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ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία Πόσιµου νερούΠόσιµου νερού

ΜάθηµαΜάθηµα 1ο 1ο 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερούΠοιοτικά χαρακτηριστικά νερού
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ΦυσικάΦυσικά νεράνερά

►► ΤαΤα φυσικά νερά µπορεί να περιέχουν φυσικά νερά µπορεί να περιέχουν 
αιωρούµενα και διαλυµένα ανόργανα και αιωρούµενα και διαλυµένα ανόργανα και 
οργανικά στερεά καθώς και οργανικά στερεά καθώς και 
µικροοργανισµούςµικροοργανισµούς

►► Τα συστατικά αυτά µπορεί να προέρχονται Τα συστατικά αυτά µπορεί να προέρχονται 
είτε από φυσικές πηγές είτε από την είσοδο είτε από φυσικές πηγές είτε από την είσοδο 
αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων 
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ΧηµικήΧηµική σύσταση νερώνσύσταση νερών

►► ΗΗ χηµική σύσταση των φυσικών νερών χηµική σύσταση των φυσικών νερών 
οφείλεται οφείλεται 
στις αντιδράσεις του νερού µε τα πετρώµατα στις αντιδράσεις του νερού µε τα πετρώµατα 
της γης, µε τα οποία έρχεται σε επαφήτης γης, µε τα οποία έρχεται σε επαφή
Στην αποσάθρωση των πετρωµάτωνΣτην αποσάθρωση των πετρωµάτων
Έκπλυση εδαφών και ιζηµάτων Έκπλυση εδαφών και ιζηµάτων 

►► Τροποποιείται µε τη βοήθεια βιολογικών Τροποποιείται µε τη βοήθεια βιολογικών 
µεταβολισµών µεταβολισµών 

►► Επηρεάζεται από τον υδρολογικό κύκλο Επηρεάζεται από τον υδρολογικό κύκλο 
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ΚύριεςΚύριες αντιδράσειςαντιδράσεις

►►ΟιΟι κύριες αντιδράσεις είναι η κύριες αντιδράσεις είναι η 
∆ιάλυση ∆ιάλυση 
•• Μετατροπή χαλαζία σε πυριτικό οξύΜετατροπή χαλαζία σε πυριτικό οξύ
•• ∆ιάλυση ανθρακικού ασβεστίου∆ιάλυση ανθρακικού ασβεστίου
•• Μετατροπή Μετατροπή φθοραπατίτηφθοραπατίτη σε σε υδροξυαπατίτηυδροξυαπατίτη µε µε 
ελευθέρωση φθορίουελευθέρωση φθορίου

ΟξειδοαναγωγήΟξειδοαναγωγή
•• Αναγωγή τρισθενούς σιδήρου σε νερά µε χαµηλή Αναγωγή τρισθενούς σιδήρου σε νερά µε χαµηλή 
συγκέντρωση Οσυγκέντρωση Ο2 2 µε ταυτόχρονη απελευθέρωση µε ταυτόχρονη απελευθέρωση 
υδρογόνουυδρογόνου
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ΚύριεςΚύριες αντιδράσειςαντιδράσεις

ΙοντοεναλλαγήΙοντοεναλλαγή
•• Σχετίζονται µε αργίλους Σχετίζονται µε αργίλους –– Η κυριότερη Η κυριότερη 
αντίδραση έκπλυσης εδαφώναντίδραση έκπλυσης εδαφών

ΣυµπλοκοποίησηΣυµπλοκοποίηση
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ΚύριαΚύρια ανόργανα συστατικάανόργανα συστατικά

ΦθοριούχαΦθοριούχα, F, F--ΜαγγάνιοΜαγγάνιο, Mn, Mn2+2+

ΦωσφορικάΦωσφορικά, PO, PO44
--ΣίδηροςΣίδηρος, Fe, Fe2+2+

ΝιτρικάΝιτρικά, NO, NO33
--ΚάλιοΚάλιο, K, K++

ΘειικάΘειικά, SO, SO44
--ΝάτριοΝάτριο, Na, Na++

ΧλωριούχαΧλωριούχα, , ClCl--ΜαγνήσιοΜαγνήσιο, Mg, Mg2+2+

ΑνθρακικάΑνθρακικά, CO, CO33
22-- και και ∆ιττανθρακικά∆ιττανθρακικά HCOHCO33

--ΑσβέστιοΑσβέστιο, , CaCa2+2+

ΑνιόνταΑνιόνταΚατιόνταΚατιόντα

Η αρχή της χηµικής ουδετερότητας επιβάλει το άθροισµα των κατιόντων 
να ισούται µε το άθροισµα των ανιόντων, εκφρασµένα σε meq/L
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∆είκτες∆είκτες ποιότητας νερούποιότητας νερού

►► ΣκληρότηταΣκληρότητα
►► pHpH
►► Ολικά διαλυµένα στερεάΟλικά διαλυµένα στερεά
►► ΑγωγιµότηταΑγωγιµότητα
►► ΘολότηταΘολότητα
►► Οργανικές ουσίεςΟργανικές ουσίες

CODCOD
TOCTOC

►► Οργανοληπτικός έλεγχοςΟργανοληπτικός έλεγχος
►► ΥπολλειµµατικόΥπολλειµµατικό χλώριοχλώριο
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ΥγειονοµικήΥγειονοµική διάταξηδιάταξη

►► ΑπόΑπό 25/12/2003 η ποιότητα του πόσιµου νερού 25/12/2003 η ποιότητα του πόσιµου νερού 
διέπεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα διέπεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 
892/Β/11892/Β/11--77--2001) σε συµµόρφωση µε την Ο2001) σε συµµόρφωση µε την Ο--δηγίαδηγία
98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ε.Ε 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ε.Ε τηςτης 3/111/1998. 3/111/1998. 

►► Τα ποιοτικά όρια που θα πρέπει να πληροί το Τα ποιοτικά όρια που θα πρέπει να πληροί το 
πόσιµο νερό παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ι της πόσιµο νερό παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ι της 
ΚΥΑ, µέρος Α (Μικροβιολογικές παράµετροι) και ΚΥΑ, µέρος Α (Μικροβιολογικές παράµετροι) και 
µέρος Β (Χηµικές παράµετροι). µέρος Β (Χηµικές παράµετροι). 
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ΥγειονοµικήΥγειονοµική σηµασία σηµασία 
χηµικών παραµέτρωνχηµικών παραµέτρων
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ΧρώµαΧρώµα ( ( ColorColor))

►► ΤοΤο χρώµα είναι ανεπιθύµητο στο πόσιµο χρώµα είναι ανεπιθύµητο στο πόσιµο 
νερό. Το χρώµα οφείλεται σε διαλυµένες ή νερό. Το χρώµα οφείλεται σε διαλυµένες ή 
κολλοειδείς οργανικές ύλες, ή ανόργανες κολλοειδείς οργανικές ύλες, ή ανόργανες 
ουσίες. Παρουσία χρώµατος στο νερό δεν ουσίες. Παρουσία χρώµατος στο νερό δεν 
σηµαίνει ότι είναι πάντοτε επικίνδυνο. σηµαίνει ότι είναι πάντοτε επικίνδυνο. 
Πρέπει να εξεταστεί χηµικά για να Πρέπει να εξεταστεί χηµικά για να 
αναζητηθεί η προέλευση του χρώµααναζητηθεί η προέλευση του χρώµα--τοςτος..
Η παραµετρική τιµή για το χρώµα είναι  Η παραµετρική τιµή για το χρώµα είναι  
«αποδεκτό από τους καταναλωτές» και «άνευ «αποδεκτό από τους καταναλωτές» και «άνευ 
ασυνήθους µεταβολής».ασυνήθους µεταβολής».
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►► ΟφείλεταιΟφείλεται σε κολλοειδείς ανόργανες ή οργανικές ύλες σε κολλοειδείς ανόργανες ή οργανικές ύλες 
που αιωρούνται. Νερό που είναι θολό πρέπει να ελεγχθεί που αιωρούνται. Νερό που είναι θολό πρέπει να ελεγχθεί 
για ρύπανση. Το πόσιµο νερό πρέπει να είναι διαυγές για ρύπανση. Το πόσιµο νερό πρέπει να είναι διαυγές 
όταν φτάσει στον καταναλωτή. όταν φτάσει στον καταναλωτή. 

►► Κατανάλωση θολού νερού µπορεί να είναι επικίνδυνη για Κατανάλωση θολού νερού µπορεί να είναι επικίνδυνη για 
την υγεία, επειδή η απολύµανση του πόσιµου νερού δεν την υγεία, επειδή η απολύµανση του πόσιµου νερού δεν 
είναι αποτελεσµατική αν υπάρχει θολότητα, είναι αποτελεσµατική αν υπάρχει θολότητα, (οι (οι 
παθογόνοι οργανισµοί εγκλωβίζονται στα σωµατίδια που παθογόνοι οργανισµοί εγκλωβίζονται στα σωµατίδια που 
αιωρούνται και προστατεύονται από το απολυµαντικό).αιωρούνται και προστατεύονται από το απολυµαντικό).

►► Επίσης τα σωµατίδια µπορεί να απορροφήσουν Επίσης τα σωµατίδια µπορεί να απορροφήσουν 
επιβλαβείς οργανικές ή ανόργανες ουσίες. επιβλαβείς οργανικές ή ανόργανες ουσίες. 

Η παραµετρική τιµή για τη θολότητα είναι να είναι «αποδεκτό Η παραµετρική τιµή για τη θολότητα είναι να είναι «αποδεκτό 
από τους καταναλωτές» και «άνευ ασυνήθους µεταβολής».από τους καταναλωτές» και «άνευ ασυνήθους µεταβολής».

ΘολότηταΘολότητα ((TurbidityTurbidity))
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►► ΤοΤο πόσιµο νερό πρέπει να είναι άοσµο και άγευστο. πόσιµο νερό πρέπει να είναι άοσµο και άγευστο. 
►► Όλα τα νερά  έχουν την ιδιαίτερη γεύση τους που Όλα τα νερά  έχουν την ιδιαίτερη γεύση τους που 

οφείλεται  στα διαλυµένα άλατα (ασβεστίου, νατρίου, οφείλεται  στα διαλυµένα άλατα (ασβεστίου, νατρίου, 
µαγνησίου κ.λ.π.) και διαλυµένα αέρια (οξυγόνο ή µαγνησίου κ.λ.π.) και διαλυµένα αέρια (οξυγόνο ή COCO2) 2) 
που περιέχουν. που περιέχουν. 

►► Οσµή και Γεύση που οφείλονται σε χηµικές ουσίες όπως Οσµή και Γεύση που οφείλονται σε χηµικές ουσίες όπως 
φαινόλες, χλώριο, αµµωνία, υδρόθειο, κ.λ.π., είτε σε φαινόλες, χλώριο, αµµωνία, υδρόθειο, κ.λ.π., είτε σε 
µικροοργανισµούς, είναι ανεπιθύµητες. µικροοργανισµούς, είναι ανεπιθύµητες. 

►► Νερό µε έντονη οσµή πιθανόν να είναι ρυπασµένο, οπότε Νερό µε έντονη οσµή πιθανόν να είναι ρυπασµένο, οπότε 
πρέπει να εξετασθεί για να βρεθεί η αιτία.πρέπει να εξετασθεί για να βρεθεί η αιτία.

Η παραµετρική τιµή είναι να είναι «αποδεκτό από τους Η παραµετρική τιµή είναι να είναι «αποδεκτό από τους 
καταναλωτές» και «άνευ ασυνήθους µεταβολής».καταναλωτές» και «άνευ ασυνήθους µεταβολής».

ΟσµήΟσµή και Γεύση (και Γεύση (OdorOdor –– TasteTaste))
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►► ΤοΤο pHpH δείχνει αν το νερό είναι όξινο ή αλκαλικό. δείχνει αν το νερό είναι όξινο ή αλκαλικό. 
►► Νερά µε Νερά µε pHpH>10 ή µε >10 ή µε pHpH<4 προκαλούν ερεθισµό <4 προκαλούν ερεθισµό 

στα µάτια και στο δέρµα. στα µάτια και στο δέρµα. 
►► Τα περισσότερα νερά στη φύση έχουν Τα περισσότερα νερά στη φύση έχουν pHpH µεταξύ µεταξύ 

6 και 9. 6 και 9. 
►► Εποµένως το Εποµένως το pHpH δεν έχει άµεση επίπτωση στην δεν έχει άµεση επίπτωση στην 

υγεία, αλλά επηρεάζει τη υγεία, αλλά επηρεάζει τη διαβρωτικότηταδιαβρωτικότητα του του 
νερού.νερού.
Η παραµετρική τιµή για το  Η παραµετρική τιµή για το  pHpH είναι: 6,5<είναι: 6,5<pHpH<9,5.<9,5.

ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση ιόντων υδρογόνου  (ιόντων υδρογόνου  (pHpH ))
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►► ΗΗ αγωγιµότητα είναι η αριθµητική έκφραση της αγωγιµότητα είναι η αριθµητική έκφραση της 
ικανότητας ενός υδατικού διαλύµατος να άγει το ικανότητας ενός υδατικού διαλύµατος να άγει το 
ηλεκτρικό ρεύµα. ηλεκτρικό ρεύµα. 

►► Αυτή η ικανότητα εξαρτάται από την παρουσία Αυτή η ικανότητα εξαρτάται από την παρουσία 
ιόντων, την ολική τους συγκέντρωση, το σθένος ιόντων, την ολική τους συγκέντρωση, το σθένος 
καθώς και την θερµοκρασία µέτρησης. καθώς και την θερµοκρασία µέτρησης. 

►► Η αγωγιµότητα στα νερά αυξάνει µε την Η αγωγιµότητα στα νερά αυξάνει µε την 
θερµοκρασία.Μετράταιθερµοκρασία.Μετράται σε σε microsiemensmicrosiemens ανά ανά 
εκατοστό (µεκατοστό (µSS//cmcm).).
Η παραµετρική τιµή είναι 2500 µΗ παραµετρική τιµή είναι 2500 µSS//cmcm στους 20°στους 20°CC ..

ΑγωγιµότηταΑγωγιµότητα ((ConductivityConductivity))
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►► ΗΗ σκληρότητα εκφράζει το σύνολο των διαλυµένων σκληρότητα εκφράζει το σύνολο των διαλυµένων 
αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. 

