λίτρο υγρού χλωρίου προκύπτουν περίπου 450 λίτρα αερίου. Η 

ανθρώπινη όσφρηση εντοπίζει επίπεδα συγκεντρώσεων αέριου χλωρίου στην 

ατμόσφαιρα μέχρι 0,3 ppm (κατ όγκο). Η επιτρεπόμενη συγκέντρωση χλωρίου στην 

ατμόσφαιρα είναι μέχρι 0,5 ppm και η συγκέντρωση χλωρίου στον αέρα στο επίπεδο 

των 10 ppm θεωρείται άμεσα επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή14.

Οι χημικές μορφές του χλωρίου που έχουν βακτηριοκτόνο δράση είναι το 

χλώριο(Οΐ2), το υποχλωριώδες οξύ (HOQ) και το υποχλωριώδες ανιόν (OQ-). Όταν 

γίνεται προσθήκη χλωρίου στο νερό λαμβάνει χώρα μια χημική αντίδραση με τα 

μόρια του νερού. Δεδομένου ότι η εξάτμιση του χλωρίου είναι ελάχιστη, το υδατικό 

χλώριο υδρολύεται ως εξής:

Cl2 + Η20  -* HOC1 + Η+ + C1- (Υδρόλυση) (6)

HOC1 -> Η+ + OC1- (Ιονισμός) (7)

Το χλώριο προμηθεύεται σε υγρή κατάσταση υπό πίεση σε χαλύβδινες φιάλες και 

διοχετεύεται στο νερό είτε σε αέρια μορφή για μικρές εγκαταστάσεις είτε σε υγρή 

μορφή, με νερό που περιέχει διαλυμένο χλώριο μέχρι το βαθμό του κορεσμού. Η

2b WHO (1997), Guidelines for drinking-water quality, Surveillance and control of community 
supplies, World Health Organization, 2nd ed., Vol.3, Geneva.
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θερμοκρασία της συσκευής χλωρίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 1 °Ό για την 

αποφυγή εναπόθεσης φυσαλίδων αερίου χλωρίου στις πλευρές των σωλήνων 

τροφοδότησης. Για την τροφοδότηση υπάρχουν αυτόματοι και μη αυτόματοι 

ρυθμιστές. Για μικρές εγκαταστάσεις είναι οικονομικότερη η χρήση του 

υποχλωριώδους ασβεστίου ((^ΟΌΠ) αντί του χλωρίου σαν απολυμαντικό. Η ουσία 

αυτή αντιδρά με το νερό και απελευθερώνεται χλώριο19.

Το ΗΟΌΙ είναι 80 έως 200 φορές ισχυρότερο από το 0(21- κατά την διαδικασία 

απολύμανσης των παθογόνων μικροοργανισμών. Για τον λόγο ότι το ηλεκτρικό 

φορτίο στην επιφάνεια του μικροοργανισμού και το σχετικό φορτίο του 

απολυμαντικού είναι σημαντικά κατά την απολύμανση. Όπως παρατηρείται και στο 

πιο κάτω σχήμα το υποχλωριώδες ιόν (0 0 1 -) το οποίο έχει αρνητικό φορτίο 

δυσκολεύεται να διεισδύσει στο κύτταρο του μικροοργανισμού λόγω της ηλεκτρικής 

άπωσης των φορτίων που είναι όμοια. Αντίθετα όμως το υποχλωριώδες οξύ που έχει 

ουδέτερο φορτίο δεν απωθείται από το φορτίο του μικροοργανισμού, με αποτέλεσμα 

να είναι πιο δραστικό από το υποχλωριώδες ιόν σε μικροοργανισμούς που έχουν 

συνήθως προσκολλημένα αρνητικά ηλεκτρικά φορτία.

4.1.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση χλωρίου

Το υποχλωριώδες οξύ είναι ένα ασθενές οξύ με ρΚα περίπου 7,5 στους 25°0. Το 

υποχλωριώδες οξύ έχει μεγαλύτερη βιοκτόνο δράση σε ρΗ κάτω από 7,5 ενώ το 

υποχλωριώδες ανιόν σε ρΗ από 7,5 και πάνω. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του ρΗ 

και όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο περισσότερη ποσότητα χλωρίου 

απαιτείται για την επιτυχή απολύμανση. Το υποχλωριώδες οξύ αντιδρά με πολλές 

οργανικές ουσίες και καταστρέφει αποτελεσματικά πολλά βακτήρια και ιούς. Όπως 

φαίνεται και στο πιο κάτω σχήμα όταν η τιμή του ρΗ είναι 7,5 και η θερμοκρασία 

2 0 °Ό υπάρχει μια ίση κατανομή στο υποχλωριώδες οξύ και το υποχλωριώδες ανιόν 

περίπου 50-50. Όταν το ρΗ είναι 8 και η θερμοκρασία 20°Ό, περίπου 30% του 

ελεύθερου χλωρίου είναι παρόν ως ΗΟΌΙ και όταν στο ρΗ 6,5, 90% είναι παρόν ως 

ΗΟΌΙ27.

27Rieder, S. (2007), The New Generation of Disinfection Byproducts (DBPs), Term Paper in 
Biogeochemistry and Pollutant Dynamics, Master Studies in Environmental Sciences, ETH Zurich.
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Έρευνες έχουν δείξει πως απαιτείται αύξηση του χρόνου επαφής 2 ή 3 φορές, όταν η 

θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10°C ώστε να επιτυγχάνεται αδρανοποίηση των 

μικροοργανισμών αντίστοιχη με εκείνη σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. 

Επιπλέον σε υψηλές θερμοκρασίες νερού τυπικά απαιτείται μικρότερο C x Τ για την 

αδρανοποίηση των μικροοργανισμών. Σε συγκεκριμένο χρόνο επαφής απαιτούνται 

υψηλότερες δόσεις χλωρίου τον χειμώνα από ότι το καλοκαίρι. Απ την άλλη η 

μικροβιακή δραστηριότητα είναι πιο αυξημένη το καλοκαίρι απ' ότι τον χειμώνα 

μέσα στο δίκτυο διανομής. Συνεπώς το υπολειμματικό χλώριο αποσυντίθεται 

γρηγορότερα όταν η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλή, και κατά συνέπεια 

δύσκολα μπορούμε να διατηρήσουμε την ελάχιστη συγκέντρωση υπολειμματικού 

χλωρίου μέσα σε μεγάλα δίκτυα διανομής. Για την διατήρηση επαρκών 

συγκεντρώσεων υπολειμματικού χλωρίου απαιτούνται υψηλότερες δόσεις χλωρίου 

κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου μέσα στο δίκτυο διανομής. Έχει 

αποδειχθεί ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι υψηλές συγκεντρώσεις υπολειμματικού 

χλωρίου μέσα στο δίκτυο διανομής κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 

έχουν ως επίπτωση των σχηματισμό των DBPs.

Τα χουμικά και τα φουλβικά οξέα είναι κατά κύριο λόγο αυτά που οδηγούν στον 

σχηματισμό των οργανικών παραπροϊόντων χλωρίωσης. Έχει διαπιστωθεί θετική 

επίδραση της συγκέντρωσης του TOC στο σχηματισμό THMs και HAAs. 

Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των παραπάνω ουσιών παρατηρούνται όταν υφίστανται 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις TOC. Οι διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας του νερού 

όχι μόνο μειώνουν το ποσό της NOM, αλλά και προκαλούν αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά της, και αναλόγως αλλάζουν και τα ποσοστά των DBPs .

Το απαιτούμενο για απολύμανση χλώριο εξαρτάται από την περιεκτικότητα των 

οργανικών ουσιών στο νερό. Σε συνήθεις περιπτώσεις πλήρης απολύμανση 

επιτυγχάνεται όταν μετά την ανάμιξη και οξείδωση, η περιεκτικότητα του ελεύθερου 

χλωρίου είναι περίπου 0,2 mg L-1. Περισσότερη χλωρίωση προσδίδει στο νερό οσμή 

και γεύση ενώ για περιεκτικότητα μικρότερη από το παραπάνω όριο (0,2 mg L-1) δεν 

εξασφαλίζεται πλήρης απολύμανση. Επίσης η συνολική δόση χλωρίου κυμαίνεται 

από 0,1 έως 5,75 mg L-1 (μέσος όρος 2,2 mg L-1) το χειμώνα και από 1,0 έως 13,6 28

28Sohn, J., Gatel, D., Amy, G. (2001), Monitoring and Modeling of Disinfection by Products (DBPs), 
Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 70, p.p. 211-222.
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ηιμ ί- Ι  (μέσος όρος 3,2 τημ L-l) το καλοκαίρι τα επίπεδα του υπολειμματικού 

χλωρίου στο νερό ήταν παρόμοια το χειμώνα και το καλοκαίρι και κυμάνθηκαν από 

0,2 έως 2,0 πη* 1.-1 (μέσος όρος 0,85 ηΐ£ 1.-1) .

Σαν ελάχιστος χρόνος χλωρίωσης για τις καλύτερες περιπτώσεις θεωρούνται τα 10 

λεπτά αν και προτιμούνται τα 20 και 30 λεπτά. Γενικά το ποσοστό καταστροφής των 

βακτηριδίων εξαρτάται από τον χρόνο επαφής τους με το χλώριο. Όπως παρατηρούμε 

στο πιο κάτω διάγραμμα όσο αυξάνεται ο χρόνος επαφής τόσο μειώνεται η 

απαιτούμενη συγκέντρωση χλωρίου και αντίστροφα. Ωστόσο αναφέρεται ότι η 

χαμηλή συγκέντρωση και μεγάλος χρόνος επαφής είναι πιο αποτελεσματικό για την 

απολύμανση29 30.

Σχήμα I. Η δόση χλωρίου σε σχέση με τον χρόνο επαφής (C x ί)29

Τα βρωμοϊόντα στο χλωριωμένο νερό έχουν ως αποτέλεσμα των σχηματισμό 

βρωμιομένων παραπροϊόντων. Τα βρωμιωμένα παραπροϊόντα σχηματίζονται πριν 

από τα χλωριωμένα επειδή το χλώριο αντιδρά κατά προτίμηση με τα βρωμιόντα στη 

μορφή του υποβρωμιώδους οξέως. Το υποβρωμιώδες οξύ είναι πιο αποτελεσματικό 

από το HOC1. Ο Haag (1981), αναφέρει πως το βρωμικά μπορούν να σχηματιστούν 

χωρίς παρουσία δράση της ηλιακής ακτινοβολίας. Μικρά ποσοστά βρωμικών 

μπορούν να σχηματιστούν μετά το πέρας ορισμένων ημερών στο διάλυμα.

29 Williams, D.T., LeBel, G.L., Benoit, F.Μ. (1997), Disinfection By-Products in Canadian drinking 
water, Chemosphere, Vol. 34, No. 2, p.p. 299-316.
30Dantec, C.L., Duguet, J.P., Montiel, A., Dumoutier, N., Dubrou, S.,Vincent, V. (2002), Chlorine 
Disinfection of Atypical Mycobacteria Isolated from a Water Distribution System, Applied and 
Environmental Microbiology, Vol. 68, No.3, p.p. 1025-1032.
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1 HOC1 +  B r- ->  C l- +  H O B r

2 HOC1 +  H O B r ->  H B r 0 2 +  H + +  C l-

3 HOC1 +  H B r0 2 ->  B r 0 3 +  2H +  +  C l-

Πίνακας 1. Αντιδράσεις χλωρίου παρουσία ιόντων βρωμίου

Στο νερό υπάρχουν οργανικές και ανόργανες αζωτούχες ενώσεις, οι οποίες αντιδρούν 

με το χλώριο. Οι ανόργανες χλωραμίνες είναι μια εναλλακτική μέθοδος απολύμανσης 

οι οποίες δημιουργούνται με την προσθήκη χλωρίου στο νερό παρουσίας αμμωνίας. 

Δεδομένου ότι η αμμωνία έχει περισσότερα από ένα άτομα υδρογόνου που μπορούν 

να αντικατασταθούν από ένα άτομο χλωρίου, τότε το υποχλωριώδες οξύ αντιδρά με 

την αμμωνία και σχηματίζει χλωραμίνες σύμφωνα με τις πιο κάτω αντιδράσεις31.

HOC1 + ΝΗ3 -> NH2CI + Η2Ο (Μονοχλωραμίνη) (8 )

HOC1 + NH2C1 -» NHCb + Η20  (Διχλωραμίνη) (9)

HOC1 + NHCI2 -> NC13 + Η2Ο (Τριχλωραμίνη) (10)

Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου σε 

συνάρτηση προς το προστιθέμενο στο νερό χλώριο παρουσία αμμωνίας. Στη φάση 

ΑΒ το προστιθέμενο χλώριο καταναλώνεται άμεσα από την οργανική ύλη, οπότε δεν 

υφίσταται υπολειμματικό χλώριο. Κατά τη φάση ΒΓ το χλώριο αντιδρά με υπάρχοντα 

μόρια αμμωνίας ή ιόντα αμμωνίου σχηματίζοντας χλωραμίνες, οι οποίες και 

συνυπολογίζονται στο υπολειμματικό χλώριο. Κατά τη φάση ΓΔ η αμμωνία έχει 

εξαντληθεί, οπότε το υποχλωριώδες οξύ οξειδώνει τη μονοχλωραμίνη, με 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό χλωριόντων και ως εκ τούτου τη μείωση του 

μετρούμενου υπολειμματικού χλωρίου, κατά την αντίδραση:

NHCI2 + HOC1 -> Ν2 + 3Η+ + 3C1- + Η2Ο (Σημείο πλήρους οξείδωσης) (11)

Το σημείο Δ ονομάζεται σημείο πλήρους οξείδωσης (breakpoint chlorination). 

Περαιτέρω προσθήκη χλωρίου προκαλεί αύξηση του υπολειμματικού χλωρίου, που 

παίζει πλέον το ρόλο απολυμαντικού. Η ποσότητα χλωρίου που προστίθεται στο νερό

31 ΕΡΑ. (2001), Controlling Disinfection By-Products and Microbial Contaminants in Drinking Water, 
U.S. Environmental Protection Agency, Washington.
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μέχρι το σημείο πλήρους οξείδωσης ονομάζεται απαίτηση σε χλώριο. Χαμηλή 

απαίτηση σε χλώριο σημαίνει περιορισμό της παραγωγής παραπροϊόντων, λόγω της 

μη ύπαρξης σημαντικών συγκεντρώσεων οργανικής ύλης και επίσης χαμηλής 

συγκέντρωσης ή καθόλου παρουσίας αμμωνίας.

4------------------------------------- —Μ-----------------------------■*·

Σχήμα 2. Συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου σε συνάρτηση προς το προστιθέμενο στο νερό χλώριο
κατά τη διαδικασία απολύμανσής του

Το χλώριο είναι διαθέσιμο και σε άλλες μορφές όπως σε κοκκώδη ή κονιοποιημένη 

ως υποχλωριώδες άλας ασβεστίου (Ca(OCl)2) ή σε υγρή μορφή ως υποχλωριώδες 

άλας νατρίου (NaOCl, χλωρίνη). Τα υποχλωριώδη άλατα διίστανται στο νερό και 

δίνουν HOC1 και OC1- ανάλογα με την τιμή του pH, κατά τις αντιδράσεις:

NaOCl + Η20  -> HOC1 + NaOH (12)

Ca(OCl)2 + 2Η20  -> 2 HOC1 + Ca(OH) 2 (13)

Όπως παρατηρούμε από τις πιο πάνω αντιδράσεις προκύπτουν υδροξύλια τα οποία 

αυξάνουν το pH του νερού και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η συγκέντρωση των 

υδροχλωρικών οξέων συνεπώς μειώνεται και η αποδοτικότητα της απολύμανσης. 

Επομένως, η δυνατότητα να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί το pH κατά την 

χρησιμοποίηση των μορφών υποχλωριωδών αλάτων χλωρίου δεν πρέπει να γίνεται32.

Τα πιο γνωστά και οριοθετημένα παραπροϊόντα χλωρίωσης είναι τα THMs και τα 

HAAs. Οι Rook (1974) και Bellar et al. (1974) προσδιόρισαν τα THMs, τα πρώτα 

παραπροϊόντα χλωρίωσης του πόσιμου νερού. Η Ευρωπαϊκή ένωση βάση της οδηγίας 

98/83/ΕΚ. μέχρι τώρα έχει θεσμοθετήσει μόνο το σύνολο των τεσσάρων THMs να 

μην ξεπερνά τα 100 μμ L-1 (Οδηγία 98/83/ΕΚ, 1998). Αντίθετα η Αμερική έχει θέσει

j2 Wang, L.K., (2007), Chapter: 11 Water Chlorination and Chloramination, Advanced 
Physicochemical Treatment Processes, Handbook of Environmental Engineering, Vol. 4, p.p. 367-401.

37



πολύ αυστηρότερα όρια για τα ΤΤΗΜε και για τα 5 εκ των 9 ΗΑΑε 40 και 30 μg Σ-1 

αντιστοίχους33.

4.1.3. Παραπροϊόντα χλωρίωσης (ΠΒΡε)

Συνήθως έχει βρεθεί ότι τα αλογονομεθάνια εμφανίζονται σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στο πόσιμο νερό που προέρχεται από επιφανειακά ύδατα από ότι στα 

υπόγεια, και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα επιφανειακά περιέχουν περισσότερη 

οργανική ύλη η οποία όταν έρθει σε επαφή με το χλώριο αντιδρά και παράγονται τα 

αλογονομεθάνια. Οι διάφορες τάξεις των αλογονομένων οργανικών παραπροϊόντων 

χλωρίωσης του νερού (ΌΒΡε) σχηματίζονται κατά την επίδραση του ελεύθερου 

χλωρίου με την μορφή υποχλωριώδους οξέος στα μόρια της φυσικής οργανικής ύλης 

(ΝΟΜ) και στα ιόντα βρωμίου που πιθανόν να υπάρχουν στο νερό.

Τα ΤΗΐνΒ καθώς και άλλα παραπροϊόντα, σχηματίζονται ως αποτέλεσμα μιας σειράς 

πολύπλοκων αντιδράσεων μεταξύ του ελεύθερου χλωρίου και μιας ομάδας οργανικών 

οξέων που είναι γνωστά ως χουμικά οξέα. Οι αντιδράσεις οδηγούν στον σχηματισμό 
μονών μορίων άνθρακα που συχνά χαρακτηρίζονται ως ΗΟΧ3 όπου X μπορεί να είναι 

άτομο χλωρίου (01-), ή βρωμίου (Βτ-). Τουλάχιστον τέσσερις από αυτές τις ενώσεις έχουν 
ταξινομηθεί ως καρκινογόνες (χλωροφόρμιο, διχλωροβρωμομεθάνιο, βρωμοφόρμιο, 

ΜΧ), και αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο. Οι πιο βασικές μορφές αλογονοοξικών 
οξέων είναι τα καρβοξυλικά οξέα στα οποία τα άτομα αλόγονου μπορούν να πάρουν τη 

θέση των ατόμων υδρογόνου στο οξικό οξύ (ΟΗ3θΟΟΗ). Μερικά από τα ΗΑΑ$ 
παρουσιάζουν τοξικότητα. Η έκθεση σε ΗΑΑβ παρουσιάζει μεταλλαξιογόνα 

αποτελέσματα ή όγκους. Έχει παρατηρηθεί ότι η δυνατότητα σχηματισμού των ΗΑΑβ 

είναι πιο αυξημένη τους καλοκαιρινούς μήνες από ότι τους χειμερινούς34.

33 Hassan, A.M.E. and Sulami, S.A. (2005), Disinfection and disinfection by products: A nuisance in 
desalination technology, Saline Water Desalination Research, Institute Saline Water Conversion 
Corporation, Presented at WSTA Conference held in Kuwait.
34 Rieder, S. (2007), The New Generation of Disinfection Byproducts (DBPs), Term Paper in 
Biogeochemistry and Pollutant Dynamics, Master Studies in Environmental Sciences, ETH Ziirich.
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Σχήμα 3. Ποσοστά των χλωριωμένων DBPs ως ποσοστά των ολικών οργανικών αλογονιδίων (ΤΟΧ)35

Ο ρυθμός σχηματισμού των παραπροϊόντων εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων 

οι οποίοι περιλαμβάνουν:

♦ Παρουσία πρόδρομων οργανικών ενώσεων

♦ Συγκέντρωση ελευθέρου χλωρίου

♦ Συγκέντρωση Βρωμίου

♦ ρΗ

♦ Θερμοκρασία και εποχή.

Στον πιο κάτω πίνακα παρατηρούμε τις συγκεντρώσεις των πιο γνωστών 

παραπροϊόντων χλωρίωσης και όπως φαίνεται το χλωροφόρμιο έχει τα πιο υψηλά 

επίπεδα συγκεντρώσεως στο νερό. Παρ όλα αυτά στο πιο κάτω σχήμα παρατηρείται 

ότι το διχλωροοξικό οξύ καθώς και το τριχλωροοξικό οξύ έχουν τους μεγαλύτερους 

μέσους όρους συγκεντρώσεων σε σχέση με τα άλλα ΘΒΡε* 36.

j5Richardson, S.D., Thruston, A.D., Krasner, S.W., Weinberg, H.S., Miltner, R.J., Schenck, K.M., 
Narotsky, M.G., McKague, A.B., Simmons, J.E. (2008), Integrated Disinfection By-Products Mixtures 
Research: Comprehensive Characterization of Water Concentrates Prepared from Chlorinated and 
Ozonated/Postchlorinated Drinking Water, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 
Vol. 71, p.p. 1165-1186.
’6 Edstrom Industries (2003), Chlorination of Drinking Water, 
http://www.edstrom.com/doclib/mi4174.pdf,
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Παραπροϊόντα
Χλωρίωσης

Συγκεντρώσεις (μμ L-1) Μέση τιμή (μμ L-1)

Χλωροφόρμιο 0,7 - 540 26,4
Διχλωροβρομομεθάνιο 1,9-183 9,1
Διβρωμοχλωρομεθάνιο 0,4 - 280 5,7

Βρωμοφόρμιο 0,4 - 280 5,7
Χλωροοξικό οξύ < 1 - 5 "

Διχλωροοξικό οξύ 12-79 47

Τριχλωροοξικό οξύ 4-103 38

Διχλωροακετονιτρίλιο 1,9-24 2

Πίνακας 2. συγκεντρώσεις παραπροϊόντων χλωρίωσης

Τον τελευταίο καιρό οι επιστήμονες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην μείωση 

των επιπέδων των συγκεντρώσεων τόσο των THMs όσο και των HAAs μελετώντας 

την θετική επίδραση διαφόρων εκλεκτικών μεμβρανών, ενεργού άνθρακα 

(κονιοποιημένου και κοκκώδους) που εφαρμόζονται πριν από την απολύμανση με 

στόχο να μειώσουν ή να αφαιρέσουν τις πρόδρομες ενώσεις οι οποίες σχηματίζουν τα 

DBPs. Εφαρμόζοντας τις πιο πάνω διαδικασίες έχει παρατηρηθεί σε όλες τις μελέτες 

μια ραγδαία μείωση των επιπέδων των συγκεντρώσεων των THMs και των HAAs. 

Αυτές οι συγκεντρώσεις είναι λιγότερες από τα όρια που έθεσε η U.S. ΕΡΑ στο

στάδιο __ (40 και 30 μμ L-1 αντιστοίχως) . Έχει αποδειχθεί ότι με την χρήση

εκλεκτικών μεμβρανών μπορούν να μειωθούν τα επίπεδα συγκεντρώσεων των 

THMs. Οι Siddiqui et al. (2000), αναφέρουν πως η μείωση των THMs από τα 

επιφανειακά νερά με χαμηλή θολερότητα μπορεί να επιτευχθεί με νάνο-διήθηση 

(80%) και με υπέρ-διήθηση (ultra-filtration) (50%). Το ποσοστό μείωσης εξαρτάται 

από τον τύπο και την απορροφητικότητα της οργανικής ουσίας στο νερό καθώς 

επίσης και από την μεμβράνη που χρησιμοποιείται και την πίεση που ασκείται. Τα 

στάδια προσρόφησης του ενεργού άνθρακα και η νάνο-διήθηση είναι οι πιο 

αποτελεσματικές διαδικασίες για την μείωση των THMs στην επεξεργασία του 

πόσιμου νερού . Επίσης με προοζονισμό κάτω από ιδανικές συνθήκες μπορεί να 

επιτευχθεί μείωση ως και 60% THMFP. Επίσης η χρήση όζοντος με χλωραμίνες έχει 37 38

37 Sentana, I., Rodriguez, Μ., Sentana, Ε., M’Birek, C., Prats, D. (2009), Reduction of disinfection by
products in natural waters using nanofiltration membranes, Desalination, article in press.
38 Roche, P. and Benanou, D. (2007), Impact of chlorination on the formation of odour compounds and 
their precursors in treatment of drinking water, Techneau, An Integrated Project Funded by the 
European Commission.
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βρεθεί ότι μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των συγκεντρώσεων τόσο των THMs όσο
39και των HAAs .

Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι μπορούν να μειωθούν οι πρόδρομες ουσίες από τις 

διαφορετικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις συμβατικές μονάδες 

επεξεργασίας νερού καθώς επίσης και από τις μεμβράνες διήθησης. Εν τούτοις η 

αποτελεσματικότητα των μεμβρανών διήθησης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 

μεμβράνης. Επιπλέον, αυτές οι ενώσεις που συμβάλουν στον σχηματισμό των HAAs, 

μπορούν να μειωθούν είτε με τον ενεργό άνθρακα (GAC) που λειτουργεί με 

βιολογικό τρόπο είτε με την νάνο-διήθηση. Οι Siddiqui et al. (2000), αναφέρουν πως 

η μίκρο-διήθηση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των HAAs τουλάχιστον 1%, η υπέρ- 

διήθηση 32%, και η νάνο-διήθηση 80%. Επιπλέον αναφέρουν πως η χρήση με νάνο

διήθηση απαιτεί νερό με χαμηλή θολερότητα και η προεπεξεργασία είναι απαραίτητη 

για την μείωση σωματιδίων και κολλοειδών από το νερό.

Ένα σοβαρό μειονέκτημα της χλωρίωσης είναι η συνακόλουθη παραγωγή 

οργανοχλωριωμένων ενώσεων, μερικές από τις οποίες είναι τοξικές. Εάν το νερό 

περιέχει φαινόλες ή παράγωγα τους, τότε το χλώριο αντικαθιστά τα άτομα του 

υδρογόνου του δακτυλίου και έτσι σχηματίζονται χλωροφαινόλες. Αυτές έχουν 

χαρακτηριστική οσμή και γεύση και είναι τοξικές. Σε μερικές περιοχές αλλάζουν την 

προσθήκη χλωρίου με διοξείδιο του χλωρίου, όταν το ακατέργαστο νερό την χρονική 

εκείνη περίοδο είναι ρυπασμένο με φαινόλες. Οι συγκεντρώσεις του υδρίτης της 

χλωράλης (CH) σε 2 μονάδες στην Αθήνα και Ιταλία βρέθηκε ότι ήταν 3 pg L-1 και 

121,4 pg L-1 αντιστοίχως* 40. Στις ΗΠΑ ο υδρίτης της χλωράλης ανιχνεύτηκε σε 

μικρές ποσότητες με συγκεντρώσεις που κυμαίνονταν από 0,01 pg L-1 έως 100 pg L- 

1. Επίσης στην Αυστραλία ανιχνεύτηκαν ακόμη χαμηλότερες συγκεντρώσεις που 

κυμαίνονταν από 0,2 έως 19 pg L-1. Επιπλέον οι Dabrowska and Nawrocki (2009), 

διερεύνησαν την επίδραση του TOC, ρΗ και του χρόνου επαφής. Βρήκαν ότι όσο 

μεγαλύτερες είναι οι συγκεντρώσεις του TOC στο νερό τόσο αυξάνονται και οι 

συγκεντρώσεις του υδρίτη της χλωράλης. Επιπλέον ελέχθησαν διάφορες δόσεις

>9 Guay, C., Rodriguez, Μ., Sirodes, J. (2005), Using ozonation and chloramination to reduce the 
formation of trihalomethanes and haloacetic acids in drinking water, Desalination, Vol. 176, p.p. 229- 
240.
40 Nikolaou, A.D., Golfinopoulos, S.K., Arhonditsis, G.B., Kolovoyiannis, V., Lekkas, T.D. (2004a), 
Modeling the formation of chlorination by-products in river waters with different quality,
Chemosphere, Vol. 55, p.p. 409-420.
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χλωρίου (0,1, 0,2 και 0,5 mg/mgCorg) σε 3 διαφορετικά επιφανειακά νερά (2 

ποτάμια, 1 λίμνη), με διαφορετικούς χρόνους επαφής (0,5 ωρών και 72 ωρών). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συγκεντρώσεις του υδρίτη της χλωράλης 

αυξήθηκαν σημαντικά από 30-35 μg L-1 μετά από 72 ώρες χρόνο επαφής και δόση 

χλωρίου 0,5 mg/mgCorg. Ακόμη οι συγκεντρώσεις του υδρίτη της χλωράλης 

αυξήθηκαν με την αύξηση του pH και ιδιαίτερα σε τιμές pH 8 με χρόνο επαφής 24 

ώρες. Τονίζεται πως οι συγκεντρώσεις του στο νερό βρύσης αυξάνονται τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Μετά από 24 ώρες χλωρίωσης αναφέρονται ότι τα επίπεδα των 

αλογονιτριλίων κυμαίνονταν από 10,3 έως 33,6 μg L-141.

Τα ιωδιομένα-THMs έχουν προσδιοριστεί ως DBPs από τις αρχές του 1975 σε 

χλωριωμένα ή χλωραμινομένα πόσιμα νερά σε πολλές περιοχές. Αλλά ωστόσο δεν 

μετριούνται ακόμη ούτε έχουν θεσμοθετηθεί από τα κράτη. Υπάρχει μια αυξημένη 

ανησυχία ότι οι ιωδιώμένες ενώσεις μπορούν να είναι τοξικότερες από τις 

βρωμιωμένες και χλωριωμένες ενώσεις. Τα Ιωδιομένα-THMs μπορούν να 

σχηματιστούν αν υπάρχει ιώδιο στο νερό. Τα ιωδιομένα-THMs που έχουν 

προσδιοριστεί και μετρηθεί είναι: διχλωροιωδομεθάνιο, βρωμοχλωροιωδομεθάνιο, 

διβρωμοιωδομεθάνιο, διιωδοχλωρομεθάνιο, διιωδοβρωμομεθάνιο, και ιωδοφόρμιο. 

Οι περισσότερες μελέτες που έγιναν για τον προσδιορισμό των ιωδιομένων-THMs 

ήταν κυρίως γιατί υπήρχαν προβλήματα οσμής και γεύσεως στο νερό. Τα υψηλότερα 

επίπεδα των ιωδιομένων-THMs σε χλωραμινωμένα νερά βρέθηκαν να είναι 15 μg L- 

1. Οι Barrett et al. (1999), αναφέρουν ότι επειδή τα ιωδιομένα-THMs έχουν υψηλό 

μοριακό βάρος (MB: 394), ανιχνεύονται σε μικρότερες συγκεντρώσεις από τα άλλα 

THMs. Στην έρευνα τους εξετάστηκαν , έξι ιωδιομένα THMs. Πέντε από αυτές τις 

ενώσεις ήταν συντεθειμένες: βρωμοδιιωδομεθάνιο (CHBrh), χλωροδιιωδομεθάνιο 

(CHCII2), διβρωμοιωδομεθάνιο (CHB^I), διχλωροιωδομεθάνιο (CHCy), και 

χλωροβρωμοιωδομεθάνιο (CHBrQI). Η ανάλυση αυτών των ενώσεων στο νερό 

έδειξε ότι οι ουσίες που εντοπίζονται πιο συχνά στο δίκτυο διανομής ήταν 

διχλωροιωδομεθάνιο (CHCI2I) και βρωμοχλωροιωδομεθάνιο (ClICIBrI). Οι Krasner 

et al. (2006), αναφέρουν ότι ή μέση τιμή και το μέγιστο άθροισμα 2  ιωδιομένων- 

THMs (διχλωροιωδομεθάνιο και χλωροβρωμοιωδομεθάνιο), στην Σκότια ήταν 0,9 μg 

L-1 και 3,7 μg L-1 αντιστοίχως, και το άθροισμα των 6  ιωδιομένων-THMs στις ΗΠΑ

41 Kim, Η. (2008), Seasonal variations in the household exposures of Korean housewives to volatile tap 
water disinfection by-products, Science of the total environment, Vol. 403, No. 1, p.p. 59-67.
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ήταν 0,4 μμ L-1 και 19 μg L-1 αντιστοίχως. Στην έρευνα των Goslan et al.(2009), 

αναφέρεται ότι οι συγκεντρώσεις ιωδιομένων-THMs τυπικά αυξάνουν όσο αυξάνουν 

τα επίπεδα του ιωδίου στο νερό, και επίσης αυξάνονται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας με μέση τιμή 2 μg L-\ τον χειμώνα και την άνοιξή και 6  μg L-1 το 

καλοκαίρι. Οι Bischel and von Gunten (2000), αναφέρουν ότι το όζον οξειδώνει το 

ιώδιο σε ιωδικά ιόντα (ΙΟ3-) με πιο γρήγορο ρυθμό από ότι το χλώριο και ως εκ 

τούτου, ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα σχηματισμού ιωδιομένων-THMs. Το πιο κάτω 

σχήμα δείχνει την δυνατότητα σχηματισμού ιωδιομένων-THMs σε σχέση με τα 

επίπεδα ιωδίου και το απολυμαντικό σε διάφορες μονάδες. Το θετικό είναι πως το 

όζον σε υψηλά επίπεδα ιωδίου σχηματίζει ελάχιστα ιωδιομένων-THMs ενώ αντίθετα 

το χλώριο και οι χλωραμίνες μπορούν να σχηματίσουν μεγάλες συγκεντρώσεις I- 

THMs σε χαμηλά επίπεδα ιωδίου42.

Στο πιο κάτω σχήμα παρατηρούμε των σχηματισμό I-THMs και ΙΟ3- από 5 

διαφορετικά οξειδωτικά ή με συνδυασμούς τους. Περίπου 95% του αρχικού ιωδίου 

έχει οξειδωθεί από το O3/CI2 σε ιωδικά ιόντα (ΙΟ3-). Επομένως η χλωρίωση ή η 

μονοχλωραμίνη ως κυρίαρχα οξειδωτικά μπορούν να σχηματίσουν μεγάλα ποσά από 

διχλωροιωδομεθανίου (<2 μμ L-1). Αυτό επιβεβαιώνει ότι το όζον είναι το πιο 

αποτελεσματικό στον έλεγχο σχηματισμού I-THMs με την οξείδωση του ιωδίου σε 

ιωδικά ιόντα. Η χλωρίωση επίσης μπορεί να οξειδώσει το 89% περίπου του ιωδίου σε 

ιωδικά ιόντα κάτω από τις συνθήκες της συγκεκριμένης μελέτης. Το κυρίαρχο I- 

THMs που σχηματίζεται με την χλωρίωση είναι το διχλωροιωδομεθανίο και σε 

μικρότερα ποσοστά το διιωδοχλωρομεθάνιο και βρωμοχλωροιωδομεθάνιο. Το 

ιωδοφόρμιο και άλλα I-THMs δεν ανιχνεύτηκαν στα χλωριωμένα δείγματα. Το 

χλώριο είναι λιγότερο αποτελεσματικό από ότι το όζον αλλά χρησιμοποιείται για τον 

έλεγχο σχηματισμού του ιωδοφορμίου. Το ιωδοφόρμιο σχηματίζεται σε μεγάλα 

ποσοστά με την παρουσία μονοχλωραμίνης και διοξείδιο του χλωρίου. Οι 

συγκεντρώσεις του ιωδοφορμίου είναι πολύ πιο υψηλές στις 2  αυτές διαδικασίες 

οξείδωσης από ότι άλλα I-THMs. Επιπλέον αναφέρεται πως το ιώδιο έχει μεγαλύτερο 

χρόνο ζωής στα δείγματα που επεξεργάστηκαν με μονοχλωραμίνες και διοξείδιο του 

χλωρίου από ότι με χλωρίωση και οζόνιση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλα τα

42 Goslan, E.H., Krasner, S.W., Bower, M., Rocks, S.A., Holmes, P., Levy, L.S., Parsons, S.A. (2009), 
A comparison of disinfection by-products found in chlorinated and chloraminated drinking waters in 
Scotland, Water Research, Vol. 43, p.p. 4698-4706.
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Ι-ΤΗΜε μπορούν να σχηματιστούν σε μεγάλα ποσοστά με την μονοχλωραμίνη σε 

σχέση με οποιοδήποτε άλλο οξειδωτικό. Οπότε μπορεί να διεξαχθεί το συμπέρασμα 

ότι στον σχηματισμό Ι-ΤΗΜε συμβάλουν περισσότερο μονοχλωραμίνη> διοξείδιο 

του χλωρίου> χλώριο> όζον43.

Cl, oycij NH2CI Oj/NHja CI02

Σχήμα 4. Επίδραση διαφορετικών διαδικασιών οξείδωσης για τον σχηματισμό I-THMs και ιωδικών 
ιόντων (Συνθήκες: Cambridge water, DOC=4,2 mg L-l, /-=  200μg L-l, pH  =7, T=20 oC, χρόνος

παρακράτησης=48 h)4i

To 3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone (“μεταλλαξιογονικός X” 

ή MX), είναι παραπροϊόν χλωρίωσης του πόσιμου νερού44. To MX ανακαλύφτηκε το 

1987 από τους Kronberg et al., (1987; 1988), σε νερό βρύσης που προερχόταν από 

χλωριωμένα επιφανειακά ύδατα. To MX ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα και είναι 

νέο παραπροϊόν απολύμανσης. Σύμφωνα με μετρήσεις στο πόσιμο νερό από διάφορες 

χώρες τα επίπεδα του MX βρέθηκαν ότι κυμαίνονταν από μη ανιχνεύσιμα έως 310 ng 

L-l, η μέγιστη συγκέντρωση για βρωμιομένων MX, όπως ΒΕΜΧ-1 και ΒΕΜΧ-2, 

ήταν 720 ng L-l και 810 ng L-l αντίστοιχα. Ωστόσο οι συγκεντρώσεις MX στο 

πόσιμο νερό είναι τυπικά 100-1000 φορές πιο χαμηλές από τα αλλά CBPs. Σε άλλες 

έρευνες οι συγκεντρώσεις MX βρέθηκαν να είναι 60 ng L-l ή λιγότερο. Σε πόσιμα 

νερά στην Μασαχουσέτη βρέθηκε ότι τα επίπεδα ήταν υψηλότερα από 80 ng L-L Οι 

Weinberg et al. βρήκαν σε πόσιμα νερά των ΗΠΑ πολύ υψηλότερα επίπεδα τα οποία 

ξεπερνούσαν τα 100 ng L-l, με την υψηλότερη συγκέντρωση να βρίσκεται στα 850 

ng L-l. Η υψηλότερη συγκέντρωση των ολικών αλογονομένων φουράνιων που 

βρέθηκε μέσα σε δίκτυο νερού που απολυμαινόταν με χλώριο-χλωραμίνες ήταν 2380 

ng L-L Επίσης σε μια έρευνα στον Καναδά αναλύθηκαν δείγματα νερού από το 

δίκτυο διανομής που χλωριωνόταν. Τα επίπεδα συγκέντρωσης της MX κατά την

43Hua, G. and Reckhow, D.A. (2007), Comparison of disinfection by product formation from chlorine 
and alternative disinfectants, Water Research, Vol. 41, p.p. 1667-1678.
44 McDonald, T.A. and Komulainen, H. (2005), Carcinogenicity of the Chlorination Disinfection By- 
Product MX, Journal of Environmental Science and Health Part C, Vol. 23, p.p. 163-214.
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καλοκαιρινή περίοδο και την χειμερινή κυμαίνονταν από μη ανιχνεύσιμα έως 141 ng 

L-1. Ωστόσο ένα δείγμα που συλλεκτικέ τον χειμώνα είχε πολύ υψηλή συγκέντρωση 

517 ng L-l45. To MX είναι η μόνη ένωση που έχει εξεταστεί για καρκινογένεση και 

έχει βρεθεί ότι είναι ισχυρή καρκινογόνος ουσία στους αρουραίους σε δόσεις που δεν 

θεωρούνται τοξικές. Η IARC το 2004 όρισε το MX ως καρκινογόνο ουσία ομάδας 

Β2, βασισμένη στα περιορισμένα ζωικά και άλλα σχετικά στοιχεία. Υπάρχουν τρεις 

μορφές MX που μπορεί να είναι παρόν σε φυσικό pH στο νερό: (1) υπό την μορφή 

δακτυλίου, (2) ανοικτού δακτυλίου, Z-2-chloro-3-(dichloromethyl)-4-oxo-butenoic 

acid (z-MX), (3) υπό την μορφή γεωμετρικής ισομέρειας, (E)-2-chloro-3- 

(dichloromethyl)-4-oxobutenoic acid (ΕΜΧ) και των οποίων οι σχηματικές 

απεικονίσεις παριστάνονται πιο κάτω46.

CI

z-MX (open ring form) ΕΜΧ (geometric isomer)

Σχήμα 5. Οι δομές 3 MX.

Η διαλυτότητα στο νερό είναι υψηλή και γι αυτό δεν επηρεάζεται αρκετά από το ρΗ. 

Ο συντελεστής οκτανόλης/νερού υπολογίστηκε για να είναι περίπου 1,1 σε ρΗ 2 και - 

1,0 σε ρΗ 8 . Σε μικρή τιμή ρΗ, το ΜΧ είναι σταθερό, ενώ σε μεγαλύτη τιμή ρΗ είναι 

λιγότερο σταθερό. Οι νατώίηεη βί αί, παρατήρησαν ότι σε 5 μg ηιί-Ι διαλύματος η 

ΜΧ είχε χρόνο ημιζωής στο νερό 38 χρόνια σε ρΗ 2,8 και 7,4 μέρες σε ρΗ 7,8. Ο 

ΆΓΙΟ δεν έχει ορίσει μέγιστες αποδεκτές συγκεντρώσεις για το ΜΧ στο νερό αλλά 

έχει επισημάνει ότι η υγεία βασίζεται στις μέγιστες συγκεντρώσεις του ΜΧ, που 

συνδέονται σε ένα επίπεδο κινδύνου 10-5, που ήταν 1,8 μg ί - Ι  ενώσεις που 

χαρακτηρίζονται ως ύποπτα καρκινογόνες στο άνθρωπο46.

45 Kubwabo, C., Stewart, B., Gauthier, S.A., Gauthier, B.R. (2009), Improved derivatization technique 
for gas chromatography-mass spectrometry determination of 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy- 
2(5H)-furanone in drinking water, Analytica Chimica Acta, Vol. 649, p.p. 222-229.
46 Andrzejewski, P., Kasprzyk-Hordern, B., Nawrocki, J. (2008), N-mtrosodimethylamine (NDMA) 
formation during ozonation of dimethylamine-containing waters, Water Research, Vol. 42, p.p. 863- 
870.
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3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5El)-furanone
(MX)

0-80

3-Chloro-4-(chloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone (CMCF) 0-17

3-Chloro-4-methyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone (MCF) 0-78

3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone (MCA) 0-12

Πίνακας 3. Συγκεντρώσεις χλωριωμένων φουρανίων

Οι νιτοζαμίνες έχουν βρεθεί ως νέα DBPs συμπεριλαμβανομένων των NDMA, Ν- 

nitrosopyrrolidine (NPyr), N-nitrosopiperidine (NPip), N-nitrosomorpholine, N- 

nitrosodiphenylamine, N-nitrosomethylethylamine (NMEA) και N- 

nitrosodiethylamine47. Οι νιτροζαμίνες μπορούν να σχηματιστούν στο νερό που έχει 

χλωριωθεί ή χλωραμινωθεί. Η παρουσία της NDMA στο πόσιμο νερών έχει 

αναφερθεί το 1980 και 1990 στο Ontario του Καναδά. Ο τύπος της Ν- 

νιτρωδοδυμεθυλαμίνης (NDMA) είναι C2H6N20. Η NDMA χρησιμοποιήθηκε για 

την παραγωγή καύσιμων για τους πυραύλους. Μετά από τις υψηλές συγκεντρώσεις 

NDMA που βρέθηκαν στον αέρα, στο χώμα και στο νερό, που ήταν κοντά στα 

εργοστάσια καυσίμων πυραύλων, σταμάτησαν την παραγωγή της NDMA. Μια άλλη 

χρήση της NDMA ήταν στο χώμα για τον έλεγχο των νηματοειδών ή για την 

παρεμπόδιση της νιτροποίησης. Η NDMA είναι ένα κίτρινο υγρό που έχει 

χαρακτηριστική μυρωδιά και διαλύεται εύκολα στο νερό. Εάν η NDMA βρεθεί στο 

νερό, μπορεί να διασπαστεί υπό το φως του ήλιου ή από βιολογικές διαδικασίες. 

Ωστόσο η NDMA δεν είναι μόνο μια εμπορική χημική ουσία αλλά μπορεί να 

σχηματιστεί μετά από χλωρίωση του νερού και να αποτελεί ένα παραπροϊόν 

απολύμανσης. Η NDMA έχει ανιχνευτεί σε μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού 

στην Ιαπωνία. Οι συγκεντρώσεις της σε ανεπεξέργαστα επιφανειακά δείγματα που 

συλλέκτηκαν κατά την καλοκαιρινή περίοδο βρέθηκαν ότι ξεπερνούσαν τα 2 ,6  ng L- 

1, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες βρέθηκέ ότι ξεπερνούσαν τα 4,3 ng L-1. Στο 

επεξεργασμένο νερό οι συγκεντρώσεις βρέθηκαν ότι ξεπερνούσαν τα 2 ,2  ng L-1 το 

καλοκαίρι και πάνω από 10 ng L-1 τον χειμώνα. Τα υψηλότερα επίπεδα 

συγκεντρώσεων (πάνω από 20 ng L-1) της NDMA ανιχνεύτηκαν στην μονάδα όπου 

χρησιμοποιούσε όζον για την απολύμανση. Η NDMA παρουσιάζει ισχυρή τάση στο 

να προκαλεί προβλήματα στο συκώτι ανθρώπων και ζώων. Τα ζώα τα οποία

47Xu, B., Chen, Z., Qi, F., Ma, J., Wu, F. (2009), Rapid degradation of new disinfection by-products in 
drinking water by UV irradiation: N-Nitrosopyrrolidine and N-nitrosopiperidine, Separation and 
Purification Technology, Vol. 69, p.p. 126-133.
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εκτέθηκαν σε νερό με υψηλές συγκεντρώσεις NDMA κατά τη διάρκεια ενός 

σύντομου χρονικού διαστήματος (ημέρες μέχρι λίγες εβδομάδες) βρέθηκε ότι 

έπασχαν από σοβαρές ασθένειες στο ήπαρ. Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 

(U.S. ΕΡΑ) έχει ταξινομήσει την NDMA στην ομάδα Β2 που δείχνει έτσι την πιθανή 

καρκινογόνο επίδρασή τους στους ανθρώπους. Οι νιτροζανίνες έχει βρεθεί ότι είναι 

ισχυρά καρκινογόνες, μεταλλαξιογονές και τερατογενετικές ουσίες48.

4.1.4. Επιπτώσεις στους παθογόνους μικροοργανισμούς

Το χλώριο είναι αποτελεσματικό ενάντια στους μικροοργανισμούς σε όξινες 

συνθήκες. Επιπλέον, οι υψηλότερες θερμοκρασίες νερού απαιτούν χαμηλότερες τιμές 

C χ Τ για την αδρανοποίηση των μικροοργανισμών. Εια ένα συγκεκριμένο χρόνο 

επαφής απαιτούνται υψηλότερες δόσεις χλωρίου για την απολύμανση κατά του 

χειμερινούς μήνες έναντι των καλοκαιρινών49. Το χλώριο είναι ένα εξαιρετικά 

αποτελεσματικό απολυμαντικό για την αδρανοποίηση των βακτηριδίων. Μια μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 ερεύνησε τα 

επίπεδα αδρανοποίησης ως προς τον χρόνο επαφής για Ε. coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella typhi, και Shigella dysenteriae. Η μελέτη έδειξε ότι HOC1 

είναι αποτελεσματικότερο από OC1- για την αδρανοποίηση αυτών των βακτηρίων. 