►► ∆ιακρίνεται σε ∆ιακρίνεται σε 
ανθρακική (ή παροδική) σκληρότητα που οφείλεται στα όξινα ανθρακική (ή παροδική) σκληρότητα που οφείλεται στα όξινα 
ανθρακικά ( ανθρακικά ( διττανθρακικάδιττανθρακικά) άλατα και ) άλατα και 
µη ανθρακική (µόνιµη) σκληρότητα που οφείλεται στα υπόλοιπα µη ανθρακική (µόνιµη) σκληρότητα που οφείλεται στα υπόλοιπα 
άλατα ( χλωριούχα, θειικά, νιτρικά, ανθρακικά). άλατα ( χλωριούχα, θειικά, νιτρικά, ανθρακικά). 

►► Μεγάλες τιµές σκληρότητας δεν αποτελούν κίνδυνο για Μεγάλες τιµές σκληρότητας δεν αποτελούν κίνδυνο για 
την υγεία αντιθέτως έχει βρεθεί σηµαντική συσχέτιση την υγεία αντιθέτως έχει βρεθεί σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ αυξηµένης σκληρότητας και µείωσης των µεταξύ αυξηµένης σκληρότητας και µείωσης των 
καρδιαγγειακών παθήσεων. καρδιαγγειακών παθήσεων. 

►► Επίσης η σκληρότητα είναι επιθυµητή στην ζυθοποιία και Επίσης η σκληρότητα είναι επιθυµητή στην ζυθοποιία και 
αρτοποιία γιατί βοηθάει την αρτοποιία γιατί βοηθάει την ενζυµατικήενζυµατική δράση.   δράση.   

ΣκληρότηταΣκληρότητα ((HardnessHardness))
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►► ΤοΤο σκληρό νερό δεν έχει καλή γεύση εµποδίζει το σκληρό νερό δεν έχει καλή γεύση εµποδίζει το 
καλό βράσιµο των τροφίµων, δεν κάνει αφρό µε καλό βράσιµο των τροφίµων, δεν κάνει αφρό µε 
το σαπούνι και δηµιουργεί το σαπούνι και δηµιουργεί επικαθήµαταεπικαθήµατα στις στις 
σωληνώσεις και στις οικιακές συσκευές. σωληνώσεις και στις οικιακές συσκευές. 

►► Επίσης σε ορισµένες βιοµηχανίες (βυρσοδεψεία, Επίσης σε ορισµένες βιοµηχανίες (βυρσοδεψεία, 
βαφεία, χηµικών και φαρµακευτικών προϊόντων) βαφεία, χηµικών και φαρµακευτικών προϊόντων) 
το σκληρό νερό είναι επιζήµιο στην κατεργασία και το σκληρό νερό είναι επιζήµιο στην κατεργασία και 
στο τελικό προϊόν. στο τελικό προϊόν. 
Νερό µε σκληρότητα µέχρι και 500 Νερό µε σκληρότητα µέχρι και 500 mgmg//l l CaCOCaCO3 µπορεί 3 µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για πόσιµο, αλλά οι πιο καλές τιµές να χρησιµοποιηθεί για πόσιµο, αλλά οι πιο καλές τιµές 
είναι µεταξύ 80 και 150.είναι µεταξύ 80 και 150.

συνέχεια
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►► ΕίναιΕίναι ευρέως διαδεδοµένα στη φύση σαν άλατα νατρίου, καλίου και ευρέως διαδεδοµένα στη φύση σαν άλατα νατρίου, καλίου και 
ασβεστίου. Προέρχονται από τη διάβρωση των πετρωµάτων. Επειδή ασβεστίου. Προέρχονται από τη διάβρωση των πετρωµάτων. Επειδή 
είναι πολύ ευκίνητα και ευδιάλυτα εισδύουν στα υπόγεια νερά. είναι πολύ ευκίνητα και ευδιάλυτα εισδύουν στα υπόγεια νερά. 

►► Μπορεί όµως να προκύψουν από τη χρήση Μπορεί όµως να προκύψουν από τη χρήση λιπασµάτωνλιπασµάτων, από , από λύµαταλύµατα
και και βιοµηχανικά απόβληταβιοµηχανικά απόβλητα ή διείσδυση θαλασσινού νερού σε ή διείσδυση θαλασσινού νερού σε 
παράκτιες περιοχές. παράκτιες περιοχές. 

►► ∆εν έχουν επιβλαβή επίδραση στον ανθρώπινο οργανισµό, αλλά σε ∆εν έχουν επιβλαβή επίδραση στον ανθρώπινο οργανισµό, αλλά σε 
υψηλές συγκεντρώσεις δίνουν στο πόσιµο νερό γλυφή γεύση.υψηλές συγκεντρώσεις δίνουν στο πόσιµο νερό γλυφή γεύση.

►► Η απότοµη αύξηση των χλωριούχων στο νερό, αν δεν οφείλεται Η απότοµη αύξηση των χλωριούχων στο νερό, αν δεν οφείλεται 
στην είσοδο θαλασσινού νερού, δείχνει πιθανή ρύπανση από λύµατα στην είσοδο θαλασσινού νερού, δείχνει πιθανή ρύπανση από λύµατα 
και απαιτείται άµεση επιτόπια υγειονοµική εξέταση. Η ρύπανση και απαιτείται άµεση επιτόπια υγειονοµική εξέταση. Η ρύπανση 
πρέπει να επιβεβαιωθεί και µε άλλες µετρήσεις (µικροβιολογικές, πρέπει να επιβεβαιωθεί και µε άλλες µετρήσεις (µικροβιολογικές, 
αµµωνία, νιτρώδη). αµµωνία, νιτρώδη). 

Η ενδεικτική παραµετρική τιµή είναι 250 Η ενδεικτική παραµετρική τιµή είναι 250 mgmg//ll. . 

ΧλωριούχαΧλωριούχα (Chlorides, (Chlorides, ClCl--))
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►► ΑποτελούνΑποτελούν συστατικό πολλών ορυκτών και υπάρχουν σε µεγάλες συστατικό πολλών ορυκτών και υπάρχουν σε µεγάλες 
ποσότητες στα φυσικά νερά. ποσότητες στα φυσικά νερά. 

►► Χρησιµοποιούνται σε πολλές βιοµηχανίες (χηµικές, γυαλιού, χάρτουΧρησιµοποιούνται σε πολλές βιοµηχανίες (χηµικές, γυαλιού, χάρτου, , 
υφαντουργίες), στα λιπάσµατα, στα εντοµοκτόνα και σαν υφαντουργίες), στα λιπάσµατα, στα εντοµοκτόνα και σαν 
κροκιδωτικάκροκιδωτικά στην επεξεργασία του νερού. στην επεξεργασία του νερού. 

►► Ακόµη υπάρχουν στην ατµόσφαιρα σαν δευτερογενής ρύπος και Ακόµη υπάρχουν στην ατµόσφαιρα σαν δευτερογενής ρύπος και 
αποτίθενται στο έδαφος και τα νερά σαν "όξινη βροχή". αποτίθενται στο έδαφος και τα νερά σαν "όξινη βροχή". 

►► Τα θειικά άλατα του νατρίου, ασβεστίου και µαγνησίου σε Τα θειικά άλατα του νατρίου, ασβεστίου και µαγνησίου σε 
συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των 700 συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των 700 mgmg//ll δίνουν στο πόσιµο νερό δίνουν στο πόσιµο νερό 
δυσάρεστη γεύση. Ειδικότερα το θειικό µαγνήσιο σε συγκεντρώσεις δυσάρεστη γεύση. Ειδικότερα το θειικό µαγνήσιο σε συγκεντρώσεις 
µεγαλύτερες των 600 µεγαλύτερες των 600 mgmg//ll έχει καθαρτική δράση. έχει καθαρτική δράση. 

►► Τα θειικά άλατα συµβάλλουν στη διάβρωση των σωληνώσεων. Τα θειικά άλατα συµβάλλουν στη διάβρωση των σωληνώσεων. 
Η παραµετρική τιµή είναι 250 Η παραµετρική τιµή είναι 250 mgmg//ll..

ΘειϊκάΘειϊκά ((SulphatesSulphates, SO, SO44
22--))
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►► ΕίναιΕίναι βασικό στοιχείο για τον άνθρωπο. Τα άλατα βασικό στοιχείο για τον άνθρωπο. Τα άλατα 
νατρίου βρίσκονται σε όλες τις τροφές και το νατρίου βρίσκονται σε όλες τις τροφές και το 
πόσιµο νερό. Λόγω της αφθονίας του στη φύση πόσιµο νερό. Λόγω της αφθονίας του στη φύση 
(έκτο κατά σειρά) περιέχεται σε όλα τα φυσικά (έκτο κατά σειρά) περιέχεται σε όλα τα φυσικά 
νερά σε συγκεντρώσεις που κυµαίνονται από 1νερά σε συγκεντρώσεις που κυµαίνονται από 1--
500 500 mgmg//ll. . 

►► Στα πόσιµα νερά δεν υπερβαίνει τα 20 Στα πόσιµα νερά δεν υπερβαίνει τα 20 mgmg//ll, , 
εκτός των περιπτώσεων που έχει γίνει εκτός των περιπτώσεων που έχει γίνει 
αποσκλήρυνση µε τη µέθοδο της αποσκλήρυνση µε τη µέθοδο της 
ιοντοανταλλαγήςιοντοανταλλαγής σε νερά µε µεγάλη σκληρότητα σε νερά µε µεγάλη σκληρότητα 
ή παρατηρείται διείσδυση θαλασσινού νερού. ή παρατηρείται διείσδυση θαλασσινού νερού. 
Η παραµετρική τιµή είναι 200 Η παραµετρική τιµή είναι 200 mgmg//ll..

ΝάτριοΝάτριο (Sodium, Na)(Sodium, Na)
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►► ΤαΤα υπόγεια νερά περιέχουν συνήθως αµµωνία λιγότερο υπόγεια νερά περιέχουν συνήθως αµµωνία λιγότερο 
από 0.2 από 0.2 mgmg//ll. . 

►► Η αµµωνία δεν επηρεάζει άµεσα την υγεία στις Η αµµωνία δεν επηρεάζει άµεσα την υγεία στις 
συγκεντρώσεις που ενδέχεται να υπάρχει στα πόσιµα συγκεντρώσεις που ενδέχεται να υπάρχει στα πόσιµα 
νερά, αποτελεί όµως σηµαντικό δείκτη ρύπανσης από νερά, αποτελεί όµως σηµαντικό δείκτη ρύπανσης από 
κοπρανώδεις ουσίες. κοπρανώδεις ουσίες. 

►► Σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 0.2 Σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 0.2 mgmg//ll δηµιουργεί δηµιουργεί 
προβλήµατα οσµής και γεύσης στο νερό και ελαττώνει προβλήµατα οσµής και γεύσης στο νερό και ελαττώνει 
την αποτελεσµατικότητα της απολύµανσης. την αποτελεσµατικότητα της απολύµανσης. 

►► Επίσης συµβάλλει στο σχηµατισµό νιτρωδών στα Επίσης συµβάλλει στο σχηµατισµό νιτρωδών στα 
συστήµατα ύδρευσης.συστήµατα ύδρευσης.

Η παραµετρική τιµή είναι 0,50 Η παραµετρική τιµή είναι 0,50 mgmg//ll..

ΑµµώνιοΑµµώνιο ( ( NHNH44
++ ))
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►► ΑποτελούνΑποτελούν τµήµα του κύκλου του αζώτου στη φύση, εποµένως τµήµα του κύκλου του αζώτου στη φύση, εποµένως 
υπάρχουν στα φυσικά νερά, αλλά η συγκέντρωση τους είναι υπάρχουν στα φυσικά νερά, αλλά η συγκέντρωση τους είναι 
συνήθως χαµηλή. Σε αερόβιες συνθήκες διεισδύουν στον υδροφόρο συνήθως χαµηλή. Σε αερόβιες συνθήκες διεισδύουν στον υδροφόρο 
ορίζοντα. ορίζοντα. 

►► Τα νιτρικά αποτελούν το τελικό στάδιο οξείδωσης της αµµωνίας καιΤα νιτρικά αποτελούν το τελικό στάδιο οξείδωσης της αµµωνίας και
παρουσία τους στα νερά δείχνει παλαιά ρύπανσηπαρουσία τους στα νερά δείχνει παλαιά ρύπανση

►► Υψηλές συγκεντρώσεις οφείλονται σε λιπάσµατα, απορρίµµατα και Υψηλές συγκεντρώσεις οφείλονται σε λιπάσµατα, απορρίµµατα και 
ζωικά ή ανθρώπινα απόβλητα. ζωικά ή ανθρώπινα απόβλητα. 

►► Υπάρχουν ακόµη και στον αέρα, λόγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, Υπάρχουν ακόµη και στον αέρα, λόγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 
µε αποτέλεσµα να παρασύρονται από τη βροχή ή να αποτίθενται στο µε αποτέλεσµα να παρασύρονται από τη βροχή ή να αποτίθενται στο 
έδαφος. έδαφος. 

►► Τα πόσιµα νερά που περιέχουν µεγάλες ποσότητες νιτρικών υπάρχει Τα πόσιµα νερά που περιέχουν µεγάλες ποσότητες νιτρικών υπάρχει 
κίνδυνος να προκαλέσουν στα παιδιά την ασθένεια κίνδυνος να προκαλέσουν στα παιδιά την ασθένεια 
µεθαιµογλοβιναιµίαµεθαιµογλοβιναιµία,, λόγω της αναγωγής τους σε νιτρώδη. Τα λόγω της αναγωγής τους σε νιτρώδη. Τα 
νιτρώδη και νιτρικά, στο περιβάλλον του στοµάχου, σχηµατίζουν Ννιτρώδη και νιτρικά, στο περιβάλλον του στοµάχου, σχηµατίζουν Ν--
νιτροζοενώσειςνιτροζοενώσεις, που είναι , που είναι καρκινογόνεςκαρκινογόνες..

Η παραµετρική τιµή για τα νιτρικά είναι και 50 Η παραµετρική τιµή για τα νιτρικά είναι και 50 mgmg//ll..

NιτρικάNιτρικά ( ( NONO33 ))
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►► ΤαΤα νιτρώδη αποτελούν ενδιάµεσο στάδιο νιτρώδη αποτελούν ενδιάµεσο στάδιο 
οξείδωσης της αµµωνίας και είναι ασταθή οξείδωσης της αµµωνίας και είναι ασταθή 
στο περιβάλλον. στο περιβάλλον. 

►► Η παρουσία τους στα νερά δείχνει Η παρουσία τους στα νερά δείχνει 
πρόσφατη ρύπανση.πρόσφατη ρύπανση.
Η παραµετρική τιµή για τα νιτρώδη είναι 0,50 Η παραµετρική τιµή για τα νιτρώδη είναι 0,50 
mgmg//ll

ΝιτρώδηΝιτρώδη ( ( NONO22 ))
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►► ΥπάρχειΥπάρχει σε όλα τα φυσικά νερά και προέρχεται από τη σε όλα τα φυσικά νερά και προέρχεται από τη 
διάβρωση των πετρωµάτων ( ασβεστόλιθος, δολοµίτης, διάβρωση των πετρωµάτων ( ασβεστόλιθος, δολοµίτης, 
γύψος). γύψος). 

►► Η συγκέντρωση ασβεστίου κυµαίνεται από µηδέν µέχρι Η συγκέντρωση ασβεστίου κυµαίνεται από µηδέν µέχρι 
µερικές εκατοντάδες µερικές εκατοντάδες mgmg//ll ανάλογα µε την προέλευση ανάλογα µε την προέλευση 
του νερού και συµβάλλει στην ολική σκληρότητά του. του νερού και συµβάλλει στην ολική σκληρότητά του. 

►► Μικρές συγκεντρώσεις ανθρακικού ασβεστίου εµποδίζουν Μικρές συγκεντρώσεις ανθρακικού ασβεστίου εµποδίζουν 
τη διάβρωση των µεταλλικών σωλήνων γιατί σχηµατίζουν τη διάβρωση των µεταλλικών σωλήνων γιατί σχηµατίζουν 
ένα προστατευτικό επίστρωµα. ένα προστατευτικό επίστρωµα. 

►► Υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων ασβεστίου µε τη Υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων ασβεστίου µε τη 
θέρµανση καθιζάνουν σχηµατίζοντας σκληρά θέρµανση καθιζάνουν σχηµατίζοντας σκληρά 
επικαθήµαταεπικαθήµατα στους λέβητες, στους σωλήνες και τα σκεύη στους λέβητες, στους σωλήνες και τα σκεύη 
µαγειρικής.µαγειρικής.

∆εν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και δεν υπάρχει όριο.∆εν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και δεν υπάρχει όριο.

ΑσβέστιοΑσβέστιο ((CalciumCalcium, , CaCa))
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►► ΕίναιΕίναι σε αφθονία στη φύση ( όγδοο σε σειρά ) σε αφθονία στη φύση ( όγδοο σε σειρά ) 
και είναι από τα συνηθισµένα συστατικά των και είναι από τα συνηθισµένα συστατικά των 
φυσικών νερών. Τα άλατά του µαζί µε τα άλατα φυσικών νερών. Τα άλατά του µαζί µε τα άλατα 
του ασβεστίου αποτελούν την ολική σκληρότητα του ασβεστίου αποτελούν την ολική σκληρότητα 
του νερού και  όταν θερµανθούν σχηµατίζουν του νερού και  όταν θερµανθούν σχηµατίζουν 
επικαθήµαταεπικαθήµατα στις σωληνώσεις και τους λέβητες.στις σωληνώσεις και τους λέβητες.

►► Νερά µε συγκεντρώσεις µαγνησίου µεγαλύτερες Νερά µε συγκεντρώσεις µαγνησίου µεγαλύτερες 
από 125 από 125 mgmg//ll µπορεί να έχουν καθαρτικές και µπορεί να έχουν καθαρτικές και 
διουρητικές ιδιότητες.διουρητικές ιδιότητες.
∆εν υπάρχει όριο ∆εν υπάρχει όριο 

ΜαγνήσιοΜαγνήσιο (Magnesium, Mg)(Magnesium, Mg)
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►► ΥπάρχειΥπάρχει κυρίως σε υπόγεια νερά, που διέρχονται από κυρίως σε υπόγεια νερά, που διέρχονται από 
πετρώµατα πλούσια σε άλατα σιδήρου.πετρώµατα πλούσια σε άλατα σιδήρου.

►► Συνεχής κατανάλωση νερού µε υψηλές συγκεντρώσεις Συνεχής κατανάλωση νερού µε υψηλές συγκεντρώσεις 
σιδήρου, µπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο, και σιδήρου, µπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο, και 
ιδιαίτερα στα παιδιά, βλάβες στους ιστούς ιδιαίτερα στα παιδιά, βλάβες στους ιστούς 
((αιµοχρωµάτωσηαιµοχρωµάτωση).).

►► Ο σίδηρος δίνει στο νερό γεύση που είναι ανιχνεύσιµη σε Ο σίδηρος δίνει στο νερό γεύση που είναι ανιχνεύσιµη σε 
πολύ µικρές συγκεντρώσεις. πολύ µικρές συγκεντρώσεις. 

►► Προκαλεί προβλήµατα στα πλυντήρια και υφαντήρια Προκαλεί προβλήµατα στα πλυντήρια και υφαντήρια 
(δηµιουργούνται λεκέδες στα υφάσµατα) και στους (δηµιουργούνται λεκέδες στα υφάσµατα) και στους 
αγωγούς διανοµής νερού (ευνοείται η ανάπτυξη αγωγούς διανοµής νερού (ευνοείται η ανάπτυξη 
βακτηριδίων και δηµιουργούνται αποθέσεις).βακτηριδίων και δηµιουργούνται αποθέσεις).

Η παραµετρική τιµή είναι 200 µΗ παραµετρική τιµή είναι 200 µgg//ll..

ΣίδηροςΣίδηρος ( Iron, Fe )( Iron, Fe )
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►► ΘεωρείταιΘεωρείται από τα στοιχεία τα λιγότερο τοξικά για τον από τα στοιχεία τα λιγότερο τοξικά για τον 
άνθρωπο. άνθρωπο. 

►► Η απορρόφησή του στον οργανισµό συνδέεται άµεσα µε Η απορρόφησή του στον οργανισµό συνδέεται άµεσα µε 
την απορρόφηση του σιδήρου. την απορρόφηση του σιδήρου. 

►► Υψηλές συγκεντρώσεις στο νερό προκαλούν δυσάρεστη Υψηλές συγκεντρώσεις στο νερό προκαλούν δυσάρεστη 
γεύση. γεύση. 

►► ∆εν έχουν διαπιστωθεί βλαβερές συνέπειες στην υγεία ∆εν έχουν διαπιστωθεί βλαβερές συνέπειες στην υγεία 
από υψηλές συγκεντρώσεις µαγγανίου. από υψηλές συγκεντρώσεις µαγγανίου. 

►► Το µαγγάνιο προκαλεί λεκέδες στα υφάσµατα σε Το µαγγάνιο προκαλεί λεκέδες στα υφάσµατα σε 
πλυντήρια και υφαντήρια. πλυντήρια και υφαντήρια. 

►► ∆ιευκολύνει την ανάπτυξη µικροοργανισµών στα δίκτυα ∆ιευκολύνει την ανάπτυξη µικροοργανισµών στα δίκτυα 
µε αποτέλεσµα αύξηση της θολότητας, δηµιουργία µε αποτέλεσµα αύξηση της θολότητας, δηµιουργία 
οσµών και αποθέσεων. οσµών και αποθέσεων. 

Η παραµετρική τιµή είναι 50 µΗ παραµετρική τιµή είναι 50 µgg//ll..

ΜαγγάνιοΜαγγάνιο ( Manganese, ( Manganese, MnMn ))
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►► ΕίναιΕίναι ένα από τα τοξικότερα µέταλλα. ένα από τα τοξικότερα µέταλλα. 
►► Συναντάται στη φύση σε θειούχα ορυκτά µε το µόλυβδο και τον Συναντάται στη φύση σε θειούχα ορυκτά µε το µόλυβδο και τον 

ψευδάργυρο. ψευδάργυρο. 
►► Στα φυσικά νερά βρίσκεται κυρίως στα ιζήµατα των βυθών και σε Στα φυσικά νερά βρίσκεται κυρίως στα ιζήµατα των βυθών και σε 

αιωρούµενα σωµατίδια. αιωρούµενα σωµατίδια. 
►► Σε µη ρυπασµένα νερά η συγκέντρωση του καδµίου είναι κάτω από 1 Σε µη ρυπασµένα νερά η συγκέντρωση του καδµίου είναι κάτω από 1 µµgg//ll. . 
►► Πηγές του καδµίου στο νερό είναι τα βιοµηχανικά απόβλητα και η δΠηγές του καδµίου στο νερό είναι τα βιοµηχανικά απόβλητα και η διάβρωση ιάβρωση 

των γαλβανισµένων σωλήνων. των γαλβανισµένων σωλήνων. 
►► Σε συστήµατα ύδρευσης, που τροφοδοτούνται µε νερό µαλακό χαµηλούΣε συστήµατα ύδρευσης, που τροφοδοτούνται µε νερό µαλακό χαµηλού pHpH, , 

µπορεί να βρεθούν ψηλές συγκεντρώσεις καδµίου, επειδή αυτά τα νεµπορεί να βρεθούν ψηλές συγκεντρώσεις καδµίου, επειδή αυτά τα νερά είναι ρά είναι 
πιο διαβρωτικά και η διαλυτότητά του καδµίου στο νερό εξαρτάται πιο διαβρωτικά και η διαλυτότητά του καδµίου στο νερό εξαρτάται από το από το 
pHpH και τη σκληρότητα.και τη σκληρότητα.

►► Το κάδµιο προσβάλλει το συκώτι, τα νεφρά, το σπλήνα και το θυρεοΤο κάδµιο προσβάλλει το συκώτι, τα νεφρά, το σπλήνα και το θυρεοειδή ειδή 
αδένα, εναποτίθεται στα οστά, όπου αντικαθιστά το ασβέστιο προκααδένα, εναποτίθεται στα οστά, όπου αντικαθιστά το ασβέστιο προκαλώντας λώντας 
τη νόσο τη νόσο ITAIITAI--ITAIITAI. Έχει βρεθεί ότι προκαλεί καρκίνο σε πειραµατόζωα και . Έχει βρεθεί ότι προκαλεί καρκίνο σε πειραµατόζωα και 
ορισµένες επιδηµιολογικές µελέτες το συνδέουν µε καρκίνο στον άνορισµένες επιδηµιολογικές µελέτες το συνδέουν µε καρκίνο στον άνθρωπο.θρωπο.

Η παραµετρική τιµή είναι 5 µΗ παραµετρική τιµή είναι 5 µgg//ll..

ΚάδµιοΚάδµιο ( ( CadmiumCadmium, , CdCd ))
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►► ΕίναιΕίναι βασικό στοιχείο στον ανθρώπινο µεταβολισµό. βασικό στοιχείο στον ανθρώπινο µεταβολισµό. 
►► Τα άλατα του χαλκού είναι τοξικά στα υδρόβια φυτά και Τα άλατα του χαλκού είναι τοξικά στα υδρόβια φυτά και 

χρησιµοποιούνται (κυρίως ο χρησιµοποιούνται (κυρίως ο θειϊκόςθειϊκός χαλκός) για να ανασταλεί η χαλκός) για να ανασταλεί η 
ανάπτυξη των ανάπτυξη των φυκώνφυκών. . 

►► Λόγω της διάβρωσης των χάλκινων σωληνώσεων, που εξαρτάται Λόγω της διάβρωσης των χάλκινων σωληνώσεων, που εξαρτάται 
από τη σκληρότητα, το από τη σκληρότητα, το pHpH, το διαλυµένο οξυγόνο και τη , το διαλυµένο οξυγόνο και τη 
θερµοκρασία του νερού, σηµαντικές ποσότητες χαλκού διαλύονται θερµοκρασία του νερού, σηµαντικές ποσότητες χαλκού διαλύονται 
στο πόσιµο νερό. στο πόσιµο νερό. 

►► Αν το νερό µείνει Αν το νερό µείνει στάσιµοστάσιµο 12 ώρες στις σωληνώσεις, η συγκέντρωση 12 ώρες στις σωληνώσεις, η συγκέντρωση 
χαλκού µπορεί να υπερβεί τα 20 χαλκού µπορεί να υπερβεί τα 20 mgmg//ll. . 

►► Ο χαλκός προσδίδει χρώµα και στυπτική γεύση στο πόσιµο νερό. Ο χαλκός προσδίδει χρώµα και στυπτική γεύση στο πόσιµο νερό. 
∆ηµιουργεί λεκέδες στα υφάσµατα και στα είδη υγιεινής. ∆εν ∆ηµιουργεί λεκέδες στα υφάσµατα και στα είδη υγιεινής. ∆εν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί βλάβες στην υγεία. υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί βλάβες στην υγεία. 

Η παραµετρική τιµή είναι 2 Η παραµετρική τιµή είναι 2 mgmg//ll..

ΧαλκόςΧαλκός ( Copper, Cu )( Copper, Cu )
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►► ΤοΤο φθόριο συναντάται στα νερά σαν φθοριούχα άλατα, που προέρχονταιφθόριο συναντάται στα νερά σαν φθοριούχα άλατα, που προέρχονται
από ηφαιστειογενή πετρώµατα. από ηφαιστειογενή πετρώµατα. 

►► Χρησιµοποιείται στην παραγωγή αλουµινίου, σε βιοµηχανίες χάλυβα Χρησιµοποιείται στην παραγωγή αλουµινίου, σε βιοµηχανίες χάλυβα και και 
γυαλιού, στα λιπάσµατα και στα κεραµικά. γυαλιού, στα λιπάσµατα και στα κεραµικά. 