Αυτά τα αποτελέσματα έχουν επιβεβαιωθεί από διάφορους ερευνητές που κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι HOC1 είναι 70 έως 80 φορές αποτελεσματικότερο από το OC1- 

για την αδρανοποίηση των βακτηρίων. Τα βακτηρία της Legionella βρέθηκαν να είναι 

πολύ πιο ανθεκτικά στο χλώριο από το Ε. coli και άλλα κολοβακτηρίδια που έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτες για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού. Για τον 

έλεγχο του L. pneumophila απαιτείται δόση χλωρίου 2-6 mg L-1, που είναι πολύ πιο 

υψηλή δόση από την τυπική δόση (συνήθως 1 mg L-1 ή λιγότερο) που βρίσκεται στο 

νερό βρύσης. Χρειάζεται πολύ περισσότερη δόση χλωρίου για την αδρανοποίηση του 

βακτηρίου της Legionella από ότι για τα πρωτόζωα όπως οι αμοιβάδες >4 mg L-1 και

48 Andrzejewski, P., Kasprzyk-Hordern, B., Nawrocki, J. (2008), N-nitrosodimethylamine (NDMA) 
formation during ozonation of dimethylamine-contaming waters, Water Research, Vol. 42, p.p. 863- 
870.
49 Chowdhury, S., Champagne, P., McLellan, P.J. (2009), Models for predicting disinfection byproduct 
(DBP) formation in drinking waters: A chronological review, Science of the Total Environment, Vol. 
407, p.p. 4189-4206.
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πάνω 50 mg L-l ελεύθερου χλωρίου για την αδρανοποίηση των κυστών 

Acanthamoeba polyphage'0.

4.1.5. Τοξικότητα χλωρίου

Εκτιμήθηκε ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου και ο δείκτης επικινδυνότητας (THMs) 

διάμεσου δερματικής επαφής, κατάποσης και εισπνοής νερού βρύσης από 19 

περιοχές στο Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μόνο διαμέσου της 

κατάποσης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου, σε σχέση με τα άλλα 

δύο που μελετήθηκαν. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου κατά την διάρκεια ζωής του 

ανθρώπου διάμεσο δερματικής επαφής και κατάποσης έδειξε ότι το υψηλότερο 

ποσοστό συμβολής προερχόταν από το διχλωροβρωμομεθάνιο (59%) και από το 

χλωροφόρμιο (24%). Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι άντρες είχαν ένα υψηλότερο 

κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από τις γυναίκες μετά από έκθεση τους σε THMs μέσω 

της δερματικής επαφής. Η συνολική εκτίμηση εμφάνισης καρκίνου δείχνει ότι κάθε 

έτος 10 στα 7 εκατομμύρια άτομα του Χονγκ Κονγκ θα μπορούσαν να εμφανίσουν 

καρκίνο από την έκθεση τους στο πόσιμο νερό. Αντίθετα σε μια άλλη έρευνα στην 

Άγκυρα διαπιστώθηκε ότι οι άντρες και οι γυναίκες οι οποίοι είχαν εκτεθεί μέσο της 

κατάποσης σε νερό βρύσης είχαν τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου1'1. Μετά από 

έκθεση σε 400 και 600 mg/kg/d σε βρωμοφόρμιο (14 ημέρες) σε αρσενικά και 

θηλυκά ποντίκια αντίστοιχα, παρατηρήθηκαν στοματικά κονδυλώματα. Σε μια άλλη 

μελέτη ερευνήθηκε ο ρυθμός πρόσληψης THMs σε έγκυες γυναίκες για τον 

συσχετισμό των THMs με τις αποβολές. Οι γυναίκες που κατανάλωναν μεγάλες 

ποσότητες κρύου νερού βρύσης (5 ή περισσότερα ποτήρια την ημέρα), το οποίο 

περιείχε > 75 pg L-l TTHMs ο κίνδυνος αποβολής βρέθηκε ότι ήταν μεγάλος (λόγος 

πιθανοτήτων= 1,8 , 95% διάστημα εμπιστοσύνης [1,1-3]). Επιπλέον βρέθηκε ότι από 

τα 4 THMs αυτό που είχε την μεγαλύτερη έκθεση ήταν το διχλωροβρωμομεθάνιο, 5 ή 

περισσότερα ποτήρια την ημέρα περιείχαν τουλάχιστον 18 pg L-l DCBM, και το 

οποίο είχε και τον μεγαλύτερο κίνδυνο (λόγος πιθανοτήτων= 3, 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης [1,4-6,6 ]). Παρόλα αυτά όμως δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ 

της μεγάλης κατανάλωσης πόσιμου νερού βρύσης και των αυξημένων αποβολών 

κατά την εγκυμοσύνη. Επίσης αναφέρεται ότι έγκυες γυναίκες που είχαν αποβάλει

30 Lee, Y.J. and Nam, S.Η. (2002), Reflection on Kinetic Models to the Chlorine Disinfection for 
Drinking Water Production, The Journal of Microbiology, Vol. 40, No. 2, p.p.l 19-124.
31 Tokmak, B., Capar, G., Dilek, F.B., Yetis, U. (2004), Trihalomethanes and associated potential 
cancer risks in the water supply in Ankara, Turkey, Environmental Research, Vol. 96, p.p. 345-352.
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και οι οποίες είχαν εκτεθεί σε TTHMs πάνω από 80 μg L-1 είχαν διπλάσιο κίνδυνο 

αποβολής από ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν είχαν εκτεθεί, (λόγος πιθανοτήτων= 2 ,2 , 

95% διάστημα εμπιστοσύνης 0=1,1-4,4)?2. Επιπλέον μια έρευνα που διεξήχθη σε 60 

νοικοκυρές στην Κορέα οι οποίες εκθέτονταν καθημερινά σε νερό βρύσης το οποίο 

είχε χλωριωθεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χειμώνα οι γυναίκες είχαν εκτεθεί 

περισσότερο μέσο της εισπνοής από ότι το καλοκαίρι και ο λόγος ήταν ότι δεν 

αερίζονται οι εσωτερικοί χώροι. Κατ εκτίμηση μια χρόνια καθημερινή επαφή με το 

νερό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα είτε μέσο της εισπνοής των χειμώνα είτε 

μέσο της δερματικής επαφής διάμεσου λουσίματος το καλοκαίρι^3. Οι Melnick et al. 

(2007), πραγματοποίησαν μια έρευνα σε θηλυκούς και αρσενικούς αρουραίους 

F344/N και ποντικούς B6C3F1 οι οποίοι εκτέθηκαν σε διβρωμοοξικό οξύ (DBAA) 

μέσο του πόσιμου νερού για 2 εβδομάδες (Ν=5), 3 μήνες (Ν=10) και 2 χρόνια 

(Ν=50). Οι συγκεντρώσεις του διβρωμοοξικού οξέως στο πόσιμο νερό ήταν 0, 125, 

250, 500, 1000 και 2000 mg L-1 για 2 εβδομάδες και 3 μήνες και 0, 50, 500 και 1000 

mg L-1 για 2 χρόνια. Η τοξική επίδραση του διβρωμοοξικού οξέως σε υποχρόνια 

μελέτη ανιχνεύτηκε στο συκώτι (ηπατοκυτταρικό κυτταροπλασματικό vacuolization 

στους αρουραίους και τα ποντίκια). Η τοξική επίδραση του διβρωμοοξικού οξέως 

στην χρόνια μελέτη (2  χρόνων), έδειξε ότι εμφανίστηκαν νεοπλάσματα (καρκίνος), σε 

πολλαπλά σημεία στα ποντίκια και τους αρουραίους, που συμεριλαμβάνονται η 

λευχαιμία των κυττάρων και το κοιλιακό μεσοθηλιώμα στους αρουραίους καθώς και 

καρκίνο στο συκώτι (ηπατοκυτταρικό αδένωμα ή καρκίνωμα και ηπατοβλάστωμα) 

στους πνεύμονες (φατνιακό αδένωμα ή καρκίνωμα) στα ποντίκια. Ωστόσο βρέθηκε 

πως στα αρσενικά ποντίκια υπήρξε μια αύξηση των νεοπλασμάτων των 

ηπατοκυττάρων και αξίζει να τονιστεί ότι ήταν σημαντική ακόμη και στη χαμηλότερη 

συγκέντρωση έκθεσης των 50 mg L-1, με μια μέση καθημερινή δόση περίπου 4 mg 

kg-Έ4. Έμβρυα Zebrafish εκτέθηκαν στις διαφορετικές συγκεντρώσεις με ένα νέο 

DBPs 2,2,4- trichloro-5-methoxycyclopenta-4-ene-l,3-dione TCMCD (10-200 mg Σ

Ι) για 96 ώρες και η ελέγχθηκε η θνησιμότητα του σε 8 , 12, 24, 36, 48, 96 ώρες. Η 

1 0 0 % θνησιμότητα του εμβρύου βρέθηκε στην υψηλότερη συγκέντρωση των 2 0 0  52 53 54

52 Dodds, L., King, W, Allen, A.C., Armson, A., Fell, D.B., Nimrod, C. (2004), Trihalomethanes in 
Public Water Supplies and Risk of Stillbirth, Epidemiology, Vol. 15, No. 2, p.p. 179-186.
53 Kim, H. (2008), Seasonal variations in the household exposures of Korean housewives to volatile tap 
water disinfection by-products, Science of the total environment, Vol. 403, No. 1, p.p. 59-67.
54 Melnick, R.L., Nyska, A., Foster, P.M., Roycroft, J.H., Kissling, G.E. (2007), Toxicity and 
carcinogenicity of the water disinfection by product, dibromoacetic acid, in rats and mice, Toxicology, 
Vol. 230, p.p. 126-136.
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mg/1 με χρόνο έκθεσης 8 ωρών. Η 80% θνησιμότητα βρέθηκε στα 100 mg L-1 για 24 

ώρες. Υπολογίστηκε επίσης η θανατηφόρος συγκέντρωση όπού το 50% του 

πληθυσμού των εμβρύων θανατώνεται (LC50) και βρέθηκε ότι ήταν 36,7 mg L-135.

4.2. Διοξείδιο του χλωρίου
4.2.1. Χαρακτηριστικά

Στις ΗΠΑ το διοξείδιο χλωρίου (C102), χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φόρα πριν 50 

χρόνια. To C102 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1944 για την επεξεργασία του 

πόσιμου νερού από τους καταρράκτες του Νιαγάρα στην Νέα Υόρκη. Το διοξείδιο 

χλωρίου μαζί με το χλώριο, τις χλωραμίνες και το όζον είναι τα πιο ευρύτατα 

απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού μέχρι σήμερα55 56 57. 

Στις ΗΠΑ 85 περίπου μονάδες επεξεργασίας νερού χρησιμοποιούν το διοξείδιο του 

χλωρίου για απολύμανση, την αφαίρεση σιδήρου και μαγγανίου καθώς επίσης και την 

αφαίρεση της οσμής, της γεύσης και του χρώματος από το νερό. Στην Ευρώπη, 495 

περίπου μονάδες χρησιμοποιούν το διοξείδιο του χλωρίου τόσο για την απολύμανση 

όσο και για την οξείδωση διάφορων ουσιών. Ακόμη αναφέρουν ότι καταστρέφει 

αποτελεσματικά τα κολοβακτηρίδια, εντεροβακτηρίδια, και τα παθογόνα αμοιβάδας. 

Είναι πιο ισχυρό οξειδωτικό από το χλώριο και παρέχει επίσης υπολειμματική δράση 

στο πόσιμο νερό. Ωστόσο τα κύρια μειονεκτήματα του είναι το ακριβό του κόστος 

και τα προβλήματα παραγωγής του. Το διοξείδιο του χλωρίου πρέπει να 

παρασκευάζεται επιτόπου και να χρησιμοποιείται άμεσα στην εγκατάσταση 

επεξεργασίας γιατί είναι ιδιαίτερα ασταθές και σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 

30% είναι εκρηκτικό. Επίσης το διοξείδιο χλωρίου αντιδρά με τις οργανικές ουσίες 

όπως φαινόλες και χουμικές ουσίες σχηματίζοντας ανόργανα DBPs 

συμπεριλαμβανομένου των χλωριωδους ιόντος (CIO2-) και χλωρικού ιόντος (CIO3-) 

τα οποία προκαλούν πιθανώς κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. To CIO2 έχει 

αποδεικτή ότι δεν αντιδρά με την αμμωνία για τον σχηματισμό χλωραμινών και δεν 

αντιδρά με βρωμιούχα για τον σχηματισμό βρωμιομένων παραπροϊόντων'77.

55 Shen, X., Shao, Z., Xian, Q., Zou, H., Gao, S., Zhang, J. (2010), Detection Method and Toxicity 
study of a New Disinfection By-product, 2,2,4- trichloro-5-methoxycyclopenta-4-ene-l,3-dione 
(TCMCD), in Chlorinated Drinking Water, Water Research, article in press.
56 Deininger, R.A., Ancheta, A., Ziegler, A. (2000), Symposium on water quality: Effective 
disinfection, Chlorine dioxide, The University of Michigan Ann Arbor, Michigan, USA.
57 Zhang, Z., Stout, J.E., Yu, V.L., Vidic, R. (2008), Effect of pipe corrosion scales on chlorine dioxide 
consumption in drinking water distribution systems, Water Research, Vol. 42, p.p. 129-136.
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Το διοξείδιο του χλωρίου ανακαλύφθηκε από τον Sir Humphery Davy, το 1811. To 

διοξείδιο χλωρίου διαλύεται εύκολα μέσα νερό για την διαμόρφωση ενός 

διαλύματοςπου έχει βιοκτόνο δράση σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών. Τα μόρια 

του CIO2 είναι υπεροξύ-ελεύθερες ρίζες παρόμοια με ΗΟΟ και ROO και οξειδώνουν 

οργανικά μόρια προσλαμβάνοντας ηλεκτρόνια από αυτά:

C102 + 4Η+ + 5e- -» Cl- + 2Η20  (14)

C102(aq) + e- C102- EO -  0,954V (15)

CIO2-  + 2H20  + 4e- -» Cl- + 40H- EO = 0,76V (16)

CIO3- + H20  + 2e- -» CIO2- + 20H- EO = 0,33V (17)

CIO3- + 2H+ + e- -> C102- + H20  EO = 1,152V (18)

Επειδή το διοξείδιο του χλωρίου δεν εισάγει γενικά άτομα χλωρίου στις ουσίες με τις 

οποίες αντιδρά και επειδή οξειδώνει τις διαλυμένες οργανικές ενώσεις, σχηματίζονται 

πολύ λιγότερες ποσότητες τοξικών οργανικών παραπροϊόντων, απ' ότι εάν

χρησιμοποιείται μοριακό χλώριο^8.

Επειδή το διοξείδιο του χλωρίου δεν εισάγει γενικά άτομα χλωρίου στις ουσίες με τις 

οποίες αντιδρά και επειδή οξειδώνει τις διαλυμένες οργανικές ενώσεις, σχηματίζονται 

πολύ λιγότερες ποσότητες τοξικών οργανικών παραπροϊόντων, απ’ ότι εάν

χρησιμοποιείται μοριακό χλώριο.

Το διοξείδιο του χλωρίου παρασκευάζεται από διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου 

που αντιδρούν είτε με αέριο χλώριο, υποχλωριώδες οξύ, είτε με υδροχλώριο, 

σύμφωνα με τις πιο κάτω αντιδράσεις:

2NaC102 + Cl2 -» 2C102 + 2NaCl (19)

2NaC102 + HOC1 -> 2C102 + NaCl + NaOH (20)

5NaC102 + 4HC1 -» 4C102 + 5NaCl + 2H20  (21) 58

58 Κουϊμτζή, Θ., Φυτιάνου, K., Κωνσταντίνου, Κ.Σ. (1998), Χημεία Περιβάλλοντος, University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη.
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Με βάση τις πιο πάνω αντιδράσεις γίνεται και η διάκριση μεταξύ των συσκευών 

παρασκευής διοξειδίου του χλωρίου παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιούν την ίδια 

πρώτη ύλη, έχουν διαφορετικό τρόπο σύνθεσης του διοξειδίου του χλωρίου".

Το διοξείδιο του χλωρίου έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το χλώριο και τα 

υπόλοιπα απολυμαντικά μέσα. Σε αντίθεση με χλώριο, δε διασπάτε το μόριο του σε 

διάφορες τιμές του pH. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του χλωρίου έχουν 

παρατηρηθεί ζημίες στην κυτταρική μεμβράνη ή στο κέλυφος των ιών. Ο μηχανισμός 

αδρανοποίησης των μικροοργανισμών περιλαμβάνει αντιδράσεις μεταξύ του 

διοξειδίου του χλωρίου και των κυτταρικών μορίων και τις επιπτώσεις του διοξειδίου 

του χλωρίου στις βιολογικές διεργασίες του κυττάρου. Στην πρώτη περίπτωση το 

διοξείδιο του χλωρίου αντιδρά εύκολα με τα αμινοξέα, την τυροσίνη, αλλά όχι με το 

ριβονουκλεϊνικό οξύ (RNA). Ουσιαστικά το διοξείδιο του χλωρίου αδρανοποιεί τους 

ιούς αλλάζοντας την σύνθεση των πρωτεϊνών. Ωστόσο το διοξείδιο του χλωρίου 

αντιδρά με το RNA των polivirus και καταστρέφει την σύνθεση του DNA. Επίσης 

αντιδρά με λιπαρά οξέα. Ο δεύτερος μηχανισμός αδρανοποίησης αφορά τις 

επιπτώσεις του διοξειδίου του χλωρίου στις κυτταρικές λειτουργίες. Ο πρωταρχικός 

μηχανισμός αδρανοποίησης είναι η αναστολή σύνθεσης των πρωτεϊνών. Επίσης το 

διοξείδιο του χλωρίου μεταβάλει την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, 

καθώς έρευνες έχουν δείξει πως οι πρωτεΐνες και τα λιπίδια της κυτταρικής 

μεμβράνης μεταβάλλονται κατά την προσθήκη διοξειδίου του χλωρίου^4.

4.2.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την δράση του CO2

To CIO2 είναι αποτελεσματικό σε ένα ευρύ φάσμα τιμών pH και είναι επίσης 

αποτελεσματικό στην αφαίρεση σιδήρου και μαγγανίου από το νερό. Αναφέρεται 

επίσης ότι θα ήταν προτιμότερο να μην χρησιμοποιούνται σωλήνες γαλβανισμένου 

σιδήρου στο δίκτυο διανομής γιατί αντιδρούν με το υπολειμματικό C1Ü2 και μπορεί 

να μην έχουμε το επιθυμητό υπολειμματικό CIO2 στο σύστημα. Παλαιότερες μελέτες 

των Ridemour και Ingols (1747), Ridenour και Armbruster (1949), έδειξαν ότι η 39 *

39 US.EPA. (1999), Alternative Disinfectants and Oxidants Guidance Manual, U.S. Environmental
Protection Agency, Washington.
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δραστικότητα του C1Ü2 για την αδρανοποίηση των βακτηρίων δεν επηρεάζεται από 

τιμές pH μεταξύ 6  και 10 60.

Η δραστικότητα του διοξειδίου του χλωρίου μειώνεται με τη μείωση της 

θερμοκρασίας. Έχει αποδεικτή ότι η μείωση της θερμοκρασίας από τους 20 °C στους 

10 °C, μειώνει την αποτελεσματικότητα του διοξειδίου του χλωρίου κατά 40%, ενώ 

παράλληλα πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος επαφής.

Τα διαλυμένα στερεά και η συσσώρευση των μικροοργανισμών δρουν ανασταλτικά 

στην απολύμανση του νερού με το διοξείδιο του χλωρίου. Ουσιαστικά σε θολερότητα 

μεταξύ 5-17 NTU δεν επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση των μικροοργανισμών, ενώ 

παράλληλα απαιτείται 2,7 φορές περισσότερος χρόνος επαφής για την αδρανοποίηση 

των μικροοργανισμών που βρίσκονται συσσωρευμένοι.

Τυπικά τα επίπεδα συγκέντρωσης του διοξειδίου του χλωρίου είναι 0,1-2,0 mg L-1. 

Οι Chang et al. (2001), διερεύνησαν την επίδραση της δόσης διοξειδίου του χλωρίου, 

μια κανονική δόση 1 mg L-1 και πιο μεγάλη δόση των 10 mg L-1. Παρατήρησαν ότι 

ενώ υπήρχε θετική επίδραση στην μείωση των επιπέδων των DOC, αντίθετα όμως τα 

παραπροϊόντα διοξειδίου του χλωρίου αυξήθηκαν κάτι το οποίο δεν μας ευχαριστεί. 

Αν και οι συγκεντρώσεις των οργανικών παραπροϊόντων δεν αυξήθηκαν σημαντικά 

παρ όλα αυτά οι συγκεντρώσεις των ανόργανων παραπροϊόντων κυρίως του 

χλωριώδους ιόντος φαίνεται ότι αυξήθηκαν παρά πολύ (9 φορές πιο πολύ από την 

πρώτη δόση). Οι παρατηρήσεις φαίνονται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα. Οπότε με 

την μικρότερη δόση μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη απολύμανση και έχουμε 

μικρότερα επίπεδα συγκεντρώσεων οργανικών και ανόργανων παραπροϊόντων61.

Οι συγκεντρώσεις του υπολειμματικό C1Û2 ήταν μικρότερες στο ζεστό νερό από ότι 

στο κρύο νερό. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι επιτυγχάνονται ταχύτερες 

αντιδράσεις CIO2 με τις οργανικές ενώσεις στο ζεστό νερό από ότι στο κρύο. Η 

Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency), έθεσε ως

60 Block, S.S. (2001), Disinfection Sterilization and Preservation, Fifth edition, Lippncott Williams & 
Wilkins, Philadelphia, USA
61 Chang, C.Y., Hsieh, Y.H., Lin, Y.M., Hu, P.Y., Liu, C.C., Wang, K.H. (2001), The organic 
precursors affecting the formation of disinfection by-products with chlorine dioxide, Chemosphere,
Vol. 44, p.p.l 153-1158.
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όρια ότι το μέγιστο επίπεδο του υπολειμματικό διοξείδιο του χλωρίου δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 0,8 τημ 1.-1. Τα παραπροϊόντα απολύμανσης προκαλούν επιπτώσεις 

στην υγεία του καταναλωτή γι αυτό και τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα συνολικών 

χλωριώδων που περιέχονται στο νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 ,0  ηιμ 1.-1 .

Γενική κατηγορία Παραπροϊόντα Διοξειδίου y o u  χλωρίου

Carboxylic Acids

Butanoic acid ündecanoic acid

Pentanoic acid Tridecanoic acid

Hexarsoic acid Tetradecanoic acid

Heptanoie acid Hexadecanoic acid
2-Elhythexanotc
acid 2-tert-Butylmaleic acid

Octanoic acid
2-Ethyl-3-mef«ylmaieic
acid

Nonanoic acid Benzoic acid

Decanoic acid

Aldeydes

Formaldehyde Acetaldehyde

PropanaS Glioxal

Methvlpropanal Methylqlioxal

3-Methytbutanal Octanal

Penianal Ethylbenzaldehyde

Chlorine-containing
compounds

1,1,3,3-Tetrachloro-2-propanone

(1 -Chloroethy! )dimsthyf benzene

Ketones
2,3,4-Trimethyl cy clopent-2-en-1-one

2,6,6-T rimethyt-2-cyclohexene-1,4-dione

Aromatic
compounds

3-Ethyl styrene Naphthalene

2-Ethyl styrene 2-Methylnaphthalene

Ethylbenzaldehyde 1-Methylnaphthafene

Esters Hexanedioic acid Dioctyl ester
Inorganic

Compounds
Chlorite Chlorate

Πίνακας 4. Παραπροϊόντα Δ ιοξειδίου του χλωρίου63

Το πρώτο πρόβλημα που ανακαλύφθηκε ήταν η επίδραση του 0 1 0 2  σε νερά που 

περιείχαν φαινόλες. Το 0 1 0 2  δεν αντιδρά με την αμμωνία αντιδρά μόνο με τις αρχικές 

αμίνες και η αντίδραση είναι αργή. Οι αμίνες αντιδρούν με το 0 1 0 2  και 

σχηματίζονται οι αλδεΰδες. Η συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης κυμαινόταν από 4,4 

έως 11 μμ 0-1 ενώ η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης από 1,0 έως 5,5 μμ 1.-1. Η 62 *

62Zhang, Z. (2007), Use of chlorine dioxide for Legionella control in hospital water systems, School of 
Engineering in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 
University of Pittsburgh.
Sj Fielding, M. and Farrimond, M. (1999), Disinfection By-Products in Drinking Water, Robinson 
College, Cambridge, UK.
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Glyoxal και methylglyoxal βρέθηκε ότι οι συγκεντρώσεις τους κυμαίνονταν από 0 

έως 1,9 pg L-164. Οι Raczyk-Stanisfawiak et al. (2004), σε μια έρευνα τους κατά την 

οποία δοκίμασαν διάφορες δόσεις CIO2 από 0,4 έως 1,2 mg L-Ισε νερό που είχε 

διηθηθεί με άμμο, βρέθηκε ότι σχηματίζονταν σχετικά μεγάλες συγκεντρώσεις 

αλδεϋδών από 12,3-24,6 μμ L-1, σε σύγκριση με τις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν σε 

νερά τα οποία είχαν οζονιστεί (25 μμ L-1, δόση όζοντος 1,1 mg L-1).Τρεις 

διαφορετικές πηγές νερού (μεγάλου βάθους υπόγεια νερά μετά την αφαίρεση σιδήρου 

και μαγγανίου από το Mosina WI, επιφανειακά νερά από τον ποταμό Bogdanka WII, 

υπόγεια ρηχά νερά από το Poznan μετά την αφαίρεση σιδήρου και μαγγανίου Will) 

επεξεργάστηκαν με δόσεις CIO2 0,2; 0,4; 0,8; και 1,2 mg για 1 mg TOC αντιστοίχως. 

Παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απολύμανσης 

με CIO2 και στα 3 δείγματα νερού που σχημάτισαν διαφορετικά ποσοστά αλδεϋδών 

κάτω από ίδιες συνθήκες. Βρέθηκε ότι ο χρόνος επαφής του απολυμαντικού με την 

φυσική οργανική ύλη παίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία απολύμανσης. Οι 

συγκεντρώσεις των αλδεϋδών ελέγχθηκαν κάτω από διαφορετικούς χρόνους επαφής 

4, 24 και 48 ωρών και μετρήθηκε το υπολειμματικό CIO2. Μετά από 48 ώρες χρόνο 

επαφής βρέθηκε μια αύξηση περίπου 1 0 0 % των συγκεντρώσεων των αλδεϋδών όταν 

η δόση του απολυμαντικού ήταν 1,2 mg mg-1 TOC. Επίσης στην ίδια δόση 

παρατηρείται μια αύξηση των συγκεντρώσεων των αλδεϋδών στα επιφανειακά νερά 

του ποταμού (WII) και στα υπόγεια ρηχά νερά (Will), ωστόσο δεν παρατηρήθηκε 

σχεδόν καμία σημαντική αλλαγή στις συγκεντρώσεις των αλδεϋδών στα μεγάλου 

βάθους υπόγεια νερά (WI) που αναλύθηκαν'’9.

Κατά την οξείδωση των NOM από το CIO2 σχηματίζονται καρβοξυλικά οξέα σε 

συγκεντρώσεις 5,3 έως 17,9 μμ mg-1 DOC. Τα καρβοξυλικά οξέα θεωρούνται ότι 

βιοδιασπούνται σχετικά εύκολα, κατά συνέπεια ο σχηματισμός τους αποδεικνύει ότι 

η τελική απολύμανση με το διοξείδιο χλωρίου μπορεί να αυξήσει σημαντικά την 

βιοδιασπασιμότητα των NOM που υπάρχουν στο επεξεργασμένο νερό65.

64 Dabrowska, A. and Nawrocki, J. (2009), Controversies about the occurrence of chloral hydrate in 
drinking water, Water Research, Vol. 43, p.p. 2201-2208.
65 Swietlik, J., Raczyk-Stanisfawiak, U., Nawrocki, J. (2009), The influence of disinfection on aquatic 
biodegradable organic carbon formation, Water Research, Vol. 43, p.p. 463-473.
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Το διοξείδιο του χλωρίου διασπάται σε χλωριώδες και χλωρικά ιόντα σε αλκαλικές 

συνθήκες (ρΗ>10) κατά την πιο κάτω αντίδραση66:

2 C102 + 20Η- -> CIO2- + CIO3- + Η2Ο (22)

Το χλωριώδες ιόν είναι σχετικά σταθερό με την παρουσία NOM στο νερό αλλά 

μπορεί να οξειδωθεί σε χλωρικό ιόν από το ελεύθερο χλώριο εάν προστίθεται ως 

δευτερεύον απολυμαντικό σύμφωνα με την πιο κάτω αντίδραση61:

cio2- + OC1- -» αο3- + ci- (23)

Οι συγκεντρώσεις των χλωρικών ιόντων σε 8 μονάδες επεξεργασίας νερού που 

χρησιμοποιούσαν CIO2/CI2 για απολύμανση του πόσιμου νερού βρέθηκε ότι 

κυμαίνονταν από 10 έως 870 μg L-1 (χειμώνα) και από 300 έως 1600 μg L-1 

(καλοκαίρι). Σε μια μονάδα χρησιμοποιούσαν για απολύμανση όζον/ 0 0 2  βρέθηκε 

ότι οι συγκεντρώσεις των χλωρικών ιόντων κυμαίνονταν από 20 έως 310 μg L-1 

(χειμώνα) και από 80 έως 318 μg L-1 (καλοκαίρι). Πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις 

από αυτές που βρέθηκαν κατά την απολύμανση με CIO2/CI2. Το Ο 0 2 και τα 

παραπροϊόντα του δεν αντιδρούν με χουμικά και φουλβικά οξέα που είναι οι 

πρόδρομες ουσίες για τον σχηματισμό THMs. Η χρήση του Ο 0 2 έχει αποδεικτή ότι 

μειώνει των σχηματισμό THMs από πολλές μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού. Η 

αλλαγή του απολυμαντικού από χλώριο σε διοξείδιο του χλωρίου χωρίς την παρουσία 

χλωρίου μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα των THMs ως 85% (π.χ. από 30 σε 

5 μg L-1) και μπορεί να επιτύχει ως και 60% μείωση των HAAs (π.χ. από 20 σε 8 pg 

L-1). Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των THMs στο δίκτυο διανομής από 8 μονάδες 

που χρησιμοποιούσαν CIO2/CI2 για την απολύμανση βρέθηκε ότι κυμαίνονταν από 

1,8 έως 30,6 pg L-1 (χειμώνα) και 3,3 έως 93,6 μg L-1 (καλοκαίρι). Επιπλέον τα 

επίπεδα των συγκεντρώσεων HAAs(8 ) κυμαίνονταν από 13 έως 52 μg L-1 (χειμώνα) 

και 16 έως 111 μg L-1 (καλοκαίρι). Ο υδρίτης της χλωράλης κυμαινόταν από 0 ,2  έως 

5,2 μg L-1 (χειμώνα) και 0,4 έως 12,2 μg L-1 (καλοκαίρι). Η τριχλωροπροπανόνη 

ανιχνεύτηκε σε όλα τα δείγματα και τα επίπεδα των συγκεντρώσεων της ήταν 

υψηλότερα το καλοκαίρι (0,44 έως 5,3 pg L-1) από τον χειμώνα (0,26 έως 3,6 pg Τ

Ι). Η χλωροπικρίνη βρέθηκε σε όλες τις μονάδες και τα επίπεδα των συγκεντρώσεων 

της ξεπερνούσαν τα 0,52 pg L-1 το καλοκαίρι και 0,44 pg L-1 το χειμώνα. Το

66 Praus, Ρ. (2003), Drinking water disinfection and formation of by products, Department of Analytical 
Chemistry and Material Testing, VSB-Technical University Ostrava, Volume XLIX, No.2, p.p. 95-102.
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χλωροκυάνιο ανιχνεύτηκε επίσης σε όλα τα δείγματα και τα επίπεδα των 

συγκεντρώσεων του βρέθηκαν ότι ήταν υψηλότερα το χειμώνα από ότι το καλοκαίρι 

πιθανότατα λόγω της υψηλής του πτητικότητας. Τα επίπεδα του χλωροκυάνιου 

κυμαίνονταν από 0,19 έως 3,3 μμ L-1 (καλοκαίρι) (μόνο σε μια μονάδα) και από 0,3 

έως 1,81 μμ L-1 (χειμώνα). Οι μέσες συγκεντρώσεις THMs που μετρήθηκαν σε 

υπόγειούς από 2 περιοχές της Ιταλία πριν και μετά την επεξεργασία με Cb και CIO2 

βρέθηκε ότι ήταν από ήταν 0,34 μμ L-1 με υποχλώριώδες οξύ και 0,073 μμ L-1 με 

διοξείδιο του χλωρίου. Τα ΤΟΧ τετραπλασιάστηκαν με την παρουσία 

υποχλώριώδους οξέως από 5,9 έως 22,7 μμ L-1 και διπλασιάστηκαν με το διοξείδιο 

του χλωρίου από 6 ,8  έως 14,5 μμ L-1 .

4.2.3. Επιπτώσεις στους παθογόνους μικροοργανισμούς

Σε πολλές έρευνες έχει βρεθεί το διοξείδιο του χλωρίου είναι πιο αποτελεσματικό 

στην αδρανοποίηση των κολοβακτηρίων σε σχέση με το χλώριο. Οι Junli et al. 

(1997b), αναφέρουν πως επιτυγχάνεται αδρανοποίηση του Ε. Coli, κατά 99,9% με 

απαιτούμενη ποσότητα διοξειδίου του χλωρίου 1,4 τημ L-1, ενώ η απαιτούμενη 

ποσότητα χλωρίου για το ίδιο ποσοστό αδρανοποίησης είναι 1,8 τημ L-1. Επίσης 

αναφέρεται ότι για την αδρανοποίηση του Staphylococcus aureus κατά 98 % 

απαιτείται ποσότητα διοξειδίου του χλωρίου 1,5 τημ L-1, ενώ η απαιτούμενη 

ποσότητα για το χλώριο είναι 2,5 τημ L-1. To Chloropseudosomonas ακολουθεί ίδιας 

μορφής καμπύλη με το Staphylococcus aureus, και έχει αναφερθεί πως χρειάζονται 2 

τημ L-1 διοξειδίου του χλωρίου για 20 λεπτά χρόνο επαφής σε 19 oC ώστε να 

επιτευχθεί 95% αδρανοποίηση του. Επιπλέον για την 99,9 % αδρανοποίηση του 

Sarcina, απαιτείται ποσότητα διοξειδίου του χλωρίου 1,5 τημ L-1, ενώ η απαιτούμενη
r ο

ποσότητα για το χλώριο είναι 2 ,6  τημ L-1 .

Για την αδρανοποίηση των ιών Poliovirus-1, Coxsackie virus Β3, ECHO-11, 

Adenovirus-7, Herpes simplex virus-I και Mumps virus, απαιτείται δόση διοξειδίου 

του χλωρίου 1 τημ L-1 και 30 min χρόνος παρακράτησης και pH 7 αντιθέτως για τους 

ίδιους ιούς κατά την χλωρίωση απαιτείται μεγαλύτερη δόση 7 τημ L-1 και χρόνος 67 68

67 Sansebastiano, G., Rebizzi, V., Bellelli, Ε., Sciarrone, F., Reverberv, S., Saglia, S., Braccaiolv, A., 
Camerlengo, P. (1995), Total halogenated organic (TOX) measurement in ground treated with 
hypochlorite and with chlorine dioxide. Initial results of an experiment carried out in Emilia-Romagna 
(Italy), Water Research, Vol. 29, No. 4, p.p. 1207-1209.
68 Junli, H., Li, W., Nanqi, R., Fang, M. (1997b), Disinfection effect of chlorine dioxide on bacteria in 
water, Water Research, Vol. 31, No. 3, p.p. 607-613.
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επαφής 60 min. Το διοξείδιο του χλωρίου έχει αποδεικτή ότι είναι πολύ καλό 

απολυμαντικό στην αδρανοποίηση ιών σε σχέση με το υγρό χλώριο και τις 

χλωραμίνες. Επίσης αναφέρουν πως για την αδρανοποίηση πρωτόζωων και μεταζώων 

στο νερό απαιτείται δόση διοξειδίου του χλωρίου 5 mg L-1 και 20 min χρόνο επαφής 

και pH 7. Ο ιός της ηπατίτιδας A (HAV) είναι από τους ιούς που μεταδίδονται με το 

νερό και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός ιός. Για την αδρανοποίηση του ιού της ηπατίτιδας 

A απαιτούνται 10 min χρόνος επαφής και 7,5 mg L-1. Η προνύμφη Chironomid 

βρίσκεται στο νερό και είναι πλαγκτόν. Ευνοείται η ανάπτυξη αυτού του είδους σε 

ευτροφικά νερά και σε νερά με αυξημένη οργανική ύλη. Έχουν αναφερθεί πολλά 

προβλήματα στα συστήματα επεξεργασίας νερού που αφορούν την ρύπανση των 

νερών από αυτό το πλαγκτόν στο Ηνωμένο βασίλειο και στην Κίνα. Το διοξείδιο του 

χλωρίου έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο αποδοτικότερο από το χλώριο στην 

αδρανοποίηση του. Για την αδρανοποίηση του αναφέρεται ότι η βέλτιστη 

θερμοκρασία είναι 10-25 oC και η τιμή C x Τ 37,5 mg min L-1 (δόση 1,5 mg L-1, και 

χρόνος έκθεσης 25 min. To Mesocyclops leukarti είναι ζωοπλαγκτόν και βρίσκεται 

κυρίως σε ευτροφικά νερά και δεν είναι εφικτό να αδρανοποιηθεί από τις συμβατικές 

διεργασίες επεξεργασίας του πόσιμου νερού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα βρέθηκε 

ότι το Mesocyclops leukarti μπορεί να αφαιρεθεί από το νερό με δόση 1 mg L-169.

4.2.4. Τοξικότητα διοξειδίου του χλωρίου

Οι σημαντικότερες ανησυχίες για το διοξείδιο χλωρίου είναι λόγω της τοξικότητάς 

των παραπροϊόντων του. Τα χλωριώδες (CIO2-) και τα χλωρικά (CIO3-) ιόντα σε 

υψηλές συγκεντρώσεις (100 mg L-1), έχει βρεθεί ότι προκαλούν μεθεμογλοβιναιμία 

στα ζώα70. Στον άνθρωπο σε χαμηλές συγκεντρώσεις χλωριώδων ιόντων μπορούν να 

προκαλέσουν αιμολυτική αναιμία καταστρέφοντας την κυτταρική μεμβράνη των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις αυξάνει την μεθεμογλοβινη. 

Σε έρευνες που έγιναν έχει αποδεικτή πως το χλωριώδες ιόν προκαλεί προβλήματα 

στο νευρικό σύστημα εμβρύων και μικρών παιδιών. Καθώς το διοξείδιο του χλωρίου 

και το χλωρικό ιόν μετατρέπονται γρήγορα σε χλωριώδη ιόντα ως αποτέλεσμα της 

αναγωγής των νιτρικών αλάτων, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα τοξικότητας στον 

ανθρώπινο οργανισμό. Σε μερικές χώρες είναι πολύ χαμηλά τα όρια για χλωριώδες

69 Jin-long, Z., Fu-yi, C., Bo, Q., Gui-bing, Ζ. (2006), Removal effect on Mesocyclops Zeukarti and 
mutagenicity with chlorine dioxide, Journal of Environmental Sciences, Vol. 18, No. 5, p.p. 891-896.
70 Fiessinger, F., Rook, J.J., Ouguet, J.P. (1985), Alternative methods for chlorination, The Science of 
the Total Enuironment, Vol. 47, p.p. 299-315.
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ιόν 0,1 mg L-1, οπότε υπάρχει και μεγαλύτερος κίνδυνος έκθεσης των ανθρώπων. 

Πειράματα οξείας τοξικότητας πραγματοποιήθηκαν από τους Lubbers et al. (1981, 

1982, 1984). Στην πρώτη έρευνα 10 εθελοντές προσλάμβαναν 1000 ml νερού που 

περιείχε C02 (2 δόσεις των 500 ml, που η κάθε δόση να απέχει μεταξύ 4 ωρών, κάθε 

4η μέρα), για 6  δοσοληπτικές ημέρες. Η συγκεντρώσεις του CO2 αυξανόταν σταδιακά 

από 0,1 mg L-1 την πρώτη μέρα δοσοληψίας έως 24 mg L-1 την τελευταία ημέρα 

δοσοληψίας. Η μέγιστη δόση για άτομο 70 kg ήταν 0,34 mg/kg βάρους. Οι 

αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις έδειξαν πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που μελετήθηκαν και σε 10  άλλους οι οποίοι 

έπιναν καθαρό νερό. Στην δεύτερη έρευνα 10 εθελοντές προσλάμβαναν 500 ml νερό 

που περιείχε 5 mg L-1 CO2, καθημερινά για 12 εβδομάδες. Οι εβδομαδιαίες εξετάσεις 

έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά, αλλά από κλινική άποψη δεν ήταν σημαντική 

για την υγεία71.

4.3. Χλωραμίνες
4.3.1. Χαρακτηριστικά

Η πρώτη μονάδα επεξεργασίας νερού στις ΗΠΑ που χρησιμοποίησε χλωραμίνες για 

απολύμανση νερού ήταν στο Denver, (Κολοράντο), το 1908. Η απολύμανση με 

χλωραμίνες χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον το 1929 και 1939, ωστόσο κατά τη 

διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου υπήρξε έλλειψη αμμωνίας έτσι οι μονάδες 

επεξεργασίας σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τις χλωραμίνες για απολύμανση. Στο 

πρώτο μισό του 2 0 ου αιώνα, οι χλωραμίνες χρησιμοποιήθηκαν για να αποτρέψουν τις 

δυσάρεστες οσμές και γεύσεις που δημιουργούνται κατά την απολύμανση. Το 1930 

ανακαλύφθηκε πως οι χλωραμίνες είναι πιο σταθερές από το χλώριο και συνεπώς πιο 

αποτελεσματικές στην αδρανοποίηση των μικροοργανισμών, μέσα στο δίκτυο 

διανομής. Οι χλωραμίνες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά το 1980 επειδή βρέθηκε ότι 

δεν παράγουν υψηλές συγκεντρώσεις DBPs ως ελεύθερο χλώριο. Οι χλωραμίνες δεν 

προκαλούν προβλήματα οσμής και γεύσης κατά την διαδικασία της απολύμανση. Το 

κύριο μειονέκτημα των χλωραμινών είναι ότι απαιτεί ένα πολύ μεγάλο C x Τ, για την 

αποτελεσματικότητα της απολύμανση. Η μονοχλωραμίνη σχηματίζει μικρότερα 

επίπεδα συγκεντρώσεων THMs και HAAs από ότι το χλώριο, επιπλέον μπορεί να 

μειώσει τις συγκεντρώσεις τους σε σημαντικά επίπεδα ανάλογα με την δόση χλωρίου

71 NRC (1987), Drinking water and health, Disinfectants and disinfection by products, National 
Research Council, Vol. 7, National Academy Press, Washington.
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και αμμωνίας αλλά και όπως επίσης και της ρύθμισης του pH. Αλλά παρ’ όλα αυτά η 

χρήση της μονοχλωραμίνης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση άλλων DBPs όπως 

αλογονοακετονιτρίλια (HANs) και ιωδιομένων-THMs (I-THMs)7".

Το χλώριο αντιδρά με την αμμωνία και σχηματίζει τριών ειδών χλωραμίνες, την 

μονοχλωραμίνη, την διχλωραμίνη και την τριχλωραμίνη. Σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις:

Προϊόν Αντίδραση mg Cl2/mg NH3

Μονοχλωραμίνη ΝΗ3 + Cl2 -> NH2C1 + HCl 4,2

Διχλωραμίνη ΝΗ3 + 2C12 NHC12 + 2HC1 8,4

Τριχλωραμίνη ΝΗ3 + 3C12 -» NC13 + 3HC1 12,5

Άζωτο 2NH3 + 3C12 + 3H20  ->N2 + 

6H+ + 6C1- + 3H20

6,3

Νιτρικά NH3+ 4C12 + 4H20  -> N 0 3- 

+ 4C1- + H+ + 5H20

16,7

Πίνακας 5. Αντιδράσεις χλωρίου με αμμωνία

Το είδος των χλωραμινών που θα σχηματιστούν εξαρτάται από την αναλογία 

χλωρίου-αμμωνίας, από την συγκέντρωση του χλωρίου, την τιμή του ρΗ, την 

θερμοκρασία και τον χρόνο επαφής. Στο πιο κάτω πίνακα συγκαταλέγονται οι 

σημαντικότερες ιδιότητες της μονοχλωραμίνης και τριχλωραμίνης. 72

72 Bougeard, Goslan, E.H., Jefferson, B., Parsons, S.A. (2009), Comparison of the disinfection
by-product formation potential of treated waters exposed to chlorine and monochloramine, Water 
Research, article in press.
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Ιοιότητες Μ ο νο χλω ρ α μ ΐν ιχ Τρ ιχΑω ραμίνης

Χημ ική  6ορή N H iC  1 N C Ij

Μ ορ ιακό  βάρος 51,48 1 2 0 ^ 8

Α ρ ιθμός  C A S 10599-90-3 10025-85  1

Φ υσική κατάσταση κιτρινωπό υγρό κίτρινο ελαιώδες (υγρό)

πυκνότητα - 1,653

Διαλυτότητα στο  νερό Διαλυτό Αοιάλυτο στο  κρύο

Σημείο  τ ή ξ ε ω ς Χ _ -66 < -40

Σημε ίο  ζέσ εω ς °€ - <71

Πίνακας 6. Φυσικές και χημικές ιδιότητες των χλωραμινών73

Οι χλωραμίνες παρασκευάζονται από συνδυασμό δύο ουσιών, η παρασκευή τους 

περιλαμβάνει την παροχή χλωρίου και αμμωνίας στο σύστημα. Το χλώριο 

μεταφέρεται στην μονάδα και διοχετεύεται στο σύστημα είτε στην αέρια μορφή του 

που είναι πιο οικονομικότερη είτε σαν υποχλωριώδες νάτριο. Η αμμωνία είναι 

δυνατόν να παρασκευαστεί επί τόπου ή να μεταφερθεί στην μονάδα επεξεργασίας. Οι 

περισσότερες μονάδες χρησιμοποιούν είτε αέρια (άνυδρη) αμμωνία είτε υγρή 

αμμωνία. Η άνυδρή αμμωνία είναι αέριο σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος και 

ιδιαίτερα διαλυτή στο νερό. Σε ερευνά που έχει πραγματοποιηθεί για την 

αδρανοποίηση του E.coli από τις χλωραμίνες, η μονοχλωραμίνη αντιδρά με τα 

αμινοξέα, την κυστεϊνη και την μεθινιονίνη. Κατά αυτόν τον τρόπο ο μηχανισμός 

αδρανοποίησης θεωρείται πως περιλαμβάνει την διακοπή της σύνθεσης των 

πρωτεϊνών και των κυτταρικών λειτουργιών, όπως η διαπνοή και η διάρρηξη της 

κυτταρικής μεμβράνης. Σε ότι αφορά την αδρανοποίηση των ιών, όπως και με το 

χλώριο, ο μηχανισμός δράσης είναι πιο αργός και εξαρτάται από το είδος του ιού και 

την συγκέντρωση του απολυμαντικού73 74.

73 US.EPA. (1994), Drinking water criteria document for chloramines, Health and ecological criteria 
division office of science and technology office of water, U.S. Environmental Protection Agency, 
Washington.
74 US.EPA. (1999), Alternative Disinfectants and Oxidants Guidance Manual, U.S. Environmental 
Protection Agency, Washington
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4.3.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την δράση των χλωραμινών 

Σε τιμές ρΗ από 7,5 έως 9 κυριαρχεί η μονοχλωραμίνη, ενώ σε χαμηλότερες τιμές 

κυριαρχεί η διχλωραμίνη (ρΗ 4-6), σε τιμές ρΗ, κάτω από 4 σχηματίζεται κυρίως η 

τριχλωραμίνη. Το βέλτιστο ρΗ για τον σχηματισμό της μονοχλωραμίνη είναι το 8,37\  

Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα απολυμαντικά μέσα, αντίστοιχα η αδρανοποίηση 

των βακτηρίων και των ιών από τις χλωραμίνες αυξάνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Όμως η αποτελεσματικότητα μειώνεται δραματικά σε περιβάλλον με 

υψηλό ρΗ και χαμηλή θερμοκρασία. Για παράδειγμα η αδρανοποίηση του Ε. coli 

είναι εξήντα φορές πιο αργή σε ρΗ 9,5 και θερμοκρασίες 2 έως 6 °C, απότι σε ρΗ 7 

και θερμοκρασίες 20 έως 25 °C.