►► Συχνότερα βρίσκεται στα υπόγεια νερά παρά στα επιφανειακά. Συχνότερα βρίσκεται στα υπόγεια νερά παρά στα επιφανειακά. 
►► ∆εν βρίσκεται σε στοιχειακή µορφή στη φύση, επειδή είναι πολύ δρ∆εν βρίσκεται σε στοιχειακή µορφή στη φύση, επειδή είναι πολύ δραστικό. αστικό. 
►► Είναι βασικό στοιχείο για τον άνθρωπο. Είναι βασικό στοιχείο για τον άνθρωπο. 
►► Το φθόριο σε µικρά ποσά στο νερό (µέχρι 1 Το φθόριο σε µικρά ποσά στο νερό (µέχρι 1 mgmg//ll) είναι ωφέλιµο, γιατί ) είναι ωφέλιµο, γιατί 

εµποδίζει τη δηµιουργία τερηδόνας στα δόντια, ενώ σε µεγαλύτερεςεµποδίζει τη δηµιουργία τερηδόνας στα δόντια, ενώ σε µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις προκαλεί τη φθορίαση (µαύρες κηλίδες στην αδαµαντίσυγκεντρώσεις προκαλεί τη φθορίαση (µαύρες κηλίδες στην αδαµαντίνη των νη των 
δοντιών) ή και βλάβες στα οστά.δοντιών) ή και βλάβες στα οστά.

►► Σε νερά που δεν περιέχουν φθόριο γίνεται φθορίωση µε προσθήκη Σε νερά που δεν περιέχουν φθόριο γίνεται φθορίωση µε προσθήκη 
φθοριούχων και φθοριούχων και φθοριοπυριτικώνφθοριοπυριτικών ενώσεων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει ενώσεων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει 
να ελέγχεται συχνά η περιεκτικότητα του νερού σε φθόριο, ώστε νανα ελέγχεται συχνά η περιεκτικότητα του νερού σε φθόριο, ώστε να µην µην 
υπερβεί το επιτρεπτό όριο.υπερβεί το επιτρεπτό όριο.

Η παραµετρική τιµή είναι 1,5 Η παραµετρική τιµή είναι 1,5 mgmg//ll..

ΦθΦθooριούχαριούχα ( Fluoride, F )( Fluoride, F )
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►► ΤαΤα περισσότερα φυσικά νερά περιέχουν αρσενικό σε συγκεντρώσεις περισσότερα φυσικά νερά περιέχουν αρσενικό σε συγκεντρώσεις 
πάνω από 5 µπάνω από 5 µgg//ll. . 

►► ToTo αρσενικό φθάνει στους υδάτινους αποδέκτες από τα µεταλλεία, αρσενικό φθάνει στους υδάτινους αποδέκτες από τα µεταλλεία, 
αφού υπάρχει σχεδόν σε όλα τα θειούχα ορυκτά, από τα αφού υπάρχει σχεδόν σε όλα τα θειούχα ορυκτά, από τα 
εντοµοκτόνα και την καύση ορυκτών καυσίµων. εντοµοκτόνα και την καύση ορυκτών καυσίµων. 

►► Οι φυσικές πηγές αρσενικού στο περιβάλλον είναι οι ηφαιστειογενεΟι φυσικές πηγές αρσενικού στο περιβάλλον είναι οι ηφαιστειογενείς ίς 
δράσεις και η αποσύνθεση της φυτικής οργανικής ύλης.δράσεις και η αποσύνθεση της φυτικής οργανικής ύλης.

►► Είναι τοξικό και πιθανόν καρκινογόνο. Είναι τοξικό και πιθανόν καρκινογόνο. 
►► Η τοξικότητα του αρσενικού εξαρτάται από τη χηµική και φυσική τοΗ τοξικότητα του αρσενικού εξαρτάται από τη χηµική και φυσική του υ 

µορφή, τη δόση, το χρόνο έκθεσης και τον τρόπο που εισάγεται µορφή, τη δόση, το χρόνο έκθεσης και τον τρόπο που εισάγεται 
στον ανθρώπινο οργανισµό. Προκαλεί βλάβες στο γαστρικό, νευρικό στον ανθρώπινο οργανισµό. Προκαλεί βλάβες στο γαστρικό, νευρικό 
και αναπνευστικό σύστηµα και διάφορες αλλοιώσεις στο δέρµα. και αναπνευστικό σύστηµα και διάφορες αλλοιώσεις στο δέρµα. 
∆όσεις µεταξύ 70 και 180 ∆όσεις µεταξύ 70 και 180 mg Asmg As είναι θανατηφόρες.είναι θανατηφόρες.

Η παραµετρική τιµή είναι 10 µΗ παραµετρική τιµή είναι 10 µgg//ll..

ΑρσενικόΑρσενικό ( Arsenic, As )( Arsenic, As )



16

17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 31

►► ΕίναιΕίναι πολύ τοξικό µέταλλο. πολύ τοξικό µέταλλο. 
►► Τα φυσικά νερά συνήθως περιέχουν µέχρι 5 µΤα φυσικά νερά συνήθως περιέχουν µέχρι 5 µgg//ll µόλυβδο. Μεγαλύτερες µόλυβδο. Μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις οφείλονται σε απόβλητα ορυχείων, βιοµηχανιών, στη συγκεντρώσεις οφείλονται σε απόβλητα ορυχείων, βιοµηχανιών, στη 
διάβρωση µολύβδινων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επίσης χρησιµοποιεδιάβρωση µολύβδινων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επίσης χρησιµοποιείται ίται 
για την παραγωγή µπαταριών, κραµάτων, χρωστικών, για την παραγωγή µπαταριών, κραµάτων, χρωστικών, αντισκωριακώναντισκωριακών..

►► Μεγάλες ποσότητες µολύβδου υπάρχουν στην ατµόσφαιρα από τον Μεγάλες ποσότητες µολύβδου υπάρχουν στην ατµόσφαιρα από τον 
τετρααιθυλιούχοτετρααιθυλιούχο µόλυβδοµόλυβδο που προστίθεται στη βενζίνη σαν αντικροτικό. Για που προστίθεται στη βενζίνη σαν αντικροτικό. Για 
το λόγο αυτό στις περισσότερες χώρες έχει απαγορευθεί η χρήση µοτο λόγο αυτό στις περισσότερες χώρες έχει απαγορευθεί η χρήση µολύβδου λύβδου 
στη βενζίνη και χρησιµοποιείται αµόλυβδη βενζίνη. στη βενζίνη και χρησιµοποιείται αµόλυβδη βενζίνη. 

►► Οι επιπτώσεις του µολύβδου στην υγεία µελετήθηκαν πριν πολλά χρόΟι επιπτώσεις του µολύβδου στην υγεία µελετήθηκαν πριν πολλά χρόνια, νια, 
γιατί υπήρξαν δηλητηριάσεις από µόλυβδο στο πόσιµο νερό, που προγιατί υπήρξαν δηλητηριάσεις από µόλυβδο στο πόσιµο νερό, που προήλθε ήλθε 
από διάβρωση των µολύβδινων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αυτό είχε από διάβρωση των µολύβδινων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αυτό είχε σαν σαν 
αποτέλεσµα να εγκαταλειφθούν οι µολύβδινοι σωλήνες για το νερό καποτέλεσµα να εγκαταλειφθούν οι µολύβδινοι σωλήνες για το νερό και να αι να 
απαγορευθεί η χρήση χρωµάτων µε βάση το µόλυβδο για εσωτερική απαγορευθεί η χρήση χρωµάτων µε βάση το µόλυβδο για εσωτερική 
διακόσµηση. διακόσµηση. 

►► Είναι δηλητήριο µε συσσωρευτική δράση. Προκαλεί βλάβες στο συκώτΕίναι δηλητήριο µε συσσωρευτική δράση. Προκαλεί βλάβες στο συκώτι, τον ι, τον 
εγκέφαλο και το νευρικό σύστηµα.εγκέφαλο και το νευρικό σύστηµα.

Η παραµετρική τιµή είναι 10 µΗ παραµετρική τιµή είναι 10 µgg//ll..

ΜόλυβδοςΜόλυβδος ( Lead, ( Lead, PbPb ))
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►► ΤοΤο νικέλιο απαντά σε επιφανειακά ορυκτά. νικέλιο απαντά σε επιφανειακά ορυκτά. 
►► Υποκαθιστά το σίδηρο σε Υποκαθιστά το σίδηρο σε σιδηροµαγνητούχασιδηροµαγνητούχα

πετρώµατα ηφαιστειακής προέλευσης και τείνει πετρώµατα ηφαιστειακής προέλευσης και τείνει 
να να συγκαθιζάνεισυγκαθιζάνει µε οξείδια του σιδήρου και του µε οξείδια του σιδήρου και του 
µαγγανίου. µαγγανίου. 

►► Το νικέλιο χρησιµοποιείται εκτεταµένα για την Το νικέλιο χρησιµοποιείται εκτεταµένα για την 
παρασκευή ανοξείδωτων αντικειµένων και µέσω παρασκευή ανοξείδωτων αντικειµένων και µέσω 
αυτής της οδού βρίσκει διέξοδο στα επιφανειακά αυτής της οδού βρίσκει διέξοδο στα επιφανειακά 
και τα υπόγεια νερά. και τα υπόγεια νερά. 
Η παραµετρική τιµή είναι 20 µΗ παραµετρική τιµή είναι 20 µgg//ll..

ΝικέλιοΝικέλιο (Nickel, Ni)(Nickel, Ni)
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►► ΟιΟι κύριες χρήσεις του υδραργύρου είναι κύριες χρήσεις του υδραργύρου είναι 
στην κατασκευή καθόδων για την ηλεκτρολυτική παραγωγή στην κατασκευή καθόδων για την ηλεκτρολυτική παραγωγή 
χλωρίου και καυστικής σόδας, χλωρίου και καυστικής σόδας, 
στην κατασκευή λυχνιών, οργάνων ελέγχου όπως διακόπτες, στην κατασκευή λυχνιών, οργάνων ελέγχου όπως διακόπτες, 
θερµόµετρα, βαρόµετρα θερµόµετρα, βαρόµετρα 
σε οδοντικά αµαλγάµατα και σε οδοντικά αµαλγάµατα και 
σαν πρώτη ύλη στην παρασκευή χηµικών ενώσεων όπως σαν πρώτη ύλη στην παρασκευή χηµικών ενώσεων όπως 
µυκητοκτόνωνµυκητοκτόνων, αντισηπτικών, φαρµακευτικών, και , αντισηπτικών, φαρµακευτικών, και 
αντιδραστηρίων. αντιδραστηρίων. 

►► Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες ο υδράργυρος Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες ο υδράργυρος 
περνάει σαν απόβλητο και µολύνει το περιβάλλον. περνάει σαν απόβλητο και µολύνει το περιβάλλον. 

►► Ο υδράργυρος απαντά στη φύση σε πετρώµατα κυρίως Ο υδράργυρος απαντά στη φύση σε πετρώµατα κυρίως 
υπό τη µορφή θειούχου υδραργύρου υπό τη µορφή θειούχου υδραργύρου ((HgSHgS)(κινναβαρίτη).)(κινναβαρίτη).

ΥδράργυροςΥδράργυρος (Mercury, Hg)(Mercury, Hg)
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►► ΟΟ Υδράργυρος στα φυσικά νερά εµφανίζεται σε τρία στάδια Υδράργυρος στα φυσικά νερά εµφανίζεται σε τρία στάδια 
οξείδωσης, στοιχειακός υδράργυρος οξείδωσης, στοιχειακός υδράργυρος HgHg0,  0,  HgHg+1+1 , , HgHg2+2+ . . 

►► Τα αντίστοιχα ανόργανα άλατα που σχηµατίζει έχουν Τα αντίστοιχα ανόργανα άλατα που σχηµατίζει έχουν 
διαφορετικό βαθµό διαλυτότητας: Ο βαθµός διαλυτότητας διαφορετικό βαθµό διαλυτότητας: Ο βαθµός διαλυτότητας 
επηρεάζεται από το επηρεάζεται από το pHpH και το και το οξειδωαναγωγικόοξειδωαναγωγικό δυναµικό. δυναµικό. 

στοιχειακό  υδράργυρο που είναι αδιάλυτοςστοιχειακό  υδράργυρο που είναι αδιάλυτος
Χλωριούχο Χλωριούχο υφυδράργυρουφυδράργυρο ((HgClHgCl) µε µικρή διαλυτότητα) µε µικρή διαλυτότητα
Χλωριούχο υδράργυρο (Χλωριούχο υδράργυρο (HgClHgCl22) µε υψηλή διαλυτότητα) µε υψηλή διαλυτότητα
ΣύµπλοκαΣύµπλοκα ιόντα χλωρίου (ιόντα χλωρίου (HgClHgCl4422--) και θείου () και θείου (HgSHgS44

22--) µε υψηλή ) µε υψηλή 
διαλυτότητα διαλυτότητα 

►► Οι φυσικές τιµές του υδραργύρου σε υπόγεια και Οι φυσικές τιµές του υδραργύρου σε υπόγεια και 
επιφανειακά νερά είναι κάτω των 0,5 µεπιφανειακά νερά είναι κάτω των 0,5 µgg//LL. Εν τούτοις . Εν τούτοις 
έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία περιπτώσεις όπου η έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία περιπτώσεις όπου η 
συγκέντρωση του υδραργύρου ξεπερνά τα 5,5 µσυγκέντρωση του υδραργύρου ξεπερνά τα 5,5 µgg//LL σε σε 
περιοχές µε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχές µε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην 
Ιαπωνία.Ιαπωνία.

Η παραµετρική τιµή είναι 1.0 µΗ παραµετρική τιµή είναι 1.0 µgg//ll

συνέχεια
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►► ΟΟ ανόργανος. υδράργυρος απορροφάται σε µικρό ανόργανος. υδράργυρος απορροφάται σε µικρό 
ποσοστό 7ποσοστό 7--15% από το νερό και την τροφή και 15% από το νερό και την τροφή και 
συσσωρεύεται στα νεφράσυσσωρεύεται στα νεφρά

►► Στα επιφανειακά νερά κάτω από αερόβιες Στα επιφανειακά νερά κάτω από αερόβιες 
συνθήκες παρουσία µικροοργανισµών παράγεται  ο συνθήκες παρουσία µικροοργανισµών παράγεται  ο 
µεθυλιούχοςµεθυλιούχος υδράργυρος (υδράργυρος (CHCH33HgHg++) µια ιδιαίτερα ) µια ιδιαίτερα 
τοξική µορφή υδραργύρου διαλυτός στο νερό, στα τοξική µορφή υδραργύρου διαλυτός στο νερό, στα 
λίπη που συσσωρεύεται στους ιστούς.λίπη που συσσωρεύεται στους ιστούς.