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η παρουσία η φυσική οργανική ουσία (NOM) στο 

νερό επιταχύνει την αποσύνθεση της μονοχλωραμίνης. Η NOM αντιδρά άμεσα με την 

χλωραμίνη μέσο οξειδωαναγωγικών αντιδράσεων αντικατάστασης, και ο ρόλος της 

ως καταλύτης είναι αμελητέος* 76.

Η τυπική συγκέντρωση των χλωραμινών που βρίσκονται στις μονάδες επεξεργασίας 

πόσιμου νερού είναι από 0,5 έως 2 mg L-1. Οι χλωραμίνες χρησιμοποιούνται είτε ως 

κύριο απολυμαντικό ή ως δευτερεύον, για την παρέχουν προστασία μέσο 

υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο διανομής. Η συγκέντρωση υπολειμματικών 

χλωραμινών στις ΗΠΑ κυμαίνονται από 0,6 έως 5,0 mg L-1. Το 75 % εξ' αυτών έχει 

οξειδωθεί και η τελική συγκέντρωση υπολειμματικού των χλωραμινών που φτάνει 

στο δίκτυο διανομής κυμαίνεται από 1,0 έως 3,0 mg L-1.

Ο σχηματισμός παραπροϊόντων από την χρήση χλωραμινών εξαρτάται από την 

αναλογία αμμωνίας-χλωρίου, το ρΗ, τον βαθμό ανάμιξης και το σημείο προσθήκης 

της αμμωνίας σε σχέση με το χλώριο. Η μονοχλωραμίνη δεν παράγει παραπροϊόντα 

σε μεγάλο βαθμό, αν και μπορεί να σχηματίσει διχλωροοξικό οξύ. Επίσης ο 

σχηματισμός του χλωροκυάνιου ευνοείται περισσότερο με την μονοχλωραμίνη από 

ότι με το χλώριο. Η μη ταυτόχρονη προσθήκη του χλωρίου και της αμμωνίας έχει ως 

αποτέλεσμα το χλώριο να αντιδρά με ουσίες που περιέχονται στο νερό πρίν τον

7:> Heath Canada (1995), Chloramines, Environmental and Workplace Health
7<’ Marda, S. (2005), Effect of ozonation and bac filtration processes on monochloramine demand.
Masters of Science in Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology.
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ολοκληρωτικό σχηματισμό των χλωραμινών. Επιπρόσθετα σε υδατικά διαλύματα η 

μονοχλωραμίνη υδρολύεται αργά προς το χλώριο. Κατά αυτόν τον τρόπο ο 

σχηματισμός των αλογόνων πραγματοποιείται ακόμη και όταν στο σύστημα έχει 

σχηματιστεί μονάχα μονοχλωραμίνη. Η χρήση των χλωραμινών έχει ως αποτέλεσμα 

τον σχηματισμό οργανικών παραπροϊόντων σε μικρότερο βαθμό από ότι το χλώριο. 

Ωστόσο ελάχιστα είναι γνωστά σχετικά με αυτά τα παραπροϊόντα εκτός του ότι είναι 

υδρόφιλα και έχουν μεγαλύτερο μοριακό βάρος από τα υπόλοιπα αλογονομένα 

παραπροϊόντα χλωρίωσης. Οι Bougeard et al. (2009), αναφέρουν μεταβολή των 

συγκεντρώσεων των DBPs σε 11 μονάδες επεξεργασίας νερού με χρήση 2 

διαφορετικών απολυμαντικών μέσων, χλώριο και μονοχλωραμίνη. Οι συγκεντρώσεις 

των HAAs(9) μειώνονται εως 77% με την χρήση της μονοχλωραμίνης ως 

απολυμαντικό μέσο σε σχέση με το χλώριο77.

4.3.3. Επιπτώσεις στους παθογόνους μικροοργανισμούς

Ο ιός Adenovirus έχει αποδειχθεί ότι είναι ανθεκτικός στην μονοχλωραμίνη και 

αναφέρεται ότι απαιτείται τιμή C x Τ 3200 mg CB min L-1 για την αδρανοποίηση του 

adenovirus type 2 έως 99,9% σε pH 8 και 5 °C. Σε πειράματα που είχαν 

πραγματοποιηθεί για την αδρανοποίηση των ιών, βρέθηκε ότι ο χρόνος επαφής 

κυμαινόταν από 2 έως 8 ώρες ενώ για το χλώριο από 4 έως 16 min για τα ίδια επίπεδα 

αδρανοποίησης και τις ίδιες συνθήκες. Η αδρανοποίηση του Ε. coli επιτυγχάνεται 

μέσα σε χρόνο επαφής 240 min, με την χρήση χλωραμινών ενώ με το χλώριο 

απαιτούνται μόνο 5 min χρόνος επαφής για τις ίδιες συνθήκες pH και θερμοκρασίας.

4.3.4. Τοξικότητα χλωραμινών

Πραγματοποιήθηκαν βιολογικές αναλύσεις χρόνιας τοξικότητας (δύο χρόνων), σε 

ποντίκια και αρουραίους οι οποίοι εκτέθηκαν σε δόσεις μονοχλωραμίνης των 0, 50, 

100 ή 200 mg L-1 μέσο πόσιμου νερού. Οι υψηλότερες δόσεις ισοδυναμούσαν σε 9,4 

και 1 0 ,2  mg kg-1 βάρους σώματος ανά ημέρα για θηλυκούς και αρσενικούς 

αρουραίους αντίστοιχα και 17,0 και 19,0 mg kg-1 βάρους σώματος ανά ημέρα για 

θηλυκά και αρσενικά ποντίκια αντιστοίχως. Σύμφωνα με τις μελέτες βρέθηκαν 

διάφορες μορφές καρκίνου σε θηλυκούς αρουραίους F344/N, όπως λευχαιμία των

77 Bougeard, C.M.M., Goslan, E.H., Jefferson, B., Parsons, S.A. (2009), Comparison of the disinfection 
by-product formation potential of treated waters exposed to chlorine and monochloramine, Water 
Research, article in press.
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κύτταρων. Εξετάστηκε η επίδραση αυξανόμενων δόσεων χλωραμινών (0,0001, 0,01, 

0,11, 0,26, ή 0,34 mg kg-1 βάρους σώματος ανά ημέρα) σε 5 ομάδες ανθρώπων που 

στην κάθε ομάδα υπήρχαν 10 άνθρωποι για διάστημα 16 ημερών. Δεν βρέθηκε 

κανένα δυσμενές αποτέλεσμα κλινικά, ούτε ουρολογικά αλλά ούτε και αιματολογικά. 

Στο δεύτερο στάδιο της μελέτης δόθηκε 5 mg L-1 διαλύματος μονοχλωραμίνης (0,04 

mg kg-1 βάρους σώματος ανά ημέρα) σε 10 υγιείς ενήλικους άντρες. Επίσης δεν 

βρέθηκε κανένα δυσμενές αποτέλεσμα στην συγκεκριμένη δοκιμασμένη δόση. Οξεία 

αιμολυτική αναιμία και μεθαιμογλοβυναιμία έχουν αναφερθεί όταν περιέχονται 

χλωραμίνες σε νερό βρύσης .

4.4. Όζον
4.4.1. Χαρακτηριστικά

Το όζον ανακαλύφθηκε το 1785 από τον Van Marum και ονομάστηκε το 1840 από 

τον Schonbein. Η ονομασία του προέρχεται από την ελληνική λέξη ozein που 

σημαίνει «μυρίζει»78 79 80. Το όζον χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την Ολλανδία το 1893. Η 

πρώτη μονάδα επεξεργασίας νερού με χρήση όζοντος κατασκευάστηκε το 1906 στην 

Νίκαια της Γαλλίας. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το 1987 στο Λος Άντζελες, 

Καλιφόρνια στην επεξεργασία του πόσιμου νερού και μέχρι το 1998, 

χρησιμοποιήθηκε σε 264 μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού στις ΗΠΑ. Το όζον 

είναι μια τριατομική αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου, είναι πανταχού παρόν στην 

ατμόσφαιρά αλλά πάντοτε σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Έχει χαρακτηριστική 

οσμή και γίνεται αντιληπτό από την ανθρώπινη όσφρηση ακόμη και σε 

συγκεντρώσεις 0,01 ppm. Ο χρόνος ημιζωής του όζοντος είναι 165 λεπτά στους 

20°C . El διαλυτότητα του όζοντος (Ο3) στο νερό εξαρτάται από τη θερμοκρασία, τη 

μερική πίεση της αέριας φάσης και το pH. Είναι γενικά ασταθές και διασπάται σε 

υδροξυλιόντα (ΟΗ-) ένα μέρος των οποίων αντιδρά περαιτέρω με τον εναπομένον 

όζον δίδοντας υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2). Αποτέλεσμα των δράσεων αυτών 

είναι η παρουσία όζοντος, υδροξυλιόντων και υπεροξειδίου του υδρογόνου κατά τη

78 WHO (2004c), Monochloramine in Drinking-water, Background document for development of 
WHO Guidelines for drinking-water quality, Geneva, World Health Organization,
(WHO/SDE/WSH/03.04/83 ).
79 Bicknell, D.L., Jain, R.K. (2002), Ozone disinfection of drinking water technology transfer and 
policy issues, Environ Eng Policy, Vol. 3 p.p. 55-66.
80Summerfelt, S.T., Sharrer, M.J., Tsukuda, S.M., Gearheart, M. (2009), Process requirements for 
achieving full-flow disinfection of recirculating water using ozonation and UV irradiation,
Aquacultural Engineering, Vol. 40, p.p. 17-27.
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διάρκεια των αντιδράσεων διάσπασης. Η παρουσία των υδροξιολόντων και του 

υπεροξειδίου του υδρογόνου βοηθά τη διάσπαση του όζοντος, η οποία επιπλέον 

εξαρτάται από το ρΗ, τη θερμοκρασία, τις συγκεντρώσεις των οργανικών συστατικών 

που είναι παρόντα στο διάλυμα καθώς και από την παρουσία άλλων συστατικών 

όπως αλκάλια, μέταλλα, οξείδια μετάλλων κ.λπ.. Τόσο το μοριακό όζον όσο και η 

ρίζα υδροξυλίου είναι πανίσχυρα οξειδωτικά μέσα. Το κύριο πλεονέκτημα του είναι 

ότι δεν παράγονται παραπροϊόντα χλωρίωσης όπως τα ΤΗΜε και τα ΗΑΑε. Το κύριο 

μειονέκτημα του όζοντος είναι ότι δεν παρέχει υπολειμματική δράση και για αυτό τον 

λόγο χρησιμοποιείται ως δευτερεύον απολυμαντικό, σε συνδυασμό με το χλώριο ή τις 

χλωραμίνες ούτως ώστε να επιτευχθεί υπολειμματική δράση στο δίκτυο υδροδότησης 

και να αποτραπούν τυχόν επιμολύνσεις από μικροοργανισμούς. Το όζον 

χρησιμοποιείται επιπλέον στην επεξεργασία του νερού για την οξείδωση του σιδήρου 

και του μαγγανίου, φυτοφαρμάκων καθώς και για την απομάκρυνση οσμών και 

γεύσεων από το νερό. Στα μειονεκτήματα του όζοντος επίσης συγκαταλέγονται το 

αυξημένο κόστος παραγωγής. Επίσης η αντίδραση του όζοντος με βρωμιούχα ιόντα, 

ιδιαίτερα όταν οι συγκεντρώσεις των οργανικών ενώσεων που δρουν ανταγωνιστικά 

είναι μικρή παράγει ως παραπροϊόν τα επικίνδυνα βρωμικά ιόντα (ΗΟΒγ/ΟΒγ), 

φαινόμενο όμως που μπορεί να αντιμετωπιστεί με την χρήση υπεριώδους
ο ι

ακτινοβολίας που καταστρέφει τα βρωμικά .

Το όζον είναι ασταθές αέριο που παράγεται όταν μόρια οξυγόνου διίστανται σε 

άτομα οξυγόνου. Το όζον είναι μπλε αέριο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και έχει 

χαρακτηριστική οσμή. Λόγω της χαρακτηριστικής του οσμής μπορεί συνήθως να 

ανιχνευτεί πριν να υπάρξουν προβλήματα για την υγεία. Στον πιο κάτω πίνακα 

συνοψίζονται οι ιδιότητες του όζοντος:

81 Παπακωνσταντίνου, Κ. και Μπελιάς, X. (2007), Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, Προστασία 
περιβάλλοντος, ΙΙοείΙί, Αθήνα.
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Ιδ ιό τη τ ε ^ ^ Ό ζοντος

Α ρ ιθμός  C A S 100D28-15-6

Μ ορ ιακός τόπ ος ο3
Μ ορ ιακό  β άρος 47 .998  q m o f

Σημείο  τήξεω ς,'€ -1 9 2 ,5

Διαλυτότητα σ το  νερό 1,05 g L στους 0 cC

nuKvómrci 2,144  g L σ τους  0 °C και 1 atm

Πίνακας 7. Φυσικές του όζοντος1*2

Η παραγωγή του όζοντος αποτελεί μια διεργασία ιδιαίτερα απαιτητική σε ενέργεια, 

υπολογίζεται σε 10-30 1ί\νΐι/1ίμθ3. Το όζον έχει την τάση να διασπάται γρήγορα και 

για τον λόγω αυτό παρασκευάζεται επιτόπου με την διέλευση αέρα ή οξυγόνου μέσα 

από δύο ηλεκτρόδια με υψηλή εναλλασσόμενη διαφορά δυναμικού. Λόγο του 

αυξημένου κόστους του, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται νέοι μέθοδοι, που 

εκμεταλλεύονται τη συνεργική δράση του όζοντος με την υπεριώδη ακτινοβολία, το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου και διάφορους καταλύτες (καταλυτική οζόνωση), για την 

μείωση του κόστους73.

Οι κύριοι μηχανισμοί δράσης του όζοντος που λαμβάνουν χώρα σε διαλύματα που 

περιέχουν οργανικά συστατικά είναι οι εξής:

♦ Αντίδραση με οργανικές ενώσεις οι οποίες μπορούν να οξειδωθούν

♦ Αντίδραση με αρωματικές οργανικές ενώσεις (διάσπαση αρωματικού 

δακτυλίου)

♦ Αντίδραση με ακόρεστες οργανικές ενώσεις (σχάση διπλού δεσμού)

Ο μηχανισμός και οι κινητικές των στοιχειωδών αντιδράσεων που περιλαμβάνονται 

στην διάσπαση όζοντος έχουν ερευνηθεί από πολλούς μελετητές. Ανάλογα με την 

ποιότητα νερού, ο χρόνος ημίσειας ζωής του όζοντος κυμαίνεται από μερικά 

δευτερόλεπτα έως μερικές ώρες. Το όζον μπορεί να αντιδράσει με τις διαλυμένες 

οργανικές ενώσεις στο νερό άμεσα (μοριακό όζον) ή έμμεσα (ρίζες υδροξυλίου). Το 

σημαντικότερο δευτερογενές σχηματιζόμενο οξειδωτικό που προκύπτει από την 

αποσύνθεση όζοντος στο νερό είναι οι ρίζες υδροξυλίου. Η σταθερότητα του όζοντος 82

82 Dantas, R.F. (2005), Ozonation of Emergent Contaminants, Chemical Engineering Department, 
University of Barcelona.
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εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη σύνθεση του νερού, το pH, τον τύπο και το 

περιεχόμενο της φυσικής οργανικής ουσίας (NOM) και την αλκαλικότητα του83 84.

4.4.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την δράση του όζοντος

Συγκεκριμένα οι Hoigne & Bader (1976), σε μια μελέτη τους προσπάθησαν να 

καθορίσουν την κρίσιμη τιμή του pH σε υδατικά διαλύματα πάνω από την οποία η 

αποσύνθεση του όζοντος προς ρίζες υδροξυλίου είναι έντονη. To pH του νερού είναι 

σημαντικό επειδή τα ιόντα υδροξυλίου αρχίζουν την αποσύνθεση του όζοντος που 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες αντιδράσεις :

Η πρώτη αντίδραση που πραγματοποιείται είναι η αποσύνθεση του όζοντος από τα 

ιόντα υδροξυλίου:

0 , + o h ~ -» o r  + h o : K=70 mV (24)

03+H 0; -yOH' +or + o 2 K=2.ST0SM V (25)

Oj + t?2 —̂ @3 + O2 k=i ,<h o“mV (26)

Το χαμηλό pH και “καθαριστές-παγίδες” ελευθέρων μιςων (rauical scavengers) (όπως 

ανθρακικά (CO32-), διττανθρακικό (HCO3-), αλκοόλες, οξικά ιόντα (CH3COO-), 

φωσφορικά) μπορούν να μειώσουν τη συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου.

Για pH <8 o r  + Η* -► h o ; k'=5To10 m V (27)

K‘=3.3T0: mV 1 (28)

h o ; -* o h '+ o2 K'=T4-io5 m V 1 (29)

Για pH > 8 0 «  0 - + O, K*=2,1 · 10" s 's 1 (30)

K"=3,3T0e s'1
O’ +H:0  ->OH' +OH K=105 s' 1 (31)

O, + OH’ -> oh; + O, K=105 s’1 (32)

83 Nawrocki, J. and Kalkowska, I. (1998), Humic and Fulvic acids as precursors of aldehydes - 
ozonation by-products, Toxicological and Environmental Chemistry, Vol. 68, p.p. 297-306.
84 von Gunten, U., Driedger, A., Gallard, H., Salhi, E. (2001), By products formation during drinking 
water disinfection efficiency, Water Research, Vol. 35, No. 8, p.p. 2095-2099.
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Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο το όζον γίνεται πιο δυσδιάλυτο. Το όζον είναι 

περίπου 14 φορές πιο διαλυτό από το οξυγόνο αλλά παρουσιάζει αστάθεια85. Γι’ αυτό 

όσο πιο μικρή είναι η θερμοκρασία τόσο πιο πολλά βακτήρια θανατώνονται. 

Επισημαίνεται ότι για επιτευχθεί ικανοποιητική βακτηριοκτόνος δράση του σε 

θερμοκρασίες νερού από 4-6 °C απαιτείται μια πολύ μικρή δόση όζοντος, κατόπιν σε 

θερμοκρασία 18-21 °C απαιτείται μια δόση 1,6 mg L-1 και σε 36-38 oC μια δόση των 

3,2 mg L-1. Έτσι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν η θερμοκρασία του νερού 

είναι υψηλότερη η δόση του όζοντος πρέπει να αυξηθεί αρκετά προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ικανοποιητική απολύμανση. Αυτό προκαλείται προφανώς από τη 

μείωση της ποσότητας του όζοντος που χρησιμοποιείται ως αποτέλεσμα της 

μειωμένης διαλυτότητάς του στο νερό86.

Η απαιτούμενη δόση όζοντος εξαρτάται από τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν 

αλλά συνήθως κυμαίνεται από 0,1-1,0 mg L-1, και από τον υδραυλικό χρόνο 

παρακράτησης που κυμαίνεται από 0,5-20 min). Η δόση του όζοντος που παρέχεται 

σε μια μονάδα επεξεργασίας νερού καθορίζεται από την ποιότητα του ακατέργαστου 

νερού, και είναι λιγότερη από την απαιτούμενη δόση χλωρίου. Ως κριτήριο απόδοσης 

της απολύμανσης έχει καθιερωθεί η παράμετρος “C><T”, δηλαδή το γινόμενο της 

υπολειμματικής συγκέντρωσης όζοντος (σε mg L-1) επί το χρόνο επαφής (σε min). 

Στον πιο κάτω πίνακα γίνεται σύγκριση των τιμών Ο Τ  για το χλώριο και το όζον 

που απαιτούνται για την αδρανοποίηση των κυστών Giardia Lamblia87.

Απ ολυμαντικά PH 0.5°C 1 1 0 ’C  ^ 2 0 ’ C

Ελεύθερο  C l,  (2 m g L  *)

6 171 91 46

7 261 140 70

8 377 201 101

Ο ζ ο ν  (m g L ' 1) 6 - 9 3 1

Πίνακας 8. Τιμές C χ Τ για το αδρανοποίηση του 99,9 % των κυστών Giardia Lamblia 9

Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αναφέρεται ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος 

επαφής τόσο πιο πολλοί μικροοργανισμοί αδρανοποιούνται. Σε μια έρευνα των Jyoti

85Iglesias, S.C. (2002), Degradation and Biodegradability Enhancement of Nitrobenzene and 2,4- 
Dichlorophenol by means of Advanced Oxidation Processes Based on Ozone, University of Barcelona
86 Cerkinskij, S.N. and Trahtman, N. (1972), The present status of research on the disinfection of 
drinking water in the USSR, Bull. World Health organization, Vol. 46, p.p. 277-283.
87 Gordon, G. (1995), The Chemistry and reaction of ozone in our environment, Progress in Nuclear 
Energy, Vol. 29, p.p. 89-96.
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και Pandit (2004), αναφέρουν ότι στα πρώτα 15 min οζόνωσης αδρανοποιείται το 46 

% των HPC βακτηρίων και στην lh το 82%, σε συγκεντρώσεις όζοντος 0,5 mg L-1, 

ενώ όταν η συγκέντρωση του όζοντος είναι 4 mg L-1, στα πρώτα 15 min
ο ο

αδρανοποιείται το 93% των HPC βακτηρίων . Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο 

βρωμικών ιόντων που βρίσκεται στο πόσιμο νερό έχει οριστεί σε 10 pg L-1 στις ΗΠΑ 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση88 89.