►► Ο οργανικός υδράργυρος απορροφάται από το Ο οργανικός υδράργυρος απορροφάται από το 
γαστρεντερικόγαστρεντερικό σύστηµα και σε ποσοστό 80σύστηµα και σε ποσοστό 80--90% 90% 
δεσµεύεται από τα ερυθρά αιµοσφαίρια και λόγω δεσµεύεται από τα ερυθρά αιµοσφαίρια και λόγω 
της µεγάλης της µεγάλης λιποδιαλυτότηταςλιποδιαλυτότητας εισχωρεί στον εισχωρεί στον 
εγκέφαλο, τον νωτιαίο µυελό και το νευρικό εγκέφαλο, τον νωτιαίο µυελό και το νευρικό 
σύστηµα.σύστηµα.

συνέχεια
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►► ΥπάρχειΥπάρχει στο φλοιό της γης και εµφανίζεται σαν στο φλοιό της γης και εµφανίζεται σαν τρισθενέςτρισθενές και και εξασθενέςεξασθενές
χρώµιο. χρώµιο. 

►► Στα νερά βρίσκονται κυρίως άλατα του Στα νερά βρίσκονται κυρίως άλατα του εξασθενούςεξασθενούς χρωµίου, επειδή είναι χρωµίου, επειδή είναι 
ευδιάλυτα, ενώ σπάνια υπάρχει σαν τρισθενές, γιατί οι ενώσεις τοευδιάλυτα, ενώ σπάνια υπάρχει σαν τρισθενές, γιατί οι ενώσεις του είναι υ είναι 
αδιάλυτες και καθιζάνουν.  αδιάλυτες και καθιζάνουν.  

►► Στην ατµόσφαιρα βρίσκεται στα αεροζόλ και παρασύρεται από τη βροΣτην ατµόσφαιρα βρίσκεται στα αεροζόλ και παρασύρεται από τη βροχή ή χή ή 
εναποτίθεται στο έδαφος ρυπαίνοντας τα επιφανειακά νερά. εναποτίθεται στο έδαφος ρυπαίνοντας τα επιφανειακά νερά. 

►► Η µέση συγκέντρωση στο νερό της βροχής είναι 0,2Η µέση συγκέντρωση στο νερό της βροχής είναι 0,2––1 µ1 µgg//ll, στο θαλασσινό , στο θαλασσινό 
0,05 µ0,05 µgg//ll και στα φυσικά νερά 0,5και στα φυσικά νερά 0,5––2 µ2 µgg//ll, ενώ στα υπόγεια είναι πολύ , ενώ στα υπόγεια είναι πολύ 
χαµηλή. χαµηλή. 

►► Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις οφείλονται σε ρύπανση από βιοµηχανικά Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις οφείλονται σε ρύπανση από βιοµηχανικά 
απόβλητα. Χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες χρωµάτων και δέρµατοςαπόβλητα. Χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες χρωµάτων και δέρµατος, στα , στα 
επιµεταλλωτήριαεπιµεταλλωτήρια, στην παρασκευή κραµάτων και καταλυτών. Συχνά , στην παρασκευή κραµάτων και καταλυτών. Συχνά 
προστίθενται σε νερά ψύξης χρωµικές ενώσεις για έλεγχο της διάβρπροστίθενται σε νερά ψύξης χρωµικές ενώσεις για έλεγχο της διάβρωσης.ωσης.

►► Οι επιδράσεις του χρωµίου στην υγεία εξαρτώνται από τη µορφή τουΟι επιδράσεις του χρωµίου στην υγεία εξαρτώνται από τη µορφή του. Το . Το 
εξασθενέςεξασθενές χρώµιο είναι πολύ τοξικό. Προκαλεί βλάβες στο δέρµα και το χρώµιο είναι πολύ τοξικό. Προκαλεί βλάβες στο δέρµα και το 
συκώτι και θεωρείται καρκινογόνο. Το τρισθενές χρώµιο δεν έχει βσυκώτι και θεωρείται καρκινογόνο. Το τρισθενές χρώµιο δεν έχει βρεθεί ότι ρεθεί ότι 
προκαλεί βλάβες στην υγεία.προκαλεί βλάβες στην υγεία.

Η παραµετρική τιµή είναι 50 µΗ παραµετρική τιµή είναι 50 µgg//ll..

ΧρώµιοΧρώµιο ( Chromium, Cr)( Chromium, Cr)
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►► ΣεΣε µεγάλες συγκεντρώσεις το σελήνιο προκαλεί µεγάλες συγκεντρώσεις το σελήνιο προκαλεί σελήνωσησελήνωση
κατά την οποία παρουσιάζονται κατά την οποία παρουσιάζονται γαστρεντερικέςγαστρεντερικές διαταραχές, διαταραχές, 
νευρικότητα, ψυχική κατάπτωση, ηπατικές και νεφρικές νευρικότητα, ψυχική κατάπτωση, ηπατικές και νεφρικές 
βλάβες ενώ η στέρηση του προκαλεί συµπτώµατα έλλειψης βλάβες ενώ η στέρηση του προκαλεί συµπτώµατα έλλειψης 
που εµφανίζονται µε προβλήµατα στο µυοκάρδιο και είναι που εµφανίζονται µε προβλήµατα στο µυοκάρδιο και είναι 
πιθανόν να οδηγήσουν τελικά στο θάνατο. πιθανόν να οδηγήσουν τελικά στο θάνατο. 

►► Το σελήνιο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στη διατροφή Το σελήνιο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στη διατροφή 
µας και προσλαµβάνεται από την τροφή ενώ στο πόσιµο µας και προσλαµβάνεται από την τροφή ενώ στο πόσιµο 
νερό βρίσκεται σε µικρές ποσότητες. νερό βρίσκεται σε µικρές ποσότητες. 

►► Αντιδρά, εντός οργανισµού, µε άλλα στοιχεία Αντιδρά, εντός οργανισµού, µε άλλα στοιχεία 
προστατεύοντάς τον από την τοξικότητα των βαρέων προστατεύοντάς τον από την τοξικότητα των βαρέων 
µετάλλων  όπως του υδράργυρου, του καδµίου, του µετάλλων  όπως του υδράργυρου, του καδµίου, του 
σιδήρου και του σιδήρου και του θάλιουθάλιου

Η παραµετρική τιµή είναι 10µΗ παραµετρική τιµή είναι 10µg/lg/l

ΣελήνιοΣελήνιο ((Selenium, Se)Selenium, Se)
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ΟργανικάΟργανικά συστατικάσυστατικά

►► ΤαΤα οργανικά συστατικά στο νερό οργανικά συστατικά στο νερό 
προέρχονται από τρεις πηγές: προέρχονται από τρεις πηγές: 
τη διάσπαση των οργανικών ενώσεων που τη διάσπαση των οργανικών ενώσεων που 
υπάρχουν στη φύσηυπάρχουν στη φύση
τις οικιακές, γεωργικές και βιοµηχανικές τις οικιακές, γεωργικές και βιοµηχανικές 
απορροέςαπορροές
τις αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα κατά την τις αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα κατά την 
επεξεργασία και µεταφορά του νερού επεξεργασία και µεταφορά του νερού 
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►► ∆ιάσπαση∆ιάσπαση οργανικών ενώσεωνοργανικών ενώσεων
Η µεγαλύτερη οµάδα και αποτελείται από χουµικά υλικά Η µεγαλύτερη οµάδα και αποτελείται από χουµικά υλικά 
και τους µεταβολίτες τους και υψηλού µοριακού βάρους και τους µεταβολίτες τους και υψηλού µοριακού βάρους 
αλειφατικούςαλειφατικούς και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες.  και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες.  
Οι ενώσεις αυτές προέρχονται από τη διαδικασία Οι ενώσεις αυτές προέρχονται από τη διαδικασία 
χουµοποίησηςχουµοποίησης διαφόρων συστατικών του εδάφους, διαφόρων συστατικών του εδάφους, 
όπως είναι τα προϊόντα αποικοδόµησης και αποσύνθεσης όπως είναι τα προϊόντα αποικοδόµησης και αποσύνθεσης 
των βιολογικών οργανισµών (φυτικοί και ζωικοί), τα των βιολογικών οργανισµών (φυτικοί και ζωικοί), τα 
οποία οποία εκπλένονταιεκπλένονται από το νερό. από το νερό. 
Η χηµική σύσταση των χουµικών ενώσεων του νερού Η χηµική σύσταση των χουµικών ενώσεων του νερού 
δεν είναι πλήρως διευκρινισµένη . δεν είναι πλήρως διευκρινισµένη . 
Επιπλέον, οι χουµικές ενώσεις είναι πρόδροµοι Επιπλέον, οι χουµικές ενώσεις είναι πρόδροµοι 
σχηµατισµού των σχηµατισµού των τριαλογονοµένωντριαλογονοµένων µεθανίων και άλλων µεθανίων και άλλων 
αλογονοµένωναλογονοµένων υδρογονανθράκων που σχηµατίζονται υδρογονανθράκων που σχηµατίζονται 
κατά την χλωρίωση.κατά την χλωρίωση.
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►► ΑπορροέςΑπορροές βιοµηχανικής, γεωργικής και βιοµηχανικής, γεωργικής και 
αστικής προέλευσηςαστικής προέλευσης
χηµικές ενώσεις που έχουν αρνητικές συνέπειες χηµικές ενώσεις που έχουν αρνητικές συνέπειες 
στην υγεία και περιλαµβάνουν τα στην υγεία και περιλαµβάνουν τα 
φυτοφάρµακα, διαλύτες, πλαστικοποιητές, φυτοφάρµακα, διαλύτες, πλαστικοποιητές, 
απορρυπαντικά κ.α.απορρυπαντικά κ.α.

►►Οι οργανικές ενώσεις που δηµιουργούνται Οι οργανικές ενώσεις που δηµιουργούνται 
κατά την επεξεργασία του νερούκατά την επεξεργασία του νερού
ΤριαλογονοµέναΤριαλογονοµένα µεθάνια και µεθάνια και 
αλογοακετονιτρίλιααλογοακετονιτρίλια. . 
ΠολυηλεκτρολύτεςΠολυηλεκτρολύτες ((ακρυλαµίδιοτοακρυλαµίδιοτο))
ή χρωµάτων, επικαλύψεων, εσωτερικών ή χρωµάτων, επικαλύψεων, εσωτερικών 
επενδύσεων στις σωληνώσειςεπενδύσεων στις σωληνώσεις
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ΟργανοχλωριωµέναΟργανοχλωριωµένα : : 
aldrinaldrin, , chlordanechlordane, , DDTDDT, , dieldrindieldrin, , 
endrinendrin, , isodrinisodrin, , heptachlorheptachlor, , 
lindanelindane, , methoxychlormethoxychlor, , toxaphanetoxaphane
ΟργανοφωσφορικέςΟργανοφωσφορικές ενώσειςενώσεις: : 
diazinondiazinon, , malathionmalathion, parathion, parathion--
ΧλωροφαινόξυΧλωροφαινόξυ ενώσειςενώσεις
2,42,4--ΤαΤα, 2,4,5, 2,4,5--ΤΡΤΡ, , silvexsilvex
KKαρδαµικέςαρδαµικές ενώσειςενώσεις: : captancaptan, , 
ferbamferbam, , IPCIPC, , sevinsevin ((carbarylcarbaryl), ), 
baygonbaygon, , carbofurancarbofuran

ΚατατάσσονταιΚατατάσσονται σε 4 κατηγορίες σε 4 κατηγορίες 
ανάλογα µε τη µοριακή τους ανάλογα µε τη µοριακή τους 
δοµή: χλωριωµένους δοµή: χλωριωµένους 
υδρογονάνθρακες, υδρογονάνθρακες, 
οργανοφωσφορικέςοργανοφωσφορικές ενώσεις, ενώσεις, 
καρβαµίδιακαρβαµίδια και και χλωροφαινόξυχλωροφαινόξυ
ενώσεις.ενώσεις.

ΠαρασιτοκτόναΠαρασιτοκτόνα

•• AlkylAlkyl benzenebenzene sulfonatesulfonate ((ABSABS) ) 
µέχρι τη δεκαετία του 1960 µέχρι τη δεκαετία του 1960 
•• αντικαταστάθηκαν (λόγω µη αντικαταστάθηκαν (λόγω µη 
καλής καλής βιοαποδόµησηςβιοαποδόµησης) από τα ) από τα 
Linear alkyl benzene Linear alkyl benzene sulfonatesulfonate

((LASLAS))

ΥποκατάσταταΥποκατάστατα του σαπουνιού. του σαπουνιού. 
Περιέχουν 20Περιέχουν 20--30% 30% τασενεργάτασενεργά
συστατικά (συστατικά (surfactantssurfactants)  και 70)  και 70--
80% πρόσθετα. Υπάρχουν 80% πρόσθετα. Υπάρχουν 
ανιονικάανιονικά, κατιονικά, , κατιονικά, 
αµφολυτικάκαιαµφολυτικάκαι µη ιοντικά µη ιοντικά 
απορρυπαντικάαπορρυπαντικά