4.4.3. Παραπροϊόντων όζοντος

Τα παραπροϊόντα όζοντος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

i Γ rvtK-ή κατη γορία Π α ρ α π ρ ο ϊό ντα  όζο ντος

Aíphafcc aWeydes

Formaldehyde 2-hexenai

Cyanofomwldebyde Hepatanal

Acetaldehyde Ocîanai

PropanaJ N o n a n a t

Methylpropanal Decanal
Butanai 2-methyktecanal
M e th y ib i i t3 n a l Unde canal

Pentanai D c d e c a n a l

Methvtoertanai Tndecan3l

He tonal Tetradecanal

Mctiytwxanal

Dialdéhydes Glyoxal Eksfanedal

Ketoaldehydes Methyl glyoxal Ethyl g yexal

N iales Benzeneacetominle

Aromad: aldehydes Benzaldehyde Ethyl beraafdehyd·

Aliphatic ketones

Acetone
2,6-bis-t 1,1 -dlmethyiethyl )-2,5- 
eydoheptadiserve-1,4-dione

Btfanone 3~Methy¡-5-hepten-2-one

Oioxobutarse
2,6-d¡ methyl -2,54ieptad*ene-4- 
owe

Dioxopentase
8 .1 C-d imefe yl-5, Ô-undecad e n  e- 
2 - o n e

3-meth>*<ydcpeni3nom Heptadecadienone
3-hexanore

D carfccxyrk: aeds
tert-butyl-cs-bu tenedlos 
acid Ox cpent3ne d o c  ac^d
Oxcbutanedicic add

Aromatic aeds Benzoic acfd Phtalic asid

Aidoacds Giyoxvhc acid Dioxopropanoc acc
D  ketones Dirrethylgtyaxai Dtoxopentane

Phenols
4-methoxy-tert-
butyiphencl

Other aromatic compounds Naphthalene
Alkanes Undec3ne Cydooosec3ne

Monocarboxyfcc Acids

2-Methyl propanoic acd Tndecancic acid
Pentane c  acid Tetradecanoic acid
2 -Mem y  oertan oic acd Hexadecanoic acid

Heptanoic acid S-he »adeceno c  acd
Nonane c  acid Henecosanotc aetd
Decanoic acid Tetracos3ncc acic

Ketoacids Pynjv;c acd (2- 
cxopropamoic acid) 2-oxcpemanoc acxi

Πίνακας 9. Παραπροϊόντα όζοντος

88 Jyoti, K.K. and Pandit, A.B. (2001), Water disinfection by acoustic and hydrodynamic cavitation, 
Biochemical Engineering Journal, Vol. 7, p.p. 201-212.
89 Kang, J.W., Oh, B.S., Park, S.Y., Hwang, T.M., Oh, H.J., Choung, Y.K. (2008), Chapter 21, An 
Advanced Monitoring and Control System for Optimization of the Ozone-AOP (Advanced Oxidation 
Process) for the Treatment of Drinking Water, Kim, Y.J. and Platt, U. (eds.), Advanced Environmental 
Monitoring, p.p. 271-281.
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4.4.4. Επιπτώσεις παθογόνων μικροοργανισμών

Το όζον καταστρέφει βασικά συστατικά των παθογόνων μικροοργανισμών μέσω της 

οξειδωτικής του δράσης. Οξειδώνει τα οργανικά συστατικά των κυτταρικών 

μεμβρανών όπως γλυκοπρωτεΐνες ή αμινοξέα με αποτέλεσμα τη διάρρηξη τους 

επηρεάζοντας την βιωσιμότητα των παθογόνων μικροοργανισμών. Εκτός από την 

επίδραση που έχει στην κυτταρική μεμβράνη, το όζον αντιδρά με το υλικό του 

πυρήνα προκαλώντας προβλήματα στις κυτταρικές λειτουργίες, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις μικροοργανισμών (ιοί) έχει αρνητικές επιδράσεις στο RNA. Επίσης είναι 

αποτελεσματικό σε μεγάλη κλίμακα μικροοργανισμών, όπως βακτήρια, πρωτόζωα 

και ιοί. Λόγω της αποτελεσματικής δράσης του όζοντος είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί οζόνωση χωρίς την απαραίτητη χρήση των φίλτρων. Έρευνες έχουν 

δείξει πως μικρές συγκεντρώσεις διαλυμένου όζοντος (0 ,6  μg L-1), επιτυγχάνουν την 

αδρανοποίηση του Ε. Coli και Legionella pneumophia. Συγκεκριμένα επιτυγχάνεται 

απομάκρυνση του Ε. Coli κατά 99,99% με χρόνο επαφής μικρότερο από ένα λεπτό με 

υπολειμματικό όζον 9 μg L-1, και θερμοκρασία 12 °C, ενώ η απομάκρυνση της 

Legionella pneumophia επιτυγχάνεται κατά 99% με ελάχιστο χρόνο επαφής πέντε 

λεπτών και συγκέντρωση όζοντος 0,21 mg L-1. Παρόμοια αποτελέσματα με την 

απομάκρυνση του Ε. Coli έχουν βρεθεί και για τα βακτήρια Staphyloccus spp και 

Pseudomonas fluorescens, ενώ το Streptococcus faecalis απαιτεί διπλάσιο χρόνο 

επαφής και ίδια συγκέντρωσης όζοντος από το Ε. Coli, ενώ το Mycobacterium 

tuberculosis, απαιτεί εξαπλάσιο χρόνο επαφής για το ίδιο ποσοστό απομάκρυνσης με 

το Ε. Coli. Οι ωοκύστες Cryptosporidium αδρανοποιούνται σε δόση όζοντος 2 mg L- 

1 μετά από χρόνο επαφής 10 min και οι κύστες Giardia αδρανοποιούνται σε δόση 

όζοντος 0,5 mg L-1 μετά από χρόνο επαφής 1 min. Το όζον μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην αδρανοποίηση των κύστεων Giardia και 

ωοκύστεων Cryptosporidium parvum πάνω από 99% σε αρκετά χαμηλές δόσεις (0,3- 

1 mg L-1) και μικρούς χρόνους επαφής (1 min), ενώ χρειάζεται μεγαλύτερη δόση UV 

για την αδρανοποίηση των ίδιων πρωτόζωων όπως φαίνεται και στο πιο κάτω πίνακα 

από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει για την αδρανοποίηση των πρωτόζωων90.

90Betancourt, W.Q. and Rose, J.B. (2004), Drinking water treatment processes for removal of 
Cryptosporidium and Giardia, Veterinary Parasitology, Vol. 126, p.p. 219-234.
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4.4.5. Τοξικότητα όζοντος

Η IARC κατέταξε τα βρωμικά στην ομάδα Β2 (ως «πιθανώς καρκινογόνα στον 

άνθρωπο) και όρισε ως μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση στο πόσιμο νερό (MCL) τα 

10 pg L-1 για τα βρωμιόντα στο επεξεργασμένο νερό91. Δοκιμές τοξικότητας σε 

πειραματόζωα με βρωμικά ιόντα έδειξαν ότι μπορούν να προκαλέσουν τον καρκίνο 

στους αρουραίους, τα ποντίκια και τα χάμστερ καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα το 

γενετικό υλικό τους. Ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που καταδεικνύει ότι τα 

βρωμικά ιόντα είναι καρκινογόνα στους ανθρώπους, ωστόσο είναι εύλογο να 

υποτεθεί ότι εφόσον σχηματίζονται όγκοι στο εργαστήριο σε πειραματόζωα θα 

μπορούσαν να εμφανιστούν και στους ανθρώπους92 93. Υπολογίστηκε η χρόνια 

επίδραση σε αρουραίους F344 και ποντίκια B6C3F1, τα οποία είχαν εκτεθεί σε 

διάφορες δόσεις βρωμιόντων. Αρουραίοι F344 (53 ανά φύλο και ανά ομάδα δόσεων), 

δόθηκε πόσιμο νερό το οποίο περιείχε 0, 0,25 ή 0,5 mg L-1 βρωμιούχου καλίου ( 0, 

12 και 33 mgBr03-/kg βάρους σώματος την ημέρα), για 110 εβδομάδες. 

Παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική αύξηση των όγκων στα νεφρά (αδενώματα 

και αδενοκαρκίνωμα). Σε Αρσενικά ποντίκια B6C3F1 (78 ανά ομάδα δόσεων), 

δόθηκε πόσιμο νερό το οποίο περιείχε βρωμιούχο κάλιο σε συγκεντρώσεις από 0 , 

0,08, 0,4 ή 0,8 g L-1 (0, 6,9, 32,5 και 59,6 mgBr03-/kg βάρους σώματος την ημέρα) 

για 100 εβδομάδες. Παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική αύξηση των 

αδενωμάτων και καρκινομάτων στα νεφρά, ποντικιών που τους είχε δοθεί μια δόση 

6,9 mgBr03-/kg βάρους σώματος την ημέρα, αλλά ωστόσο δεν παρατηρήθηκε καμιά 

αύξηση στα ποντίκια που τους είχαν δοθεί μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (32,5 ή 59,6 

mgBr03-/kg βάρους σώματος την ημέρα) .

4.5. Υπεριώδης ακτινοβολία (UV)
4.5.1. Χαρακτηριστικά

Η υπεριώδες ακτινοβολία ανακαλύφθηκε αρχικά το 1835 και χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά ως απολυμαντικό στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων το 1901 στην

91 Michalski, R. (2003), Toxicity of Brómate Ions in Drinking Water and its Determination Using Ion 
Chromatography with Post Column Derivatisation, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 12, 
No. 6, p.p. 727-734.
92 Jarvis, P., Parsons, S.A., Smith, R. (2007), Modeling Brómate Formation During Ozonation, Ozone: 
Science and Engineering, Vol. 29, p.p. 429-442.
93 WHO (2004a), Brómate in Drinking-water, Background document for development of WHO 
Guidelines for drinking-water quality, Geneva, World Health Organization,
(WHO/SDE/WSH/03.04/78).
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Ευρώπη94 95. Σύμφωνα με τους Henry et al. (1910), η πρώτη εφαρμογή της UV 

ακτινοβολίας για απολύμανση πόσιμου νερού ήταν στην Μασσαλία της Γαλλίας το 

1910, μετά από την θετική επίδραση της μικροβιοκτόνους δράσης του και την 

ανακάλυψη του λαμπτήρα ατμού υδρογόνου καθώς και του σωλήνα από χαλαζία. 

Στις ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε μεταξύ 1916 και 1926 για την απολύμανση του πόσιμου 

νερού . Σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αυστρία, 

και Ελβετία, εφαρμόζεται η διαδικασία της UV για την απολύμανση νερού από την 

δεκαετία του 1930. Από την δεκαετία του 1970 στην Ολλανδία, γίνεται επεξεργασία 

υπόγειων υδάτων με UV απολύμανση. Στην Ολλανδία, οι περισσότερες μονάδες 

χρησιμοποιούν UV δόση μεταξύ 20-40 Mj cm-2, και οι περισσότερες μονάδες 

χρησιμοποιούν λυχνίες UV μέσης πίεσης. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 2000 μονάδες 

επεξεργασίας πόσιμου νερού στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν την υπεριώδη 

ακτινοβολία για απολύμανση. Η Ελβετία, η Αυστρία, και η Νορβηγία έχουν πάνω 

από 500, 600 και 400 μονάδες που χρησιμοποιούν UV για απολύμανση, με ικανότητα 

επεξεργασίας νερού 2,5, 3,2, και 6,3 εκατομμύριά γαλόνια ανά ημέρα αντίστοιχος93. 

Η απολύμανση με την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) είναι μια φυσική διαδικασία η 

οποία στηρίζεται στην μεταφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας από μια πηγή 

(λαμπτήρας) στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού (DNA και RNA). Το τμήμα του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στο οποίο λαμβάνει χώρα η ακτινοβολία UV είναι 

μεταξύ 100 και 400 nm και βρίσκεται μεταξύ του ορατού φάσματος και των ακτινών 

X όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Τα μήκη κύματος που έχουν ταξινομηθεί από 

τη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού (CIE) είναι V-UV (100-200 nm); UV-C (200-280 nm) 

(απολύμανση); UV-B (280-315 nm) και UV-A (315-400 nm). Στην διαδικασία 

απολύμανσης του νερού εφαρμόζονται δύο UV συστήματα. Η μονοχρωματική 

χαμηλής πίεσης UV (LPUV) η οποία εκπέμπει το ενιαίο μήκος κύματος σε 254 nm 

που είναι το μέγιστο φάσμα για την μικροβιακή δράση. Η πολυχρωματικής μέσης 

πίεση UV (MPUV) η οποία εκπέμπει ένα ευρύ φάσμα μήκους κύματος 

συμπεριλαμβανομένων των UV-A, -Β, -C και ορατού φάσματος96. Το πιο σημαντικό

94 Farren, E.A. (2003), Reducing trihalomethane concentrations by using chloramines as a disinfectant, 
Degree of Master of Science in Environmental Engineering, Worcester Polytechnic Institute.
95 Paul Chen, J., Yang, L., Wang, L.K., Zhang, B. (2007), Advanced Physicochemical Treatment 
Processes, Chapter 10, Ultraviolet Radiation for Disinfection, Handbook of Environmental 
Engineering, Edited by: Wang, L. K., Hung, Y.-T. and Shammas, N. K., Vol.4, p.p. 317-365, The 
Humana Press Inc., Totowa, NJ.
96 Choi, Y., Choi, Y-j. (2009), The effects of UV disinfection on drinking water quality in distribution 
systems, Water Research, article in press.

72



μήκος κύματος της UV για την απολύμανση του πόσιμου νερού είναι η UV-C με 

μήκος κύματος 220-280 nm. Η UV-C διαθέτει ισχυρή απολυμαντική δράση. 

Μικροοργανισμοί όπως οι ιοί, τα βακτήρια και οι μύκητες καταστρέφονται ή 

απενεργοποιούνται χάρη στη φωτοχημική δράση που παρέχει η υπεριώδης 

ακτινοβολία UV-C. Μέσα σε μια συμβατική μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού, η 

πιο κοινή θέση για τη UV απολύμανση είναι μετά από την διήθηση. Η ένταση δόσης 

που απαιτείται για τον έλεγχο οργανικών ουσιών είναι πέντε φορές υψηλότερη από 

την ένταση της δόσης που χρησιμοποιείται για την απολύμανση97 98.

Η ακτινοβολία UV παράγεται από χαμηλής και μέσης πίεσης λυχνίες ατμού 

υδραργύρου. Μοιάζουν με τους λαμπτήρες φθορισμού . Οι λυχνίες UV χαμηλής 

πίεσης παράγουν κυρίως μονοχρωματική ακτινοβολία σε μήκος κύματος 254 nm, το 

οποίο είναι κοντά στο μήκος κύματος των 260 nm (255-265 nm) που θεωρείται ότι 

είναι πιο αποδοτικό για την απενεργοποίηση των μικροοργανισμών. Σε όλες τις 

περιπτώσεις χρησιμοποιούνται λυχνίες υδραργύρου-αργού για να παραχθεί 

ακτινοβολία στην περιοχή μήκους κύματος UV-C. Οι λυχνίες χαμηλής-πίεσης έχουν 

σχήμα «λεπτής γραμμής» με ολικό μήκος από 0,75 έως 1,5 m και διάμετρο μεταξύ 15 

έως 20 mm. Οι λυχνίες αυτές λειτουργούν βέλτιστα σε θερμοκρασία τοιχώματος 40 

°C και εσωτερική πίεση 0,007 mmHg (1 mmHg = 133,322 N/m2). Η ισχύς των 

λυχνιών χαμηλής πίεσης είναι περίπου 25 έως 27 W στα 254 nm σε ισχύ εισόδου 70 

έως 80 W. Το 85-88% περίπου της ισχύος της λυχνίας είναι μονοχρωματικό στα 254 

nm, έτσι ώστε να αποτελεί μια αποδοτική επιλογή στις διεργασίες απολύμανσης. Η 

ωφέλιμη ζωή των λυχνιών χαμηλής πίεσης κυμαίνεται από 9000 έως 13000 h, 

ανάλογα με τον αριθμό των κύκλων ανάμματος και σβησίματος της λυχνίας ανά 

ημέρα. Τα πλεονεκτήματα των νέων λαμπτήρων είναι ότι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής, λιγότερες εσωτερικές επικαθίσεις και καλή ενεργειακή διασπορά ακτινοβολίας 

ως αποτέλεσμα της «θετικής γεωμετρικής ακτινοβολίας». Το κυριότερο μειονέκτημα 

είναι η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Οι αντιδραστήρες απολύμανσης με UV 

διακρίνονται σε κλειστού τύπου και σε ανοικτού τύπου (ανοικτά κανάλια). Για την 

περίπτωση του πόσιμου νερού προτιμώνται αντιδραστήρες κλειστού τύπου.

97Kruithof, J.C., Kamp, P.C., Martijn, B.J. (2007), UV/H202 Treatment: A Practical Solution for 
Organic Contaminant Control and Primary Disinfection, Science and Engineering, Vol. 29, p.p. 273- 
280.
98 Solsona, F. and Mendez, J.P. (2003), Water disinfection, Pan American Center for Sanitary 
Engineering and Environmental Sciences, Lima, Peru.
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Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν σκοτώνει μικροοργανισμούς αλλά αδρανοποιεί το 

πυρηνικό DNA με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο αναπαραγωγικός μηχανισμός. Η 

μέθοδος απολύμανσης του νερού με υπεριώδη ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική στην καταστροφή μονοκύτταρων μικροοργανισμών, όπως είναι τα 

παθογόνα μικρόβια. Η καταστροφή των μικροοργανισμών οφείλεται στην 

απορρόφηση της ακτινοβολίας από το γενετικό υλικό των κυττάρων. Η μέγιστη 

καταστροφική ικανότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας επιτυγχάνεται σε μήκος 

κύματος 250-265 nm, όπου αναφέρεται η μέγιστη απορρόφηση της από τα 

νουκλεϊνικά οξέα. Όταν το γενετικό υλικό των κυττάρων απορροφά την ενέργεια από 

την υπεριώδη ακτινοβολία σχηματίζονται διμερή πυριμιδίνης μεταξύ γενετικών 

βάσεων πυριμιδίνης στην ίδια αλυσίδα DNA όπως φαίνεται και στο πιο κάτω σχήμα. 

Χάρη σε αυτό το δεσμό διμερών στην αλυσίδα του DNA, οι μικροοργανισμοί 

προσβάλλονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο διαχωρισμός των κυττάρων και επομένως ο 

πολλαπλασιασμός τους να είναι αδύνατος: ο μικροοργανισμός γίνεται επομένως 

αβλαβής και πεθαίνει".

4.5.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την δράση της UV

Για να επιτευχθεί η αδρανοποίηση των μικροοργανισμών η υπεριώδης ακτινοβολία 

πρέπει να απορροφηθεί από τον μικροοργανισμό. Συνεπώς οτιδήποτε παρεμποδίζει 

την υπεριώδη ακτινοβολία να επίδραση με τον μικροοργανισμό μειώνει την 

αποτελεσματικότητα της απολύμανσης. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες απολυμαντικές 

μεθόδους η δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας δεν επηρεάζεται από το ρΗ αλλά 

από τους εξής παράγοντες:

♦ Τις βιολογικές μεμβράνες που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των λαμπτήρων

♦ Τα διαλυμένα οργανικά και ανόργανα συστατικά

♦ Την θολερότητα

♦ Την συσσώρευση των μικροοργανισμών

♦ Την σύντομη ροή του νερού από τους λαμπτήρες

♦ Την γεωμετρία των λαμπτήρων* 100.

"Λέκκας, Θ. (2005a), Περιβαλλοντική Μηχανική , Διαχείρηση Υδατικών Πόρων, Κόσμος ΠΕΜΕΡ 
ΕΠΕ, Αθήνα.
I00US.EPA. (1999), Alternative Disinfectants and Oxidants Guidance Manual, U.S. Environmental 
Protection Agency, Washington.
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Η συσσώρευση των στερεών στην επιφάνεια των φύλλων προστασίας των 

λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας μειώνει σημαντικά την ένταση της υπεριώδους 

ακτινοβολίας και συνεπώς και την απόδοση της απολύμανσης. Επιπροσθέτως η 

δημιουργία στρωμάτων από ασβέστιο και μαγνήσιο στην επιφάνεια των λαμπτήρων 

μειώνει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Νερό που περιέχει υψηλές 

συγκεντρώσεις σιδήρου, σουλφίδια υδρογόνου και έχει υψηλή σκληρότητα είναι 

δεκτικό στη δημιουργία επικαλύψεων, οι οποίες μειώνουν σημαντικά την ένταση της 

υπεριώδους ακτινοβολίας. Οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων στερεών που 

δημιουργούν επικαλύψεις είναι:

♦ Συγκέντρωση σιδήρου μεγαλύτερη από 0,1 γγ̂  Σ-Ι

♦ Συγκέντρωση σουλφιδίων υδρογόνου μεγαλύτερη από 0,2 ιταμ Σ-1

♦ Σκληρότητα μεγαλύτερη από 140 πιμ Σ-1.

Η μετάδοση της υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να μειωθεί λόγω της παρουσίας 

ποικίλων χημικών ουσιών, όπως χουμικά οξέα, φαινόλες, άλατα θεϊκού οξέος και 

χημικών στοιχείων όπως χρώμιο κοβάλτιο, χαλκός σίδηρος και νικέλιο89.

Η ύπαρξη σωματιδίων επηρεάζει την απόδοση της απολύμανσης με υπεριώδη 

ακτινοβολία, καθώς εμπερικλείουν τους μικροοργανισμούς προστατεύοντας τους από 

την υπεριώδη ακτινοβολία και μειώνοντας παράλληλα και την ένταση της. 

Ουσιαστικά η χαμηλή θολερότητα των υπόγειων νερών επηρεάζει ελάχιστα την 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ωστόσο η υψηλή θολερότητα των επιφανειακών 

υδάτων μειώνει σημαντικά την απόδοση της απολύμανσης. Αντίστοιχα με την 

θολότητα, η συσσώρευση των μικροοργανισμών επηρεάζει την απόδοση της 

μεθόδου, καθώς μόνο ένα μέρος των μικροοργανισμών εκτίθεται στην υπεριώδη 

ακτινοβολία 89.

Η λανθασμένη γεωμετρία των λαμπτήρων έχει ως αποτέλεσμα να μένουν περιοχές οι 

οποίες δεν εκτίθενται στην υπεριώδη ακτινοβολία. Θα πρέπει ωστόσο να 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε όλη η μάζα του προς επεξεργασία νερού να 

εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία. Επιπλέον θα πρέπει να δημιουργούνται 

συνθήκες ανάμιξης για την καλύτερη απόδοση της μεθόδου89.
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4.5.3. Επιπτώσεις στους παθογόνους μικροοργανισμούς

Η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας έχει αποδεικτή ότι είναι αποτελεσματική μέθοδος 

απολύμανσης του νερού, καθώς είναι πολύ αποτελεσματική στην αδρανοποίηση ιών 

και βακτηρίων με σχετικά χαμηλή UV ένταση ακτινοβολίας, αλλά απαιτείται πολύ 

υψηλότερη ένταση για την αδρανοποίηση πρωτόζωων, όπως Cryptosporidium και 

Giardiam . Για την αδρανοποίηση 90% βακτηρίων και ίων απαιτούνται λιγότερο από 

10 mJ/cm2, δόσεις UV από 25 έως 35 mJ cm-2, έχουν προταθεί για την 

αποτελεσματική απολύμανση του πόσιμου νερού. Σε νερά με χαμηλή θολερότητα 

κάτω από 1 NTU δόσεις UV 15-25 mWs cm-2 είναι αρκετές για να επιτευχθεί 

αδρανοποίηση 99% στους περισσότερους μικροοργανισμούς. Οι Lee et al. (2009), 

αναφέρουν την αδρανοποίηση μυκητοβακτηρίων και του Ε. coli με χαμηλής ή μέσης 

πίεσης λαμπτήρων UV. Όπως αναφέρεται μια δόση χαμηλής πίεσης των 8 mJ cm-2 

απαιτείται για την αδρανοποίηση 3,5 log του Ε. Coli. Ενώ δόση UV 100 mJ cm-2 

απαιτείται για την αδρανοποίηση 3,5 log του Μ. fortuitum και 50 mJ cm-2 για την 

αδρανοποίηση 3,5 log του Μ. avium. Ακτινοβολία με 20 mJ cm-2 χαμηλής και μέσης 

πίεσης μπορεί να αρανοποιήση 3~4 log του Μ. avium, πάνω από 4 log του Μ. 

lentiflavum, ή 2~3 log του Μ fortuitum. Το Μ. intracellulare αδρανοποιείται πάνω 

από 2 log σε δόση UV των 5 mJ cm-2 σε χαμηλής και μέσης πίεσης λαμπτήρες101 102 103.

4.6. Άλλες μέθοδοι απολύμανσης
4.6.1. Ιώδιο

Το ιώδιο έχει χρησιμοποιηθεί στην επεξεργασία του πόσιμου νερού από την αρχή του 

1900 . Χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη Γαλλία το 1915 κατά τη διάρκεια του πρώτου

παγκόσμιου πολέμου στην επεξεργασία νερού κατανάλωσης με σκοπό την 

απολύμανση του νερού με μορφή ταμπλέτων για τον στρατό. Το ιώδιο δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται μακροπρόθεσμα επειδή είναι φυσιολογικά ενεργό, και η κατάποση 

μεγάλων συγκεντρώσεων μπορεί να είναι επιβλαβής στην ανθρώπινη υγεία. Η μέση 

συγκέντρωση του ολικού ιωδίου στο πόσιμο νερό στις ΗΠΑ είναι 4 μμ L-1, και η 

μέγιστη συγκέντρωση είναι 18 μμ L-1. Συστήνεται συγκέντρωση 2,5 mg L-1. Η

101 Myllykangas, Τ. (2004), Prevention of bromine containing disinfection by products during drinking 
water treatment, National Public Health Institute, Department of Environmental Health, Laboratory of 
Chemistry, University of Kuopio, Finland.
102 Lee, Y.J. and Nam, S.H. (2002), Reflection on Kinetic Models to the Chlorine Disinfection for 
Drinking Water Production, The Journal of Microbiology, Vol. 40, No. 2, p.p. 119-124.
103 Ellis, K.V., Cotton, A.P., Khowaja, M.A. (1993), Iodine disinfection of poor quality waters, Water 
Research, Vol. 27, No. 3, p.p. 369-375.

76



Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ότι το ιώδιο δεν θα πωλείται ή δεν θα 

παράσχετε πλέον για χρήση στην απολύμανση του πόσιμου νερού κατανάλωσης μετά 

από τις 25 Οκτωβρίου 2009. Αυτή η ανακοίνωση αφορά άμεσα και τις 27 χώρες της 

ΕΕ. και αφορά ενδεχομένως την ασφάλεια της υγείας από την χρησιμοποίηση των 

χημικών προϊόντων επεξεργασίας νερού (Commission Decision 2008/809/EC).

Το ιώδιο όπως και το χλώριο έχουν μεγαλύτερη μικροβιοκτόνο δράση σε χαμηλές 

τιμές pH. Το υποιωδιώδες οξύ στο νερό δίνει αντίστοιχες αντιδράσεις υποχλωριώδες 

οξύ. Επίσης έχει μεγαλύτερη βιοκτόνο δράση σε pH κάτω από 7,5, σε pH πάνω από 

8,0 το ΗΟΙ είναι ασταθές και αποσυντίθεται αργά για τον σχηματισμό ιωδικών και 

ιωδιούχων τα οποία δεν έχουν μικροβιοκτόνες ιδιότητες. Το ιώδιο ¡2, και το 

υποιωδιώδες οξύ, ΗΟΙ, κατέχουν μικροβιοκτόνες ιδιότητες αλλά το μοριακό ιώδιο 

είναι προφανώς πιο αποτελεσματικότερο ενάντια στις κύστες και τα σπόρια ενώ το 

υποιωδιώδες οξύ είναι αποτελεσματικότερο για την αδρανοποίηση των ιών. Οι Wyss 

και Strandskov (1945), αναφέρουν ότι το 12, είναι 3 έως 6  φορές πιο αποτελεσματικό 

στα σπόρια από ότι το ΗΙΟ104.

Τα επίπεδα συγκεντρώσεων ιωδίου που προστίθενται στο νερό είναι πρέπει να 

ελέγχονται γιατί προκαλούν προβλήματα θυρεοειδή και συνδέονται με τον 

αυξανόμενο κίνδυνο ασθένειας1 °3.

4.6.2. Βρώμιο

Το βρώμιο έχει μοριακό βάρος 159,83, σημείο τήξης -7,2 °C, και σημείο βρασμού 

58,78 °C. Το βρώμιο διαλυμένο στο νερό δίνει τις αντίστοιχες χημικές αντιδράσεις με 

εκείνες του χλωρίου106. Η αντίδραση της αμμωνίας με το βρώμιο σε διαλύματα 

περισσότερο όξινα από pH 6  δίνει ΝΒΓ3. Το βρώμιο δίνει γρήγορα το σημείο πλήρους 

οξείδωσης με την αμμωνία. Παρά τα πλεονεκτήματα του, το βρώμιο δεν φαίνεται ότι 

μπορεί να αντικαταστήσει το χλώριο γιατί είναι πολύ ακριβότερο και γιατί δεν 

υπάρχουν και εμπειρικά δεδομένα χρήσης του σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Η 

μικροφυκοκτόνα δράση του, ιδιαίτερα σε συνδυασμένη χρήση με χλώριο, είναι

104 Ellis, K.V. and van Vree, H.B.R.J. (1989), Iodine used as a water disinfectant in turbid waters,
Water Research, Vol. 23, No. 6, p.p. 671-676.
105 Andersen, S., Petersen, S.B., Laurberg, P. (2002), Iodine in drinking water in Denmark is bound in 
humic substances, European Journal of Endocrinology, Vol. 147, p.p. 663-670.
106 Elsmore, R. (1995), Development of Bromine Chemistry in Controlling Microbial Growth in Water 
Systems, International Biodeterioration & Biodegradation, p.p. 245-253.
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ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ίσως και αποτελεί την ενδεικνυόμενη χρήση σε 

περιπτώσεις ειδικών προβλημάτων με μικροφύκη. Η βακτηριοκτόνα και ιοκτόνα 

δράση του HOBr έχει βρεθεί να είναι ανάλογη εκείνης του HOC1. Επιπρόσθετα η 

βακτηριοκτόνα και ιοκτόνα δράση του βρωμίου αναφέρεται ότι αλλάζει πολύ λίγο 

λόγω παρουσίας αμμωνίας. Οι βρωμαμίνες παρουσιάζουν δραστικότητα παρόμοια μα 

εκείνη του HOBr. Εχει ερευνηθεί η δράση της βρωμαμίνης και του ελεύθερου 

βρωμίου πάνω στο Ε. coli. Βρέθηκε ότι η ταχύτητα αδρανοποίησης των βακτηρίων 

από την βρωμαμίνη είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του ιόντος 

μονοβρωμοαμμωνίου (NH3Br+), που με την σειρά της εξαρτάται από το pH. Σε 

ουδέτερο pH η δράση της βρωμαμίνης στα βακτήρια είναι άμεση. Το ελεύθερο 

βρώμιο επίσης έχει άμεση δράση στα βακτήρια, αλλά σε πειραματικές συνθήκες η 

ταχύτητα αδρανοποίησης των βακτηρίων από το βρώμιο μειώνεται λόγω της 

προσρόφησης και καταστροφής του βρωμίου. Δεδομένου ότι το βρώμιο εξατμίζεται 

πολύ εύκολα και το αέριο του είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, πρέπει να λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα προστασίας. Πρέπει να τονιστεί ότι ούτε το χλώριο ούτε το βρώμιο 

δεν εμφανίζεται να είναι καρκινογόνο αυτό καθ' εαυτό ή όταν διαλύεται στο νερό. Το 

χλωριωμένο νερό και το νερό δεν είναι καρκινογόνο. Αλλά, ωστόσο το βρώμιο όπως 

και το χλώριο, σχηματίζει τριαλογονομεθάνια, εάν υπάρχουν στο νερό φουλβικά οξέα 

και αμμωνία, θα σχηματιστεί το καρκινογόνο βρωμοφόρμιο. Η απολύμανση με το 

βρώμιο έχει σχεδόν τα ίδια πλεονεκτήματα με την χλωρίωση. Εντούτοις, έχει δύο 

σημαντικά μειονεκτήματα που η τελευταία μέθοδος δεν έχει: είναι ακριβότερο και 

είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε μικρές και μακρινές περιοχές των αναπτυσσόμενων
, 107χωρων .

4.6.3. Υπερμαγγανικό κάλιο

Το υπερμαγγανικό κάλιο χρησιμοποιείται ως οξειδωτικό για την απαλλαγή του νερού 

από τις οσμές και τις γεύσεις και για την οξείδωση του σιδήρου και μαγγανίου και 

άλλων ανόργανων όπως S-, CN- και οργανικών ουσιών. Επίσης έχει βακτηριοκτόνα 

και αλγοκτόνα δράση και χρησιμοποιείται στην βιομηχανία για την οξείδωση κυρίως 

οργανομεταλλικών ενώσεων. Το Υπερμαγγανικό κάλιο έχε διαλυτότητα στο νερό 6,5 107

107 Solsona, F. and Mendez, J.P. (2003), Water disinfection, Pan American Center for Sanitary 
Engineering and Environmental Sciences, Lima, Peru.
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gr/100 ml στους 20°C. Η διαλυτότητα αυτή διπλασιάζεται περίπου με τον 

διπλασιασμό της θερμοκρασίας και μειώνεται με την μείωση της108.

4.6.4. Ηλιακή ακτινοβολία

Η βακτηριοκτόνος επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας (SODIS) αρχικά αναφέρθηκε 

από τους Downes και Blunt το 1877109. Η χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας στην 

επεξεργασία του πόσιμου νερού άρχισε να εξετάζεται την δεκαετία του 1990. Η 

μέθοδος της ηλιακής ακτινοβολίας είναι μια μη χημική μέθοδος απολύμανσης και 

είναι πολύ οικονομική σε σχέση με άλλες μεθόδους. Η απολύμανση του νερού με την 

χρήση ηλιακής ακτινοβολίας είναι μια θερμική διαδικασία που αποτελείται από την 

αύξηση της θερμοκρασίας ύδατος για μεγάλη χρονική περίοδο που έχουν 

προετοιμαστεί για να απορροφήσουν τη θερμότητα που παράγεται από την ηλιακή 

ακτινοβολία. Η διαδικασία της ηλιακής απολύμανσης του πόσιμου νερού είναι μια 

εφαρμοσμένη μέθοδος επεξεργασίας του πόσιμου νερού στης αναπτυσσόμενες χώρες 

όπως π.χ. η Νιγηρία, η Ινδονησία, το Νεπάλ κ.α., είναι σχετικά εύκολη τεχνολογία 

χωρίς την χρήση χημικών ουσιών για να βελτιώσει την μικροβιακή ποιότητα του 

νερού. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι δεν αλλάζει η χημική σύσταση του 

νερού, η οσμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό επίπεδο για απολύμανση 

μικρών ποσοτήτων νερού και δεν σχηματίζονται παραπροϊόντα. Ενώ τα 

μειονεκτήματα της διαδικασίας SODIS είναι ότι δεν μπορεί να επεξεργαστεί 

μεγάλους όγκους νερού και απαιτεί νερό με σχετικά χαμηλή θολερότητα. Η SODIS 

λειτουργεί με την συνεργική επίδραση της θερμοκρασίας νερού και την UV 

ακτινοβολίας. Η υψηλή θερμοκρασία του νερού επιτυγχάνεται με την χρήση μαύρων 

επιφανειών τοποθέτησης των φιαλών, καθώς και με την χρήση μικρών όγκων νερού 

ανά περιοχή έκθεσης. Η διαδικασία SODIS χρησιμοποιεί δύο συστατικά του ηλιακού 

φωτός: την UV-A ακτινοβολία (320 έως 400 nm), για την αδρανοποίηση των 

μικροοργανισμών και την υπέρυθρη ακτινοβολία για την αύξηση της θερμοκρασίας 

του νερού110. Αυτή η συνδυασμένη χρήση ενισχύει την αποδοτικότητα της 

διαδικασίας αδρανοποίησης των παθογόνων μικροοργανισμών. Η δόση της 

ακτινοβολίας εξαρτάται από την επιλογή του υλικού των μπουκαλιών την θέση και

108 Λέκκας, Θ. (2005a), Περιβαλλοντική Μηχανική , Διαχείρηση Υδατικών Πόρων, Κόσμος ΠΕΜΕΡ 
ΕΠΕ, Αθήνα.
I09lbanez, P.F. (2007), Solar disinfection of drinking water, Course on: Innovative Processes and 
Practices for Wastewater Treatment and Re-use, Ankara University, Turkey.
110 Ibanez, P.F. (2007), Solar disinfection of drinking water, Course on: Innovative Processes and 
Practices for Wastewater Treatment and Re-use, Ankara University, Turkey.

79



τον προσανατολισμό, το βάθος του νερού, την θολερότητα και τον χρόνο έκθεσης. 

Για την εξασφάλιση ικανοποιητικών ποσοστών αδρανοποίησης το νερό θα πρέπει να 

εκτίθεται για 3 έως 5 ώρες σε ακτινοβολία ισχύος 500 W m-2. Το ομοσπονδιακό 

ίδρυμα υδρόβιας επιστήμης και τεχνολογίας (Eawag), ανέφερε πως για να επιτευχθεί 

αποτελεσματική απολύμανση απαιτείται θερμοκρασία νερού 30 °C και ένταση 

ηλιακής ακτινοβολίας τουλάχιστον 500 W m-2 για 5 ώρες. Η υπεριώδης και 

υπέρυθρη ακτινοβολία αδρανοποιούν τους μικροοργανισμούς μέσο τριών 

μηχανισμών. Η απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας από το DNA ευνοεί την 

δημιουργία ομοιοπολικών δεσμών θυμίνης, οπότε σχηματίζονται διμερή θυμίνης, τα 

οποία σταματούν πρόωρα την αντιγραφή του DNA. Επιπλέον ο σχηματισμός θυμίνης 

δημιουργεί μεταλλάξεις. Η διαλυμένη οργανική ύλη απορροφά την υπεριώδη 

ακτινοβολία με αποτέλεσμα να ευνοούνται φωτοχημικές αντιδράσεις που 

σχηματίζουν υπεροξείδια και υπεροξείδια του υδρογόνου, τα οποία καταστρέφουν 

τους μικροοργανισμούς οξειδώνοντας τα κυτταρικά συστατικά. Η απορρόφηση τόσο 

της υπεριώδης όσο και της υπέρυθρης ακτινοβολίας αυξάνει την θερμοκρασία. Η 

αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από το φυσιολογικό δημιουργεί επιπλοκές στην 

σύνθεση των πρωτεϊνών111 112. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρόλο που η ηλιακή 

ακτινοβολία αδρανοποιεί τους μικροοργανισμούς παρατηρείται αύξηση του 

πληθυσμού τους, οπότε κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός με ετερογενείς 

καταλύτες όπως το διοξείδιο του τιτανίου ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου. Η συνδυαστική αυτή δράση έχει αναφερθεί ότι αυξάνει των ποσοστό 

αδρανοποίησης των μικροοργανισμών κατά 20 έως 25% . Οι Lonne et al. (2005),

αναφέρουν την αδρανοποίηση πρωτόζωων μυκήτων και βακτηρίων με την 

συνδυαστική δράση της SODIS με το διοξείδιο του τιτανίου μετά από 8 ώρες έκθεσης 

(870 W m-2 σε 300 nm-10 mm, 200 W m-2 σε 300-400 nm UV). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα επιτεύχθηκε τουλάχιστον μια μείωση της τάξης των 4 log στα 

πρωτόζωα, τους μύκητες και τα βακτηρίδια113.

"'Oates, P.M., Shanahan, P., Polz, M.F. (2003), Solar disinfection (SODIS): simulation of solar 
radiation for global assessment and application for point-of-use water treatment in Haiti, Water 
Research, Vol. 37, p.p. 47-54.
112 Duffy, E.F., Al Touati, F., Kehoe, S.C., McLoughlin, O.A., Gill, L.W., Gemjak, W., Oiler, I., 
Maldonado, M.I., Malato, S., Cassidy, J., Reed, R.H., McGuigan, K.G. (2004), novel Ti02-assisted 
solar photocatalytic batch-process disinfection reactor for the treatment of biological and chemical 
contaminants in domestic drinking water in developing countries, Solar Energy, Vol. 77, p.p. 649-655.
113 Lonnen, J., Kilvington, S., Kehoe, S.C., Al Touati, F., McGuigan, K.G. (2005), Solar and 
photocatalytic disinfection of protozoan, fungal and bacterial microbes in drinking water, Water 
Research, Vol. 39, p.p. 877-883.
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4.6.5. Σπηλαίωση

Η σπηλαίωση ή κοιλότητα (cavitation) είναι το φαινόμενο δημιουργίας έντονων 

ηχητικών κυμάτων τα οποία προκαλούν εναλλασσόμενες περιοχές συμπίεσης ή 

διαστολής στο νερό με αποτέλεσμα την δημιουργία μικροφυσαλίδων στο νερό114. Οι 

τέσσερις τύποι σπηλαίωση είναι οι εξής:

1. Ακουστική σπηλαίωση (Acoustic cavitation)

2. Υδροδυναμική σπηλαίωση (Hydrodynamic cavitation)

3. Οπτική σπηλαίωση (Optic cavitation)

4. Σωματιδιακή σπηλαίωση (Particle cavitation)115.

Η σπηλαίωση που δημιουργείται λόγω των ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας 

καλείται ακουστική (ultrasonication) (16 KHz-100 MHz), ενώ όταν δημιουργείται 

λόγω μεταβολής της πίεσης που συμβαίνει λόγω αλλαγής των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών του συστήματος ροής καλείται υδροδυναμική. Η οπτική σπηλαίωση 

παράγεται από φωτόνια μεγάλης έντασης (λέιζερ) που τα οποία σπάνε στο υγρό. Η 

σωματιδιακή σπηλαίωση παράγεται από δέσμες στοιχειωδών σωματιδίων π.χ. δέσμες 

νετρονίων. Από αυτούς τους τέσσερις τύπους σπηλαίωσης μόνο η ακουστική και 

υδροδυναμική χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού. Η υδροδυναμική 

έχει βρεθεί πως έχει πολύ καλές απολυμαντικές ιδιότητες. Στην υδροδυναμική 

σπηλαίωση οι μικροφυσαλίδες δημιουργούνται όταν υπάρχει πολύ χαμηλή πίεση. Η 

αύξηση της ταχύτητας του νερού οδηγεί σε περαιτέρω μείωση της πίεσης και σε 

αύξηση του ρυθμού δημιουργίας των μικροφυσαλίδων. Η σπηλαίωση είναι μια 

αποτελεσματική μη χημική μέθοδος απολύμανσης του νερού καθώς δεν 

δημιουργούνται τοξικά παραπροϊόντα και δεν απαιτούνται μεγάλα ποσοστά 

ενέργειας. Ωστόσο για την απαραίτητη μείωση της πίεσης του νερού απαιτείται 

εξοπλισμός υψηλού κόστους, γεγονός που καθιστά την συγκεκριμένη μέθοδο μη 

συχνά εφαρμόσιμη στην διαδικασίας της απολύμανσης. Έχει παρατηρηθεί αύξηση 

της θερμοκρασίας του νερού κατά την διαδικασία της σπηλαίωσης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των Mezule et al. (2009), βρέθηκε ότι η σπηλαίωση ήταν πολύ 

αποτελεσματική στην διακοπή πολλαπλασιασμού του βακτηρίου Ε. coli. Η

114 Jyoti, Κ.Κ. and Pandit, A.B. (2004), Ozone and cavitation for water disinfection, Biochemical 
Engineering Journal, Vol. 18, p.p. 9-19.
115 Gogate, P.R. and Pandit A.B. (2004), A review of imperative technologies for wastewater treatment 
1: oxidation technologies at ambient conditions, Advances in Environmental Research, Vol. 8, p.p. 501- 
551.
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επεξεργασία με την μέθοδο της υδροδυναμικής σπηλαίωσης μείωσε την διαίρεση των 

κύτταρων του βακτηρίου του Ε. coli έως και 75% μετά από χρόνο επαφής 3 min και 

απαίτηση ενέργεια 490 W L-1ιι6. Ακόμη η ακουστική και υδροδυναμική σπηλαίωση 

έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στην αδρανοποίηση των ετερότροφων βακτηρίων 

όπως Total coliforms, Fecal coliforms και Fecal streptococcU)2. Με την πρόσκρουση 

δημιουργούνται κοιλότητες στις κυτταρικές μεμβράνες των μικροοργανισμών και 

έτσι αυξάνεται η διαπερατότητά τους οπότε μειώνεται η ανθεκτικότητα τους103.

4.6.6. Υπέρηχοι

Την δεκαετία του 1920 οι Harvey και Loomis ήταν οι πρώτοι που δημοσίευσαν ότι οι 

υπέρηχοι μπορούν να αδρανοποιήσουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς, και από 

τότε άρχισε να αναπτύσσεται το ενδιαφέρον τον ερευνητών για τους υπέρηχους ως 

διαδικασία απολύμανσης . Μερικά είδη βακτηρίων παράγουν αποικίες και σπόρια, 

τα οποία συσσωρεύονται σε σφαιρικές συστάδες (π.χ. Bacillus subtilis). Η χρήση ενός 

βιοκτόνου μπορεί να καταστρέψει τους μικροοργανισμούς στην επιφάνεια τέτοιων 

συστάδων αλλά συχνά αφήνει άθικτα κάποια βακτηρία. Τα συσσωματώματα που 

δημιουργούνται από την υλή προστατεύουν τους μικροοργανισμούς από την δράση 

του απολυμαντικού. Λόγω αυτών των προβλημάτων εναλλακτικές μέθοδοι 

ερευνήθηκαν από διάφορους ερευνητές μεταξύ αυτών και η εφαρμογή του υπερήχου 

η οποία έχει αποδεικτή ότι είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος αδρανοποίησης των 

μικροοργανισμών. Οι υπέρηχοι έχουν την δυνατότητα να αδρανοποιούν βακτηριακά 

κύτταρα αλλά δυστυχώς έχει αποδεικτή ότι δεν είναι οικονομικά αποδοτική 

μέθοδος . Τα βακτήρια αδρανοποιούνται όταν παρέχεται η απαραίτητη ενέργεια, 

ενώ σε χαμηλότερα ποσά ενέργειας βελτιώνουν την απόδοση του προστιθέμενου 

απολυμαντικού μέσου. Σε συχνότητες 20 kHz βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του 

απολυμαντικού μέσου, ενώ σε συχνότητες 850 kHz απαιτούνται για την 

αδρανοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών. Πιο συγκεκριμένα για την 

αδρανοποίηση του βακτηρίου Ε. coli απαιτείται χρόνος έκθεσης 1 min και συχνότητα 

850 kHz. Οι Joyce et al. (2003), ερεύνησαν μια σειρά υπερηχητικών συχνοτήτων (20, 116 117 118

116 Mezule, L., Tsyfansky, S., Yakushevich, V., Juhna, T. (2009), A simple technique for water 
disinfection with hydrodynamic cavitation: Effect on survival of Escherichia coli, Desalination, Vol. 
248, p.p. 152-159.
117 Mason, T.J. (2007), Developments in ultrasound-Non-medical, Progress in Biophysics and 
Molecular Biology, Vol. 93, p.p. 166-175.
118 Hunter, G., Lucas, M., Watson, I., Parton, R. (2008), A radial mode ultrasonic horn for the 
inactivation of Escherichia coli K12, Ultrasonics Sonochemistry, Vol. 15, p.p. 101-109.
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38, 512, kHz 850), καθώς και τον χρόνο έκθεσης που απαιτείται για την 

αδρανοποίηση των βακτηρίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το επί της εκατό 

ποσοστό αδρανοποίησης του βάκιλου αυξάνεται με την αύξηση του χρόνου έκθεσης 

και την ένταση της συχνότητας που εκπέμπεται από τον υπέρηχο στις χαμηλές 

συχνότητες (20 και 38 kHz), ενώ στις 2 πιο υψηλές συχνότητες (512 και 850 kHz) 

βρέθηκαν υψηλά ποσοστά αδρανοποίησης των βακτηρίων χωρίς να απαιτείται 

αύξηση του χρόνου έκθεσης. Στον πιο κάτω πίνακα παρατηρείται το ποσοστό 

αδρανοποίησης των βακτηρίων με δύο απολυμαντικά καθώς και συνδυασμός τους 

μετά από χρόνο έκθεσης 5 min και 20 min. Όπως διαφαίνεται με την αύξηση του 

χρόνου έκθεσης αυξάνεται και το ποσοστό αδρανοποίησης. Ακόμη με τον συνδυασμό 

αυτών των 2 απολυμαντικών μπορούμε να επιτύχουμε έως και 100% αδρανοποίηση 

των βακτηρίων. Επίσης συγκέντρωση χλωρίου 1 mg L-1 μαζί με υψηλής συχνότητας 

(800 kHz) έκθεσης αποδεικτικέ πολύ πιο αποτελεσματική στην αδρανοποίηση των 

βακτηρίων από ότι η χαμηλής συχνότητας (25 kHz) για την ίδια ακουστική ένταση 8

Wcm-2 105

4.6.7. Ιόντα αργύρου και χαλκού

Τα ιόντα βαρέων μετάλλων όπως χρυσού και αργύρου έχουν βακτηριοκτόνες 

ιδιότητες. Ο ιονισμός τέτοιον ιόντων είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος απολύμανσης 

του νερού από την χλωρίωση που προκαλεί διάβρωση των σωληνώσεων και 

σχηματίζει καρκινογόνα παραπροϊόντα. Η μέθοδος αυτή ((3ιι2+Μ£+) 

χρησιμοποιείται κυρίως ως απολυμαντικό στα νοσοκομεία για τον έλεγχο του 

βακτηρίου της λεγιονέλας με σύστημα ζεστού νερού χρησιμοποιώντας 0,2-0,4 τημ 1.-1 

χαλκού και 0,02-0,04 η ^  Ε-1 αργύρου. Τα ιόντα χαλκού και αργύρου παράγονται 

από μεταλλικά ηλεκτρόδια κατασκευασμένα από χαλκό και αργυρό σε αναλογία 

90:10 και εισέρχονται στο ζεστό νερό επανακυκλοφορίας. Ο ιονισμός των ιόντων 

χαλκού και αργύρου έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους 

απολύμανσης, καθώς έχει χαμηλό κόστος, άμεση εγκατάσταση, εύκολη συντήρηση 

όπως επίσης παρέχει και υπολειμματική συγκέντρωση στο δίκτυο119. Οι 

συγκεντρώσεις που έχουν οριστεί από τις ΗΠΑ που απαιτούνται για την δράση του 

είναι 1,3 πιμ Τ-1 για τον χαλκό και 0,1 ηΐ£ Ε-1 για τον αργυρό ως δευτερεύον 

απολυμαντικό λόγω της αισθητικής επίδρασης του. Τα όρια για το πόσιμο νερό

11JLin, Y-S.E., Vidic, R.D., Stout, J.E., Yu, V.L. (1996), Individual and combined effects of copper and 
silver ions on inactivation of Legionella pneumophila, Water Research, Vol. 30, No.8, p.p. 1905-1913.