ΣυνθετικάΣυνθετικά
απορρυπαντικάαπορρυπαντικά

ΕµπορικήΕµπορική ονοµασίαονοµασίαΠεριγραφήΠεριγραφήΚατηγορίαΚατηγορία
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•• Οργανικές ενώσεις που έχουν στο µόριο τους δύο ή περισσότερους Οργανικές ενώσεις που έχουν στο µόριο τους δύο ή περισσότερους 
αρωµατικούς δακτυλίους. αρωµατικούς δακτυλίους. 
•• Αποτελούν µια από τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες ρύπων του Αποτελούν µια από τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες ρύπων του 
περιβάλλοντος γιατί έχουν περιβάλλοντος γιατί έχουν µεταλλαξιογόνεςµεταλλαξιογόνες και και καρκινογόνεςκαρκινογόνες
ιδιότητες. Οι ιδιότητες. Οι ΡΑΗsΡΑΗs απορροφώνται εύκολα από το έντερο και τους απορροφώνται εύκολα από το έντερο και τους 
πνεύµονες, αποµακρύνονται ταχύτατα από το αίµα και το συκώτι καιπνεύµονες, αποµακρύνονται ταχύτατα από το αίµα και το συκώτι και
συγκεντρώνονται στους λιπώδεις ιστούς του σώµατος και το γάλα, συγκεντρώνονται στους λιπώδεις ιστούς του σώµατος και το γάλα, 
επειδή είναι επειδή είναι λιποδιαλυτοίλιποδιαλυτοί..
•• Η κυριότερη πηγή ρύπανσης των φυσικών νερών είναι οι διαρροές Η κυριότερη πηγή ρύπανσης των φυσικών νερών είναι οι διαρροές 
αργού πετρελαίου ή προϊόντων διύλισης. Η διαλυτότητα των αργού πετρελαίου ή προϊόντων διύλισης. Η διαλυτότητα των ΡΑΗsΡΑΗs
στο νερό είναι σχετικά µικρή γιατί έχουν µεγάλο µοριακό βάρος.  στο νερό είναι σχετικά µικρή γιατί έχουν µεγάλο µοριακό βάρος.  
Εξαιτίας της προσρόφησης των Εξαιτίας της προσρόφησης των ΡΑΗsΡΑΗs στα αιωρούµενα στερεά, η στα αιωρούµενα στερεά, η 
επεξεργασία του νερού που µειώνει τα αιωρούµενα στερεά κατεβάζειεπεξεργασία του νερού που µειώνει τα αιωρούµενα στερεά κατεβάζει
και το επίπεδο των και το επίπεδο των ΡΑΗsΡΑΗs σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις. σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις. 
•• Κύρια ένωση το Κύρια ένωση το βενζοβενζο--αα--πυρένιοπυρένιο

ΠολυκυκλικοίΠολυκυκλικοί
αρωµατικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες υδρογονάνθρακες 
((ΡΑΗsΡΑΗs) ) 

∆ιαλυτοί∆ιαλυτοί, , αλογονωµένοιαλογονωµένοι υδρογονάνθρακες, καύσιµα και ψυκτικά υδρογονάνθρακες, καύσιµα και ψυκτικά 
υγρά. Η παρουσία τους στο νερό οφείλεται στις µεγάλες ποσότητες υγρά. Η παρουσία τους στο νερό οφείλεται στις µεγάλες ποσότητες 
παραγωγής τους, στη χηµική τους σταθερότητα καθώς και στην παραγωγής τους, στη χηµική τους σταθερότητα καθώς και στην 
αµελητέα προσρόφηση τους από το έδαφος.αµελητέα προσρόφηση τους από το έδαφος.

ΠτητικέςΠτητικές οργανικές οργανικές 
ενώσεις (VOC’ενώσεις (VOC’ss))

ΕµπορικήΕµπορική ονοµασίαονοµασίαΠεριγραφήΠεριγραφήΚατηγορίαΚατηγορία



22

17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 43

•• Ο Ο τετραχλωράνθρακαςτετραχλωράνθρακας προκαλεί για καρκίνο του ήπατος προκαλεί για καρκίνο του ήπατος 
και νεφρικές διαταραχές που µπορεί να οδηγήσουν στο και νεφρικές διαταραχές που µπορεί να οδηγήσουν στο 
θάνατο. θάνατο. 
•• Το 1,2Το 1,2--διχλωροδιχλωρο--αιθάνιοαιθάνιο δρα σαν ναρκωτικό και προκαλεί δρα σαν ναρκωτικό και προκαλεί 
βλάβες στα νεφρά και στο καρδιοαγγειακό σύστηµα. βλάβες στα νεφρά και στο καρδιοαγγειακό σύστηµα. 
Θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση Θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση αδενοαδενο--καρκινωµάτων καρκινωµάτων 
και είναι γνωστό και είναι γνωστό µεταλλαξιογόνοµεταλλαξιογόνο

ΧλωριωµέναΧλωριωµένα
αλκάνιααλκάνια

•• Παράγεται κυρίως από το πετρέλαιο και χρησιµοποιείται Παράγεται κυρίως από το πετρέλαιο και χρησιµοποιείται 
ευρύτατα στη χηµική βιοµηχανία για την παραγωγή ευρύτατα στη χηµική βιοµηχανία για την παραγωγή 
απορρυπαντικών, πλαστικών καθώς επίσης και για τη απορρυπαντικών, πλαστικών καθώς επίσης και για τη 
βελτίωση των καυσίµων. βελτίωση των καυσίµων. 
•• Λόγω της πτητικότητας του, οι συγκεντρώσεις του στα Λόγω της πτητικότητας του, οι συγκεντρώσεις του στα 
επιφανειακά νερά είναι µικρές. Θεωρείται ύποπτο για επιφανειακά νερά είναι µικρές. Θεωρείται ύποπτο για 
πρόκληση καρκίνου, επειδή συνδέεται µε τη λευχαιµία. πρόκληση καρκίνου, επειδή συνδέεται µε τη λευχαιµία. 
•• Γι΄αυτόΓι΄αυτό το λόγο το το λόγο το βενζόλιοβενζόλιο αντικαθίσταται από το αντικαθίσταται από το 
τολουόλιο που είναι σχετικά µη τοξικό και δεν προκαλεί τολουόλιο που είναι σχετικά µη τοξικό και δεν προκαλεί 
καρκίνο [8].καρκίνο [8].

ΒενζόλιοΒενζόλιο

ΕµπορικήΕµπορική ονοµασίαονοµασίαΠεριγραφήΠεριγραφήΚατηγορίαΚατηγορία
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•• Το Το βινυλοχλωρίδιοβινυλοχλωρίδιο το οποίο χρησιµοποιείται για την το οποίο χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή του παραγωγή του πολυβινυλοχλωριδίουπολυβινυλοχλωριδίου (PVC).(PVC). Απορροφάται Απορροφάται 
εύκολα από τον οργανισµό και µεταβολίζεται µε πολύπλοκη εύκολα από τον οργανισµό και µεταβολίζεται µε πολύπλοκη 
λειτουργία σε οξείδιο του λειτουργία σε οξείδιο του χλωροαιθυλενίουχλωροαιθυλενίου, το οποίο µπορεί , το οποίο µπορεί 
να µετατραπεί αυθόρµητα σε να µετατραπεί αυθόρµητα σε χλωροακεταδεϋλδηχλωροακεταδεϋλδη. . 
•• Είναι αποδεδειγµένα καρκινογόνο καθώς επίσης προξενεί Είναι αποδεδειγµένα καρκινογόνο καθώς επίσης προξενεί 
αγγειοσάρκωµααγγειοσάρκωµα στο ήπαρ, όγκους στον εγκέφαλο και στο στο ήπαρ, όγκους στον εγκέφαλο και στο 
αιµολεµφοποιητικόαιµολεµφοποιητικό σύστηµα, ασκεί σύστηµα, ασκεί µεταλλαξιογόνοµεταλλαξιογόνο και και 
τερατογόνο δράση και επιδρά δυσµενώς στο κεντρικό τερατογόνο δράση και επιδρά δυσµενώς στο κεντρικό 
νευρικό σύστηµα. νευρικό σύστηµα. 
•• Παρόµοια συµπεριφορά παρουσιάζουν και τα άλλα ευρέως Παρόµοια συµπεριφορά παρουσιάζουν και τα άλλα ευρέως 
χρησιµοποιούµενα χρησιµοποιούµενα χλωροαιθυλένιαχλωροαιθυλένια, όπως είναι το , όπως είναι το 1,11,1--
διχλωροαιθυλένιοδιχλωροαιθυλένιο, 1,1,2, 1,1,2--τριχλωροαιθυλένιοτριχλωροαιθυλένιο και το και το 
τετραχλωροαιθυλένιοτετραχλωροαιθυλένιο..

ΧλωροαιθυλένιαΧλωροαιθυλένια
(Οργανικοί διαλύτες)(Οργανικοί διαλύτες)

ΕµπορικήΕµπορική ονοµασίαονοµασίαΠεριγραφήΠεριγραφήΚατηγορίαΚατηγορία
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•• Μεγάλη θερµική και χηµική σταθερότητα (απαιτείται Τ>1000C για Μεγάλη θερµική και χηµική σταθερότητα (απαιτείται Τ>1000C για 
πλήρη καύση τους).  Μικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα.πλήρη καύση τους).  Μικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα.
•• Είναι σχετικά αδρανείς στα οξέα, τα αλκάλια και άλλα διαβρωτικΕίναι σχετικά αδρανείς στα οξέα, τα αλκάλια και άλλα διαβρωτικά ά 
χηµικά, σταθερά στην οξείδωση, µη πτητικές, αδιάλυτες στο νερό χηµικά, σταθερά στην οξείδωση, µη πτητικές, αδιάλυτες στο νερό 
αλλά διαλυτές σε οργανικές ενώσεις και λίπη. αλλά διαλυτές σε οργανικές ενώσεις και λίπη. 
•• Χρησιµοποιούνται ως ψυκτικά και µονωτικά µετασχηµατιστών και Χρησιµοποιούνται ως ψυκτικά και µονωτικά µετασχηµατιστών και 
πυκνωτών. πυκνωτών. 
•• ΒιοαποδοµούνταιΒιοαποδοµούνται πολύ δύσκολα. Η πολύ δύσκολα. Η βιοαποδόµησηβιοαποδόµηση είναι δυνατή από είναι δυνατή από 
αερόβια βακτήρια µόνον όταν στο µόριο υπάρχουν ένα ή δύο χλώρια αερόβια βακτήρια µόνον όταν στο µόριο υπάρχουν ένα ή δύο χλώρια 
ή σε µεγάλους χρόνους παρακράτησης.ή σε µεγάλους χρόνους παρακράτησης.

ΠολυχλωριωµέναΠολυχλωριωµένα
διφαινύλιαδιφαινύλια ((PCB’sPCB’s))

ΕµπορικήΕµπορική ονοµασίαονοµασίαΠεριγραφήΠεριγραφήΚατηγορίαΚατηγορία

•• Χλωροφόρµιο, Χλωροφόρµιο, 
•• βρωµοφόρµιοβρωµοφόρµιο, , 
•• βρωµοδιχλωροµεθάνιοβρωµοδιχλωροµεθάνιο,,
•• χλωροδιβρωµοµεθάνιοχλωροδιβρωµοµεθάνιο
•• αλογονοαλδεύδεςαλογονοαλδεύδες
•• χλωροφαινόλεςχλωροφαινόλες

ΠροκύπτουνΠροκύπτουν από την αντίδραση από την αντίδραση 
µεταξύ οργανικών προδρόµων µεταξύ οργανικών προδρόµων 
ενώσεων που υπάρχουν στο νερό ενώσεων που υπάρχουν στο νερό 
και των χηµικών ενώσεων που και των χηµικών ενώσεων που 
προστίθενται για απολύµανση του προστίθενται για απολύµανση του 
νερού. νερού. 

ΠαραπροϊόνταΠαραπροϊόντα
απολύµανσης απολύµανσης 

•• ΑκετόνηΑκετόνη
•• βενζίνηβενζίνη
•• ΤετραχλωράνθρακαςΤετραχλωράνθρακας, , 
•• χλωροβενζόλιοχλωροβενζόλιο, , 
•• διχλωροµεθάνιοδιχλωροµεθάνιο,  ,  
•• τριχλωροαιθυλένιοτριχλωροαιθυλένιο

•• Τα οργανικά διαλυτικά Τα οργανικά διαλυτικά 
χρησιµοποιούνται εκτεταµένα στη χρησιµοποιούνται εκτεταµένα στη 
βιοµηχανία. Μερικές φορές έχουν βιοµηχανία. Μερικές φορές έχουν 
παρατηρηθεί διαρροές σε παρατηρηθεί διαρροές σε 
υποκείµενους υποκείµενους υδροφορείςυδροφορείς. . 
•• Αρκετά διαλυτικά είναι ύποπτες Αρκετά διαλυτικά είναι ύποπτες 
καρκινογόνεςκαρκινογόνες ενώσεις.ενώσεις.

∆ιαλυτικά∆ιαλυτικά
καθαρισµούκαθαρισµού
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•• Η ραδιενέργεια του νερού µπορεί να είναι φυσικής αλλά και Η ραδιενέργεια του νερού µπορεί να είναι φυσικής αλλά και 
ανθρώπινης προέλευσης. Η φυσική ραδιενέργεια οφείλεται στα ανθρώπινης προέλευσης. Η φυσική ραδιενέργεια οφείλεται στα 
ραδιενεργά στοιχεία που υπάρχουν στη γη ή δηµιουργούνται από το ραδιενεργά στοιχεία που υπάρχουν στη γη ή δηµιουργούνται από το 
βοµβαρδισµό της ατµόσφαιρας µε κοσµική ακτινοβολία. Τα δύο βοµβαρδισµό της ατµόσφαιρας µε κοσµική ακτινοβολία. Τα δύο 
κυριότερα ραδιενεργά ισότοπα που υπάρχουν στο νερό είναι το κυριότερα ραδιενεργά ισότοπα που υπάρχουν στο νερό είναι το 
Τρίτιο( Τρίτιο( 33Η)Η) και το και το ΚάλιοΚάλιο--40 ( 40 ( 4040Κ).Κ).
•• Στη φυσική ραδιενέργεια του νερού συνεισφέρουν τα µεγάλου Στη φυσική ραδιενέργεια του νερού συνεισφέρουν τα µεγάλου 
βάρους φυσικά ραδιενεργά ισότοπα βάρους φυσικά ραδιενεργά ισότοπα ουράνιοουράνιο--238238, , θόριοθόριο--232232 και και 
ουράνιοουράνιο--235235 καθώς επίσης και τα προϊόντα διάσπασής τουςκαθώς επίσης και τα προϊόντα διάσπασής τους ράδιοράδιο--238238
καικαι ράδιοράδιο--226226. . 
•• Το επίπεδο των Το επίπεδο των ραδιονουκλιδίωνραδιονουκλιδίων στο νερό µετριέται σε στο νερό µετριέται σε πικοκιουρίπικοκιουρί
ανά λίτροανά λίτρο ((pCi/LpCi/L). ). 
•• Η φυσική ραδιενέργεια στα περισσότερα νερά είναι γύρω στα 0,1 Η φυσική ραδιενέργεια στα περισσότερα νερά είναι γύρω στα 0,1 
pCi/LpCi/L. Το επίπεδο ραδιενέργειας στο νερό µπορεί να µειωθεί µετά από . Το επίπεδο ραδιενέργειας στο νερό µπορεί να µειωθεί µετά από 
επεξεργασία για αφαίρεση θολότητας επεξεργασία για αφαίρεση θολότητας 
•• Όµως παράλληλα το ραδιενεργό υλικό µεταφέρεται στη λάσπη που Όµως παράλληλα το ραδιενεργό υλικό µεταφέρεται στη λάσπη που 
προκύπτει και υπόψη κατά τη διαχείριση της λάσπης προκύπτει και υπόψη κατά τη διαχείριση της λάσπης 

ΡαδιενέργειαΡαδιενέργεια

ΕµπορικήΕµπορική ονοµασίαονοµασίαΠεριγραφήΠεριγραφήΚατηγορίαΚατηγορία
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ΣηµασίαΣηµασία µικροβιολογικών µικροβιολογικών 
παραµέτρωνπαραµέτρων
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ΜικροοργανισµοίΜικροοργανισµοί

►► ΤοΤο νερό δρα σαν φορέας µετάδοσης λοιµωδών νερό δρα σαν φορέας µετάδοσης λοιµωδών 
νοσηµάτωννοσηµάτων

►► Οι σηµαντικότερες «ασθένειες υδρικής Οι σηµαντικότερες «ασθένειες υδρικής 
προέλευσης» είναιπροέλευσης» είναι
ΕντερολοιµώξειςΕντερολοιµώξεις
Τυφοειδής πυρετόςΤυφοειδής πυρετός
∆υσεντερία∆υσεντερία
ΧολέραΧολέρα
ΗπατίτιδαΗπατίτιδα
ΠαρασιτιάσειςΠαρασιτιάσεις
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ΕίδηΕίδη µικροοργανισµώνµικροοργανισµών

►► ΒακτηρίδιαΒακτηρίδια
►► ΙοίΙοί
►►ΜύκητεςΜύκητες
►► Άλγη (Άλγη (φύκηφύκη))
►► ΠρωτοζώαΠρωτοζώα
►► ΕλµίνθεςΕλµίνθες
►► Παρασιτικοί Παρασιτικοί σκώληκεςσκώληκες
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ΒασικέςΒασικές έννοιεςέννοιες

►► ΠρώτισταΠρώτιστα (Βακτηρίδια, µύκητες, άλγη, (Βακτηρίδια, µύκητες, άλγη, προωτοζώαπροωτοζώα))
Μη διαφοροποίηση κυττάρων και ιστώνΜη διαφοροποίηση κυττάρων και ιστών
Κάθε κύτταρο περιέχει πυρηνικό οξύ και το Κάθε κύτταρο περιέχει πυρηνικό οξύ και το DNA DNA απαραίτητο γι απαραίτητο γι 
αναπαραγωγήαναπαραγωγή

►► ΕυκαρυωτικοίΕυκαρυωτικοί (µύκητες, άλγη, (µύκητες, άλγη, προωτοζώαπροωτοζώα))
Καλά σχηµατισµένος πυρήναςΚαλά σχηµατισµένος πυρήνας

►► ΠροκαρυωτικοίΠροκαρυωτικοί (βακτηρίδια, (βακτηρίδια, κυανοφύκηκυανοφύκη))
Μη καλά σχηµατισµένος πυρήναςΜη καλά σχηµατισµένος πυρήνας

►► ΙοίΙοί
∆εν είναι πλήρεις οργανισµοί, αποτελούνται µόνο από πυρηνικό ∆εν είναι πλήρεις οργανισµοί, αποτελούνται µόνο από πυρηνικό 
οξύ, ζουν εις βάρος κάποιου ζωντανού οργανισµούοξύ, ζουν εις βάρος κάποιου ζωντανού οργανισµού
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►► ΑυτοτροφικοίΑυτοτροφικοί
Χρησιµοποιούν το Χρησιµοποιούν το COCO2 2 για σύνθεση νέας βιοµάζαςγια σύνθεση νέας βιοµάζας ((άλγη)άλγη)

►► ΕτεροτροφικοίΕτεροτροφικοί
Χρησιµοποιούν οργανικό Χρησιµοποιούν οργανικό CC για σύνθεση νέας βιοµάζας (βακτηρίδια)για σύνθεση νέας βιοµάζας (βακτηρίδια)

►► ΦωτοτροφικοίΦωτοτροφικοί
Παίρνουν ενέργεια για τη σύνθεση από το ηλιακό φωςΠαίρνουν ενέργεια για τη σύνθεση από το ηλιακό φως

►► ΧηµοτροφικοίΧηµοτροφικοί
Παίρνουν ενέργεια για τη σύνθεση από τη διάσπαση χηµικών Παίρνουν ενέργεια για τη σύνθεση από τη διάσπαση χηµικών 
ενώσεωνενώσεων

►► Αερόβιοι, αναερόβιοι και επαµφοτερίζοντεςΑερόβιοι, αναερόβιοι και επαµφοτερίζοντες
Ανάλογα µε τον δέκτη ηλεκτρονίων (ΟΑνάλογα µε τον δέκτη ηλεκτρονίων (Ο22, Η, Η22, , Fe, )Fe, )

►► ΨυχροφιλικοίΨυχροφιλικοί, , µεσοφιλικοίµεσοφιλικοί και και θερµοφιλικοίθερµοφιλικοί
Ανάλογα µε τη βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξηςΑνάλογα µε τη βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης

συνέχεια
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ΜεταδιδόµενεςΜεταδιδόµενες ασθένειες από βακτηρίδια ασθένειες από βακτηρίδια 
στο νερόστο νερό

ΈδαφοςΈδαφος και νερόκαι νερόΠνευµονίαΠνευµονίαMycobacteriaMycobacteria

ΚλιµατιστικάΚλιµατιστικάΑναπνευστικέςΑναπνευστικές λοιµώξειςλοιµώξειςLegionellaLegionella pneumophilapneumophila

ΠεριττώµαταΠεριττώµαταΓαστρεντερίτιδαΓαστρεντερίτιδαCampylobacter Campylobacter jejunijejuni

ΠεριττώµαταΠεριττώµαταΓαστρεντερίτιδαΓαστρεντερίτιδαYersiniaYersinia enterocoliticaenterocolitica

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα ανθρώπουανθρώπουΓαστρεντερίτιδαΓαστρεντερίτιδαEnteropathogegenicEnteropathogegenic EE..colicoli

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα ανθρώπουανθρώπουΧολέραΧολέραVibrioVibrio choleraecholerae

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα ανθρώπουανθρώπου∆υσεντερία∆υσεντερίαShigellaShigella

ΠεριττώµαταΠεριττώµαταΣαλµονέλωσηΣαλµονέλωσηΆλλαΆλλα είδη είδη SalmonellaSalmonella

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα ανθρώπουανθρώπουΤυφοειδήςΤυφοειδής πυρετόςπυρετόςSalmonella Salmonella typhityphi, , parathifiparathifi

ΠηγήΠηγήΑσθένειαΑσθένειαΟργανισµόςΟργανισµός
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ΜεταδιδόµενεςΜεταδιδόµενες ασθένειες από ιούς στο ασθένειες από ιούς στο 
νερόνερό

ΠεριττώµαταΠεριττώµαταΓαστρεντερίτιδαΓαστρεντερίτιδαΕντεροϊοιΕντεροϊοι

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα ανθρώπου ανθρώπου ΓαστρεντερίτιδαΓαστρεντερίτιδαNorwalkNorwalk και σχετικοί και σχετικοί GIGI ιοίιοί

ΠεριττώµαταΠεριττώµαταΛοιµώδηςΛοιµώδης ΗπατίτιδαΗπατίτιδαΙόςΙός Hepatitis AHepatitis A

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα ανθρώπουανθρώπουΑναπνευστικέςΑναπνευστικές λοιµώξεις, λοιµώξεις, 
ΓαστρεντερίτιδαΓαστρεντερίτιδα

AdenovirusesAdenoviruses

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα ανθρώπουανθρώπουΓαστρεντερίτιδαΓαστρεντερίτιδαRotavirusesRotaviruses

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα(ασηπτική) Μηνιγγίτιδα(ασηπτική) ΜηνιγγίτιδαCoxsackievirusesCoxsackieviruses AA

ΠεριττώµαταΠεριττώµαταΠολυοµελίτιδαΠολυοµελίτιδαPoliovirusesPolioviruses

ΠηγήΠηγήΑσθένειαΑσθένειαΟργανισµόςΟργανισµός
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ΜεταδιδόµενεςΜεταδιδόµενες ασθένειες από ασθένειες από ΠρωτοζώαΠρωτοζώα
και άλγη στο νερόκαι άλγη στο νερό

ΦυσικάΦυσικά νερά νερά ΓαστρεντερίτιδαΓαστρεντερίτιδαBlue green algaeBlue green algae ((AnabaenaAnabaena
flosflos--aquaeaquae, , MicrocystisMicrocystis, , 
aeruginosaaeruginosa,, AlphanizomenonAlphanizomenon, , 
SchizothrixSchizothrix calciolacalciola ))

ΈδαφοςΈδαφος και νερόκαι νερόΑµοιβικήΑµοιβική
µηνιγγοεγκεφαλίτιδαµηνιγγοεγκεφαλίτιδα

AcanthamoebaAcanthamoeba castellanicastellani

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα ανθρώπουανθρώπουGiardiasisGiardiasis
(γαστρεντερίτιδα)(γαστρεντερίτιδα)

GiardiaGiardia LambliaLamblia

ΠεριττώµαταΠεριττώµαταΚρυπτοσποριδίωσηΚρυπτοσποριδίωσηCryptosporidiumCryptosporidium

ΠεριττώµαταΠεριττώµατα ανθρώπουανθρώπου∆υσεντερία∆υσεντερίαEntamoebaEntamoeba histolyticahistolytica

ΠηγήΠηγήΑσθένειαΑσθένειαΟργανισµόςΟργανισµός
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VibrioVibrio CholeraeCholerae
►► ΜέληΜέλη του γένους του γένους VibrioVibrio είναι είναι GramGram αρνητικά, µη σπορογόνοι αρνητικά, µη σπορογόνοι 
κινούµενοι ράβδοι κινούµενοι ράβδοι 

►► Το Το V. V. CholeraeCholerae είναι κύριο είδος που προκαλεί επιδηµία χολέραςείναι κύριο είδος που προκαλεί επιδηµία χολέρας
►► Ζυµώνουν  την γλυκόζη  χωρίς παραγωγή αερίων. Ζυµώνουν  την γλυκόζη  χωρίς παραγωγή αερίων. 
►► Προκαλεί οξεία εντερική ασθένεια µε διάρροια, εµετό, αφυδάτωση, Προκαλεί οξεία εντερική ασθένεια µε διάρροια, εµετό, αφυδάτωση, 
ελάττωση της ούρησης, µείωση της πίεσης του αίµατος και ολική ελάττωση της ούρησης, µείωση της πίεσης του αίµατος και ολική 
κατάπτωση. Εάν δεν υπάρξει άµεση φαρµακευτική αγωγή επέρχεται ο κατάπτωση. Εάν δεν υπάρξει άµεση φαρµακευτική αγωγή επέρχεται ο 
θάνατος σε λίγες ώρες. θάνατος σε λίγες ώρες. 

►► Η ανάπτυξη των προστατευόµενων υδρεύσεων, ο έλεγχος της Η ανάπτυξη των προστατευόµενων υδρεύσεων, ο έλεγχος της 
διάθεσης των υγρών αποβλήτων και η επεξεργασία του πόσιµου νερούδιάθεσης των υγρών αποβλήτων και η επεξεργασία του πόσιµου νερού
µείωσαν δραστικά την εξάπλωση της ασθένειας. µείωσαν δραστικά την εξάπλωση της ασθένειας. 

►► Παρ όλα αυτά υπάρχουν περιοχές στον κόσµο όπου η ασθένεια Παρ όλα αυτά υπάρχουν περιοχές στον κόσµο όπου η ασθένεια 
συνεχίζει να εκδηλώνεται.συνεχίζει να εκδηλώνεται.
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YersiniaYersinia

►► ΤοΤο YY..pestispestis αποτελεί το παράγοντα της µαύρης πανούκλας αποτελεί το παράγοντα της µαύρης πανούκλας 
κατά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη και εποµένως είναι το πιο κατά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη και εποµένως είναι το πιο 
κακόφηµο. Σήµερα, το κακόφηµο. Σήµερα, το YY..pestispestis παρουσιάζεται σποραδικά. παρουσιάζεται σποραδικά. 

►► Μολύνσεις προκαλούνται από  Μολύνσεις προκαλούνται από  YY..enterocoliticaenterocolitica και το και το YY. . 
pseudotuberculosispseudotuberculosis που προκαλούν κυρίως που προκαλούν κυρίως 
γαστρεντερίτιδα.γαστρεντερίτιδα.

►► Στο περιβάλλον, το Στο περιβάλλον, το Y.Y.enterocoliticaenterocolitica έχει βρεθεί σε έχει βρεθεί σε 
επιφανειακά και παραθαλάσσια νερά επιφανειακά και παραθαλάσσια νερά 

►► Το Το YY..enterocoliticaenterocolitica είναι είναι GramGram αρνητικό και ζυµώνει την αρνητικό και ζυµώνει την 
γλυκόζη µε παραγωγή λίγων ή καθόλου αερίων. γλυκόζη µε παραγωγή λίγων ή καθόλου αερίων. 

►► Είναι αναερόβιος και ψυχρόφιλος οργανισµόςΕίναι αναερόβιος και ψυχρόφιλος οργανισµός
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ΚαµπυλοβακτηρίδιαΚαµπυλοβακτηρίδια

►► ToTo γένος γένος CampylobacterCampylobacter αποτελείται από 14 είδη εκ των οποίων αποτελείται από 14 είδη εκ των οποίων 
σηµασία για το νερό έχει το σηµασία για το νερό έχει το C.jejuniC.jejuni..