83



κατανάλωση σύμφωνα με την ΕΡΑ ορίζονται τα 0,1 mg L-1 για τον χαλκό και 0,05 

mg L-1 για τον άργυρο, αντιστοίχως . Η συγκεκριμένη μέθοδος ιονισμού βασίζεται 

στη χρήση ηλεκτροδίων που απελευθερώνουν ιόντα χαλκού (Cu2+) και αργύρου 

(Ag+). Η βακτηριοκτόνο δράση των ιόντων Cu2+ και Ag+ οφείλεται στο θετικό τους 

φορτίο που αντιδρά με τα πεδία αρνητικού φορτίου του μικροβιακού τοιχώματος 

προκαλώντας την καταστροφή τους . Η διαδικασία αυτή σε συνδυασμό με την 

διακοπή της σύνθεσης των πρωτεϊνών συμβάλλουν στην καταστροφή των 

μικροοργανισμών 107. Σύμφωνα με ορισμένες επιστημονικές μελέτες, η συγκεκριμένη 

μέθοδος επεξεργασίας μπορεί να θεωρείται μέσο καταπολέμησης της λεγιονέλλας 

(Legionella pneumophila) στα δίκτυα θερμού νερού ακόμα και αν, όπως κάθε 

σύστημα επεξεργασίας του νερού, παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα και απαιτεί 

τη λήψη προληπτικών μέτρων. Έτσι, για παράδειγμα, για να λειτουργεί σωστά, τα 

ηλεκτρόδια του ιονιστή πρέπει να καθαρίζονται και να αντικαθίστανται τακτικά 109.

4.6.8. Υπεροξικό οξύ

Το υπεροξικό οξύ παράγεται από οξικό οξύ και υπεροξείδιο του υδρογόνου και 

χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια ως απολυμαντικό και ως μέσο αποστείρωσης στα 

νοσοκομεία. Επίσης χρησιμοποιείται ως βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο. Το 

εμπορικά διαθέσιμο υπεροξικό οξύ είναι επίσης γνωστό ως αιθανοϋπεροξείδιο, 

υπεροξυοξικό οξύ ή ακέτυλουδροξείδιο, είναι διαθέσιμο σε διάλυμα ισορροπίας 

τεσσάρων ενώσεων που περιλαμβάνουν το οξικό, το υπεροξύδιο του υδρογόνου, το 

υπεροξικό οξύ και το νερό. Η σχετική αντίδραση είναι η ακόλουθη:

CH3CO2H + Η2Ο2 -» CH3CO3H + H2Ü (33)

Το αδιάστατο υπεροξικό οξύ θεωρείται ότι είναι βιοκτόνος ένωση στο μίγμα 

ισορροπίας ωστόσο το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να συμβάλει στην 

διαδικασία της απολύμανσης. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του είναι η 

παραπροϊόντων, η μη επίδραση της τιμής του pH, ο μικρός χρόνος επαφής και η 120 121

120 Omelchenko, A., Pivovarov, A. A., Swindall, W.J. (2005), Modem Tools and Methods of Water 
Treatment for Improving Living Standards, Part, Water Disinfection Using Silver and Copper Ions and 
Colloidal Gold, NATO Science Series, Vol.48, p.p. 159-166.
121 Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (2009), Αναφορά 0578/2007, του Mathieu Wemaëre, δικηγόρου της 
γαλλικής εταιρείας Sanichem, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων,
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_20l4/documents/peti/cm/786/786489/786489el.pdf
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υψηλή αποδοτικότηια για την αδρανοποίηση των βακτηρίων και ιών. Λόγω της 

αστάθειας του μορίου πρέπει να παράγεται επιτόπου στην μονάδα επεξεργασίας. Τα 

παραπροϊόντα που προκύπτουν δεν είναι τοξικά και είναι βιοδιασπόμενα .

4.6.9. Βρασμός

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ο βρασμός του νερού αποτελεί μια φυσική και 

αποτελεσματική μέθοδος καταστροφής των παθογόνων μικροοργανισμών. 

Εργαστηριακά στοιχεία αποδεικνύουν ότι ενός λεπτού βρασμός σε κανονική 

ατμοσφαιρική πίεση είναι αποτελεσματικό στην αδρανοποίηση των ετερότροφων 

βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένων των κολοβακτηριδίων). Ενώ υπάρχουν μερικά 

ανθεκτικά στη θερμότητα spore-forming βακτηρίδια που μπορούν να επιζήσουν 

αυτής της θερμικής επεξεργασίας, τέτοιοι οργανισμοί προκαλούν σπανίως ασθένειες 

και το επίπεδο κινδύνου είναι αποδεκτό σε επείγουσα περίπτωση. Η αδρανοποίηση 

ιών εμφανίζεται επίσης μέσα στο πρώτο λεπτό βρασμού. Επίσης αναφέρεται ότι η 

προσθήκη κυστών Giardia στο βρασμένο νερό οδήγησε στην άμεση αδρανοποίηση 

τους, καθώς και η έκθεση των κυστών Entamoeba histolytica σε νερό 50 °C για 2 

λεπτά είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη θανάτωση τους. Επιπλέον είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι στα μεγάλα υψόμετρα (ορεινές περιοχές), (90 °C σε 3 km), ο βρασμός 

πρέπει να παραταθεί στα 3 λεπτά σαν συντελεστής ασφαλείας. Επίσης 1 λεπτό 

βρασμού αναφέρεται στο νερό το οποίο έχει ήδη φτάσει στους 100 °C122 123.

4.6.10. Αποστειρωτική διήθηση

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην διήθηση του νερού υπό πίεση διαμέσου ειδικών 

μεμβρανών, οι οποίες κατακρατούν τους μικροοργανισμούς. Οι πόροι των 

μεμβρανών έχουν διάμετρο μικρότερη του μεγέθους των μικροοργανισμών π.χ. κάτω 

των 0,5 μιτι και επομένως κατά την διέλευση του νερού οι μικροοργανισμοί 

κατακρατούνται από αυτές. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η μικρή απόδοση 

και το γεγονός ότι δεν συγκροτούνται οι μικροοργανισμοί με μέγεθος μικρότερο των 

πόρων της μεμβράνης, όπως είναι οι ιοί και οι διάφορες τοξίνες. Πάντως η μέθοδος

122 US.EPA. (1999), Alternative Disinfectants and Oxidants Guidance Manual, U.S. Environmental 
Protection Agency, Washington.
l2jGeldreich, E.E. (1989), Drinking water microbiology new directions toward water quality 
enhancement, International Journal of Food Microbiology, Vol. 9, p.p. 295-312.
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αυτή χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά ιδιαίτερα μετά την βελτίωση της απόδοσης 

των ειδικών φίλτρων και μεμβρανών124.

4.6.11. Ραδιενεργός ακτινοβολία

Η ραδιενέργεια ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει, ανάλογα με την ένταση και 

τον χρόνο έκθεσης, μικρόβιοκτόνες ιδιότητες. Ως πηγή ραδιενεργούς ακτινοβολίας 

χρησιμοποιείται συνήθως 60Οο σε μορφή ράβδων. Το νερό διέρχεται διαμέσου 

ειδικών αγωγών από τον χώρο ραδιενεργούς ακτινοβόλησης με τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η ρύπανση του με ραδιενεργό υλικό. Οι προτεινόμενες δόσεις για 

απολύμανση είναι 450 Ιίταδ σε 106 Οϊ/πι31ι112.

124 Μήτρακας, Μ. (2001), Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού, 2η Έκδοση, Εκδόσεις 
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
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Κεφάλαιο 5. Δειγματοληψία του νερού
Η λήψη των δειγμάτων πόσιμου νερού μπορεί να γίνει από πηγάδια, πηγές, ποταμούς, 

από διάφορα σημεία επεξεργασίας του πόσιμου νερού και από το δίκτυο διανομής. Η 

λήψη του δείγματος πρέπει να είναι τυχαία και τα σημεία του δικτύου πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικά του δικτύου. Έτι πρέπει να λαμβάνονται δείγματα από τις 

δεξαμενές παροχής, από διάφορα σημεία διακλαδώσεων του δικτύου παροχή και από 

τα τελικά σημεία των δικτύων όπου πολλές φορές συγκεντρώνεται στάσιμο νερό.

Για τη λήψη των δειγμάτων χρησιμοποιούνται φιάλες, συνήθως σκουρόχρωμες, που 

έχουν πλυθεί προσεκτικά με κοινό νερό την αρχή, με απεσταγμένο νερό μετά και 

τελικά έχουν αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο στους 121 °C για 30 λεπτά ή σε ξηρό 

κλίβανο για 1 ώρα. Εάν το νερό περιέχει χλώριο χρησιμοποιούνται φιάλες που 

περιέχουν αναγωγική ουσία σε συγκέντρωση 18mg/L. Έτι για κάθε φιάλη 100ml 

πρέπει να προστίθεται πριν από την αποστείρωση 0,1ml από το 1.8 w/v διαλύματος 

της αναγωγικής ουσίας. Η αναγωγική ουσία ουδετεροποιεί οποιοδήποτε 

απολυμαντικό και προφυλάσσει από τη συνεχιζόμενη αντιμικροβιακή του δράση 

κατά τη διάρκεια μεταφορά του δείγματος. Έτσι ο αριθμό και τα είδη των 

μικροοργανισμών που θα μετρηθούν θα αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό 

μικροβιακό πληθυσμό του δείγματος.

Εάν το νερό περιέχει χαλκό ή άλλα βαρέα μέταλλα τότε στις φιάλες προτίθεται 

EDTA που ελαττώνει την τοξικότητά τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο όταν το 

νερό βρίσκεται σε συνθήκες μεταφοράς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 

ωρών. Η φιάλη συλλογής του δείγματος διατηρείται κλειστή μέχρι τη στιγμή που θα 

χρησιμοποιηθεί. Αφαιρείται το πώμα με μεγάλη προσοχή για να αποφευχθεί η 

μόλυνση. Καλό είναι το πώμα να επικαλύπτεται πριν την αποστείρωση με 

αλουμινόχαρτο ή λαδόκολλα, το οποίο θα παραμείνει μέχρι το τέλος των 

μικροβιολογικών αναλύσεων.

Η αποστείρωση της βρύσης με φλόγα δεν θεωρείται από όλους απαραίτητη. Πολλοί 

θεωρούν ότι η αποστείρωση με φλόγα έχει πολύ περιορισμένο αποτέλεσμα εκτός αν 

εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα οπότε κινδυνεύει να καταστρέψει τη 

βρύση. Μεγαλύτερο κίνδυνο επιμόλυνσης έχει το δείγμα από τι φλάντζες παρά από
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τη βρύση αυτή καθεαυτή, πλην οριακών καταστάσεων. Καλό είναι να τρέξει το νερό 

για 2-3 λεπτά, ώστε να υπάρξει ομοιογενές δείγμα. Δεν επιτρέπεται ροή με μεγάλη 

πίεση για να μην επιμολυνθεί το δείγμα με σταγονίδια.

Εάν στη βρύση υπάρχει φίλτρο κάθαρσης νερού θα πρέπει να αφαιρείται πριν από τη 

λήψη. Σε περιπτώσεις πλαστικών βρυσών πρέπει να καθαρίζονται με βαμβακοφόρο 

στυλεό εμποτισμένο σε διάλυμα 1:10 χλωρίνης εμπορίου. Αφήνεται να δράσει το 

διάλυμα χλωρίου για 3 λεπτά και στη συνέχεια το νερό αφήνεται να τρέξει 5 λεπτά. 

Έπεται η συλλογή του δείγματος στη φιάλη. Η φιάλη δεν πρέπει να είναι τελείως 

γεμάτη για να μπορεί να αναδευτεί πριν τη μικροβιολογική ανάλυση (,5 εκ. κενό 

μέρος τουλάχιστον). Ο όγκος και η ταχύτητα ροή του νερού πρέπει να είναι 

καθορισμένα και σταθερά.

Ο όγκο του δείγματος δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 300 ml. Για μία ανάλυση 

ρουτίνας χρειάζονται 50 ml δείγματος και για την ανίχνευση παθογόνων βακτηρίων 

(,Salmonella, Shigella) τουλάχιστον 1L δείγματος.

Επί της φιάλης τοποθετείται ετικέτα όπου αναγράφεται η ημερομηνία 

δειγματοληψίας, ο τόπο συλλογής, το είδος λήψης και άλλα απαραίτητα στοιχεία. 

Καλό είναι τα δείγματα να συνοδεύονται από ειδικό δελτίο δειγματοληψίας, στο 

οποίο αναγράφονται με μεγαλύτερες λεπτομέρειες τα χαρακτηριστικά του δείγματος 

και οι συνθήκες δειγματοληψία.

Η τοποθέτηση των φιαλών σε φορητό ψυγείο για τη μεταφορά στο εργαστήριο, εάν 

δε μπορούν να φτάσουν στο εργαστήριο μέσα σε 1 ώρα, είναι απαραίτητη. Τα 

δείγματα που φθάνουν στο εργαστήριο τοποθετούνται το ψυγείο του εργαστηρίου και 

καλλιεργούνται, αν είναι δυνατόν, εντός 2 ωρών. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα 

στη δειγματοληψία και τη μικροβιολογική ανάλυση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 h, 

και πρέπει να γίνεται προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος κυρίως για 

ευτροφικά ή πολύ ρυπασμένα δείγματα.

Οι δεξαμενές και οι πυργίσκοι συλλογής νερού εύκολα υπόκεινται σε ρυπάνσεις, γι’ 

αυτό οι δειγματοληψίες νερού θα πρέπει να γίνονται συχνά από τι βρύσες που 

υπάρχουν για το λόγο αυτό στις δεξαμενές και τους πυργίσκους. Η δειγματοληψία
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των επιφανειακών νερών πρέπει να γίνεται σε βάθος 30 οιη από την επιφάνεια, ενώ η 

δειγματοληψία από πηγάδια από την κύρια έξοδο πριν από την είσοδο του νερού την 

δεξαμενή αποθήκευσης. Το δείγμα πρέπει να λαμβάνεται με αποστειρωμένη φιάλη 

στην οποία δεν έχει προστεθεί αναγωγική ουσία.

Η συχνότητα δειγματοληψιών σε ένα δίκτυο ύδρευσης εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως η αρχική ποιότητα του νερού στην πηγή, ο τρόπος απολύμανσης, ο 

όγκος του παρεχόμενου νερού, η ηλικία του δικτύου και το μέγεθος του πληθυσμού 

που υδρεύεται. Ειδικά εκπαιδευμένο υγειονομικό προσωπικό θα αποφασίσει κατά 

περίπτωση. Σε δίκτυα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο αριθμός των δειγματοληψιών 

νερού ανά έτος εξαρτάται από τον πληθυσμό που τροφοδοτεί.

Η δειγματοληψία νερού για την αξιολόγηση της ποιότητας των ακτών κολύμβησης 

πρέπει να γίνεται από σταθερά σημεία της ακτής, τα οποία έχουν επιλεγεί μετά από 

επιτόπια υγειονομική εξέταση και ανάλογα με χαρακτηριστικά της ακτής όπως 

μέγεθος, πιθανές πηγές ρύπανσης, μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής και 

αριθμός λουόμενων. Ένας μέρος όρος απόστασης μεταξύ των σημείων 

δειγματοληψίας στην ίδια ακτή είναι 250 μέτρα. Σύμφωνα με την ισχύουσα 

Υγειονομική Νομοθεσία, η ποιότητα του νερού σε κάποιο σημείο της ακτής 

αξιολογείται από το σύνολο των αποτελεσμάτων μιας σειράς δειγμάτων που 

λαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Απρίλιος- 

Οκτώβριος). Έτσι έχει μεγάλη σημασία η δειγματοληψία να γίνεται με πολύ 

συστηματικό τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διακύμανση των αποτελεσμάτων 

λόγω διαφοροποιήσεων στη δειγματοληψία. Η ώρα τη ημέρας, το βάθος από το οποίο 

παίρνονται τα δείγματα και η ίδια η μέθοδος της δειγματοληψίας πρέπει να διαφέρουν 

ελάχιστα σε όλη τη σειρά των δειγμάτων που λαμβάνονται από το ίδιο σημείο κατά 

τη διάρκεια του έτους.

Η ώρα της δειγματοληψίας στο ίδιο σημείο δεν πρέπει να ποικίλει πάνω από δύο 

ώρες. Η ώρα της δειγματοληψίας πρέπει να καθορίζεται από παράγοντες όπως η ώρα 

αιχμής της κολύμβησης και η ώρα αποβολής λυμάτων από μονάδες βιολογικού 

καθαρισμού ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.λπ. της περιοχής. Η δειγματοληψία στις 

ακτές κολύμβησης πρέπει να γίνεται σε απόσταση από την ακτή όπου το νερό έχει 

βάθος 1 περίπου μέτρο. Η φιάλη δειγματοληψίας βυθίζεται σε βάθος 20-30 οηι κάτω
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από την επιφάνεια του νερού. Το στόμιο της φιάλης πρέπει να βρίσκεται σε αντίθετη 

φορά από το βραχίονα του δειγματολήπτη, ώστε τα χέρια του να μην ξεπλένονται 

μέσα στη φιάλη. Αν οι ακτές είναι βραχώδεις, τότε ειδικές συσκευές δειγματοληψίας 

χρησιμοποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται η στειρότητα της φιάλης. Θα ήταν σκόπιμο 

η δειγματοληψία να αρχίζει από τα καθαρότερα σημεία και να προχωρά προς σημεία 

με μεγαλύτερο αναμενόμενο μικροβιακό φορτίο. Με αυτό τον τρόπο τα μολυσμένα 

δείγματα θα παραμείνουν λιγότερο χρόνο σε συνθήκες μεταφοράς κατά τις οποίες 

πιθανόν να επέλθει κάποια μείωση του μικροβιακού τους φορτίου.

Η επιλογή και προετοιμασία της φιάλης δειγματοληψίας καθώς και οι διαδικασίες 

συντήρησης και μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο, ώστε να μην επηρεάζεται 

το μικροβιολογικό φορτίο του δείγματος από εξωγενείς παράγοντες, είναι ίδιες με του 

πόσιμου νερού.

Σε περιπτώσεις που ζητείται μικροβιολογική ανάλυση της άμμου της ακτής, η 

δειγματοληψία γίνεται από την υγρή άμμο, στο σημείο που συνήθως παίζουν τα 

παιδιά.
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα
Έχει παρατηρηθεί ότι όσο αυξάνεται ο πληθυσμός της γης και εντατικοποιούνται οι 

δραστηριότητες του ανθρώπου που σχετίζονται με τη χρήση νερού, τόσο αυξάνεται 

και η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων. Για αρκετά χρόνια 

οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι οι υπάρχοντες υδατικοί πόροι είναι άφθονοι και η 

ποιότητα του πόσιμου νερού δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα. Όμως, μετά το 1960 οι 

καταναλωτές σε όλο τον κόσμο άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι οι υδατικοί πόροι 

πολύ εύκολα μπορούν να μολυνθούν από παθογόνους μικροοργανισμούς, οργανικά 

απόβλητα, ανόργανα χημικά, φυτικά θρεπτικά συστατικά, ραδιενεργά συστατικά, ή 

ακόμα και από θερμική ρύπανση.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εκδηλωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα οργανικά 

παραπροϊόντα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της χλωρίωσης από την 

αντίδραση του χλωρίου και εναλλακτικών μεθόδων απολύμανσης, με το υπάρχον 

φυσικό οργανικό υλικό στο νερό όπως τα χουμικά οξέα, με ανθρωπογενή υλικά, 

βρωμίδια και ιώδιο κατά τη διάρκεια παραγωγής πόσιμου νερού.

Καμία μέθοδος απολύμανσης από μόνη της δεν είναι κατάλληλη για να εξασφαλίσει 

στο δίκτυο ύδρευσης, νερό κατάλληλο για πόση.

Η χρήση του χλωρίου ενώ είναι αποτελεσματική για τη θανάτωση των περισσοτέρων 

μικροοργανισμών συμβάλει στη δημιουργία οργανικών παραπροϊόντων επικίνδυνων 

μακροχρόνια στην ανθρώπινη υγεία.

Η εναλλακτική μέθοδος με χρήση χλωραμινών συμβάλει στη δημιουργία λιγότερων 

οργανικών παραπροϊόντων συγκριτικά με το χλώριο, αλλά είναι λιγότερο 

αποτελεσματική ενάντια στους μικροοργανισμούς και ειδικά ενάντια των ιών και των 

πρωτόζωων. Λόγω αυτού απαιτείται συνδυασμός με ένα ισχυρότερο απολυμαντικό 

για τη βασική απολύμανση.

Η χρήση διοξειδίου του χλωρίου είναι αποτελεσματικότερη από το χλώριο ή τη 

χλωραμίνη ως απολυμαντικό ενάντια στους μικροοργανισμούς συμβάλλοντας στη 

δημιουργία λιγότερων θεσμοθετημένων οργανικών παραπροϊόντων. Παρόλα αυτά
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συμβάλει στη δημιουργία πρόσθετων DBPs και απαιτεί για την εφαρμογή του 

ακριβότερο εξοπλισμό και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις απ’ ότι οι 

προαναφερόμενες μέθοδοι απολύμανσης.

Το όζον αν και είναι αποτελεσματικότερο συγκριτικά με το διοξείδιο του χλωρίου 

ενάντια των πρωτόζωων συμβάλει στη δημιουργία πρόσθετων DBPs όταν τα 

ακατέργαστα νερά είναι βρωμιούχα για τα οποία υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία όσον 

αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και δεν παρέχει επιπλέον 

προστασία στο νερό κατά τη διάρκεια διανομής του. Επίσης απαιτεί εξειδικευμένη 

τεχνική ικανότητα στη χρήση.

Επιπρόσθετα η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας 

είναι αποτελεσματική στα βακτήρια και στα πρωτόζωα και δεν συμβάλει στη 

δημιουργία πρόσθετων DBPs. Η συγκεκριμένη μέθοδος όμως είναι λιγότερο 

αποτελεσματική στη διαδικασία της απολύμανσης κατά ορισμένων ιών και δεν 

παρέχει επιπλέον προστασία στο νερό ούτος ώστε να συνοδεύεται πάντα από 

δευτεροβάθμιο απολυμαντικό μέσο συμβάλλοντας έτσι στο σχηματισμό νέων DBPs.

Κάτω από τυπικές συνθήκες απολύμανσης η δημιουργία οργανικών παραπροϊόντων 

απολύμανσης υπολογίζεται σε 50% κατά τη διάρκεια χλωρίωσης του νερού, σε 

ποσοστό 28% κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του νερού με διοξείδιο του χλωρίου και 

σε 17% με επεξεργασία νερού με χλωραμίνη. Σημαντικό ποσοστό οργανικών 

παραπροϊόντων που δεν υπολογίζεται οφείλεται στη φύση των ουσιών (ουσίες 

υψηλής πολικότητας ή με μεγάλο μοριακό βάρος). Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι 

έχουν ανιχνευθεί περίπου 500 παραπροϊόντα απολύμανσης με τις κύριες μεθόδους 

απολύμανσης (χλώριο, διοξείδιο του χλωρίου, όζον, χλωραμίνες) ή συνδυασμοί τους, 

λίγα όμως έχουν μελετηθεί. Περίπου το 60% των παραγόμενων οργανικών 

παραπροϊόντων χλωρίωσης και άλλων μεθόδων απολύμανσης παραμένει άγνωστο. 

Τα μη ανιχνεύσιμα οργανικά παραπροϊόντα μπορεί να αποτελούν ουσίες υψηλής 

τοξικότητας και η ανίχνευση τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.
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