►► Τα είδη µεταφέρονται στην εντερική  περιοχή των ζώων και Τα είδη µεταφέρονται στην εντερική  περιοχή των ζώων και γι’αυτόγι’αυτό
µολύνουν τροφές ζωικής προέλευσης. µολύνουν τροφές ζωικής προέλευσης. 

►► Τα Τα καµπυλοβακτήριακαµπυλοβακτήρια αναπτύσσονται µεταξύ των 25 αναπτύσσονται µεταξύ των 25 °°CC και 43 και 43 °°CC, είναι , είναι 
καµπυλωτά ή καµπυλωτά ή ραβδόµορφαραβδόµορφα µε σχήµα µε σχήµα σπειριλλίουσπειριλλίου, ανάγουν τα νιτρικά , ανάγουν τα νιτρικά 
προς νιτρώδη, απαιτούν µικρές ποσότητες οξυγόνου για την ανάπτυξπρος νιτρώδη, απαιτούν µικρές ποσότητες οξυγόνου για την ανάπτυξη η 
τους (3τους (3--6%) ενώ η ανάπτυξη αναχαιτίζεται για συγκέντρωση οξυγόνου 6%) ενώ η ανάπτυξη αναχαιτίζεται για συγκέντρωση οξυγόνου 
21%. 21%. 

►► Τα συµπτώµατα από την µόλυνση µεΤα συµπτώµατα από την µόλυνση µε C.C.jejunijejuni είναι διάρροια και είναι διάρροια και 
γαστρεντερίτιδαγαστρεντερίτιδα

►► Στην Αµερική η γαστρεντερίτιδα λόγω Στην Αµερική η γαστρεντερίτιδα λόγω τουτουCampylobacterCampylobacter αποτελεί την αποτελεί την 
πιο συνηθισµένη αιτία µόλυνσης µε περίπου 2,5 εκατοµµύρια πιο συνηθισµένη αιτία µόλυνσης µε περίπου 2,5 εκατοµµύρια 
κρούσµατα ετησίως.κρούσµατα ετησίως.

►► Καταστρέφονται µε το µαγείρεµα καθώς και σε τυπικές εγκαταστάσειΚαταστρέφονται µε το µαγείρεµα καθώς και σε τυπικές εγκαταστάσεις ς 
επεξεργασίας νερού. επεξεργασίας νερού. 
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ShigellaShigella

►► ToTo γένος γένος ShigellaShigella ανήκει στην οικογένεια των ανήκει στην οικογένεια των εντεροβακτηριδίωνεντεροβακτηριδίων όπως όπως 
και η και η salmonellasalmonella. Προκαλούν δυσεντερία γνωστή και ως . Προκαλούν δυσεντερία γνωστή και ως σιγγέλλωσησιγγέλλωση, , 
µε συµπτώµατα κοιλιακούς σπασµούς και πυρετό. µε συµπτώµατα κοιλιακούς σπασµούς και πυρετό. 

►► Οι Οι shigellashigella sppspp.. είναι είναι GramGram αρνητικοί, ακίνητοι, αρνητικοί, ακίνητοι, ραβδόµορφοιραβδόµορφοι
οργανισµοίοργανισµοί πουπου δεν είναι δεν είναι αυτόχθονοιαυτόχθονοι σε κανένα τρόφιµο. Η µετάδοση σε κανένα τρόφιµο. Η µετάδοση 
αυτού του βακτηρίου σχετίζεται µε συνθήκες κακής και υγιεινής αλαυτού του βακτηρίου σχετίζεται µε συνθήκες κακής και υγιεινής αλλά λά 
και µε µολυσµένα τρόφιµα και ύδατα. και µε µολυσµένα τρόφιµα και ύδατα. 

►► Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της δυσεντερίασηςδυσεντερίασης είναι η γρήγορη είναι η γρήγορη 
εξάπλωση του µικροοργανισµούεξάπλωση του µικροοργανισµού στον πληθυσµό. Αυτό οφείλεται στη στον πληθυσµό. Αυτό οφείλεται στη 
χαµηλή δόση που απαιτείται για την µόλυνση (10χαµηλή δόση που απαιτείται για την µόλυνση (10--200 οργανισµοί). 200 οργανισµοί). 

►► Η επιβίωση του Η επιβίωση του ShigellaShigella στο νερό είναι παρόµοια µε αυτή των στο νερό είναι παρόµοια µε αυτή των 
κολοβακτηριδίων, οπότε συστήµατα που ελέγχουν επαρκώς τα κολοβακτηριδίων, οπότε συστήµατα που ελέγχουν επαρκώς τα 
κολοβακτηρίδια, ελέγχουν και τονκολοβακτηρίδια, ελέγχουν και τον ShigellaShigella..
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SalmonellaSalmonella

►► ΤαΤα περισσότερα είδη της περισσότερα είδη της SalmonellaSalmonella προκαλούν προκαλούν 
γαστρεντερίτιδα εκτός από το γαστρεντερίτιδα εκτός από το SalmonellaSalmonella typhityphi και και 
Salmonella Salmonella paratyphiparatyphi που προκαλούν τυφώδη και που προκαλούν τυφώδη και 
παρατυφώδηπαρατυφώδη πυρετό αντίστοιχα. πυρετό αντίστοιχα. 

►► Η Η SalmonellaSalmonella αρχικά εντοπίζεται κυρίως στη αρχικά εντοπίζεται κυρίως στη 
εντερική περιοχή των ζώων και αποβάλλεται από εντερική περιοχή των ζώων και αποβάλλεται από 
τους οργανισµούς µε τα περιττώµατα όπου σε τους οργανισµούς µε τα περιττώµατα όπου σε 
αυτή την µορφή θα βρεθούν και θα µολύνουν το αυτή την µορφή θα βρεθούν και θα µολύνουν το 
νερό. νερό. 

►► Όλες οι περιπτώσεις τύφου αφορούν µικρές Όλες οι περιπτώσεις τύφου αφορούν µικρές 
υδρεύσεις, όπου δεν γίνεται σωστή απολύµανση.υδρεύσεις, όπου δεν γίνεται σωστή απολύµανση.
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Escherichia coliEscherichia coli

►► To To Escherichia coliEscherichia coli είναι ένας είναι ένας GramGram--αρνητικός, αερόβιος, αρνητικός, αερόβιος, 
ετεροτροφικόςετεροτροφικός, µη, µη--σπορογόνος, σπορογόνος, ραβδόµορφοςραβδόµορφος, µε πλάτος µικρότερο , µε πλάτος µικρότερο 
από 2 µ και µήκος 2από 2 µ και µήκος 2--6 µ. Ζυµώνει τη γλυκόζη και τη λακτόζη 6 µ. Ζυµώνει τη γλυκόζη και τη λακτόζη 
παράγοντας οξύ και αέρια.παράγοντας οξύ και αέρια.

►► O O EnteropathogenicEnteropathogenic Escherichia coli Escherichia coli είναι η κύρια αιτία διάρροιας σε είναι η κύρια αιτία διάρροιας σε 
βρέφη.  βρέφη.  

►► Η παρουσία του στα νερά αποτελεί ένδειξη πρόσφατης ρύπανσης απόΗ παρουσία του στα νερά αποτελεί ένδειξη πρόσφατης ρύπανσης από
περιττώµατα θερµόαιµων ζώων. περιττώµατα θερµόαιµων ζώων. 

►► Αν και τα περισσότερα κολοβακτηρίδια θεωρούνται µη παθογόνα, τΑν και τα περισσότερα κολοβακτηρίδια θεωρούνται µη παθογόνα, τoo
Escherichia coli Escherichia coli Ο157:Η7 προκαλεί παθογένεια στον άνθρωπο. Ο157:Η7 προκαλεί παθογένεια στον άνθρωπο. 
Πρόκειται για ένα µεταλλαγµένο είδος  µε αντοχή στα αντιβιοτικά.Πρόκειται για ένα µεταλλαγµένο είδος  µε αντοχή στα αντιβιοτικά.

►► Το µοναδικό περιστατικό τουΤο µοναδικό περιστατικό του Escherichia coli Escherichia coli Ο157:Η7 εµφανίστηκε το Ο157:Η7 εµφανίστηκε το 
1987 σε µια κοινότητα πληθυσµού 2000 ατόµων και προκάλεσε 4 1987 σε µια κοινότητα πληθυσµού 2000 ατόµων και προκάλεσε 4 
θανάτους. Το περιστατικό προκλήθηκε λόγω µόλυνσης της παροχής θανάτους. Το περιστατικό προκλήθηκε λόγω µόλυνσης της παροχής 
πόσιµου νερού από λύµατα κατά την διάρκεια εργασιών στους πόσιµου νερού από λύµατα κατά την διάρκεια εργασιών στους 
αγωγούς.αγωγούς.
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ClostridiumClostridium perfringensperfringens

►► ΤαΤα κλωστρίδιακλωστρίδια είναι είναι gramgram--θετικά, αναερόβια σπορογόνα βακτήρια.  θετικά, αναερόβια σπορογόνα βακτήρια.  
►► Στην περίπτωση του νερού το Στην περίπτωση του νερού το κλωστρίδιοκλωστρίδιο που µας ενδιαφέρει είναι το  που µας ενδιαφέρει είναι το  

ClostridiumClostridium perfringensperfringens το οποίο παράγει εντεροτοξίνη µε το οποίο παράγει εντεροτοξίνη µε 
συµπτώµατα έντονους κοιλιακούς πόνους και διάρροια.συµπτώµατα έντονους κοιλιακούς πόνους και διάρροια.

►► Βρίσκεται στα περιττώµατα αλλά σε µικρότερο αριθµό από το Βρίσκεται στα περιττώµατα αλλά σε µικρότερο αριθµό από το EE..colicoli..
►► Τα σπόρια του Τα σπόρια του κλωστρίδιουκλωστρίδιου επιβιώνουν στο νερό περισσότερο από τα επιβιώνουν στο νερό περισσότερο από τα 
κολοβακτηρίδια, κολοβακτηρίδια, και αυξάνονται µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η ανίχνευση και αυξάνονται µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η ανίχνευση 
τους σε αρκετά µεγάλη απόσταση από την πηγή µόλυνσης, δίνοντας, τους σε αρκετά µεγάλη απόσταση από την πηγή µόλυνσης, δίνοντας, όµως, όµως, 
έτσι λανθασµένες προειδοποιήσεις για κίνδυνο. έτσι λανθασµένες προειδοποιήσεις για κίνδυνο. Παρουσιάζουν αντοχή στην Παρουσιάζουν αντοχή στην 
απολύµανση.απολύµανση.

►► Εξαιτίας της µεγαλύτερης αντοχής του σε σχέση µε τα κολοβακτηρίδΕξαιτίας της µεγαλύτερης αντοχής του σε σχέση µε τα κολοβακτηρίδια ια 
και το στρεπτόκοκκο, τα σπόρια του και το στρεπτόκοκκο, τα σπόρια του ClostridiumClostridium perfringensperfringens θα θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως βακτηριακόςβακτηριακός δείκτης για τα δείκτης για τα 
πρωτόζωα.πρωτόζωα.
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ΚρυπτοσπορίδιοΚρυπτοσπορίδιο

►► ΤαΤα περισσότερα επιφανειακά νερά περιέχουν περισσότερα επιφανειακά νερά περιέχουν CryptosporidiumCryptosporidium, , 
►► Από όλα τα είδη του Από όλα τα είδη του Cryptosporidium Cryptosporidium µόνο το µόνο το CC..parvumparvum είναι είναι 

µολυσµατικό για τον άνθρωπο και άλλα θηλαστικά.µολυσµατικό για τον άνθρωπο και άλλα θηλαστικά.
►► Οι Οι ωοκύστεςωοκύστες είναι σφαιρικές προς ωοειδείς µε µέσο µέγεθος 4είναι σφαιρικές προς ωοειδείς µε µέσο µέγεθος 4--6,0 µ6,0 µmm. . 
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και µποΕίναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και µπορούν ρούν 
να επιβιώσουν για αρκετούς µήνες εάν διατηρούνται κρύες και υγρένα επιβιώσουν για αρκετούς µήνες εάν διατηρούνται κρύες και υγρές. ς. 

►► Οι ενώσεις του χλωρίου δεν είναι αναποτελεσµατικές ενώ φαίνεται Οι ενώσεις του χλωρίου δεν είναι αναποτελεσµατικές ενώ φαίνεται να να 
επιτυγχάνεται πάνω από 99% αδρανοποίηση τους µε εφαρµογή επιτυγχάνεται πάνω από 99% αδρανοποίηση τους µε εφαρµογή 
υπεριώδους ακτινοβολίας (υπεριώδους ακτινοβολίας (UVUV) [29]. ) [29]. 

►► Το όζον θεωρείται το πιο αποτελεσµατικό ενάντια των Το όζον θεωρείται το πιο αποτελεσµατικό ενάντια των ωοκυστώνωοκυστών. Έχει . Έχει 
επιτευχθεί αδρανοποίηση 99% των επιτευχθεί αδρανοποίηση 99% των ωοκυστώνωοκυστών για για CTCT 3.5 3.5 mgmg**minmin//LL
στους 20 οστους 20 οCC. . 

►► Παρολ’αυτάΠαρολ’αυτά η απολύµανση δεν φαίνεται να αρκεί για την η απολύµανση δεν φαίνεται να αρκεί για την 
αδρανοποίηση των αδρανοποίηση των ωοκυστώνωοκυστών του του CC..parvumparvum στο νερό ενώ βασικός στο νερό ενώ βασικός 
τρόπος αποµάκρυνσης τρόπος αποµάκρυνσης πρωτοζώωνπρωτοζώων θεωρείται η διύλιση. θεωρείται η διύλιση. 
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ΜικροβιολογικοίΜικροβιολογικοί δείκτεςδείκτες

►► ΝαΝα εφαρµόζεται σε όλα τα νεράεφαρµόζεται σε όλα τα νερά
►► Θα πρέπει να είναι πάντα παρόν όταν είναι παρόν ο παθογόνος Θα πρέπει να είναι πάντα παρόν όταν είναι παρόν ο παθογόνος 

µικροοργανισµός, και απών στα καθαρά , µηµικροοργανισµός, και απών στα καθαρά , µη--ρυπασµένα νεράρυπασµένα νερά
►► Θα πρέπει να υπάρχει σε µεγαλύτερο αριθµό από ότι οι παθογόνοι Θα πρέπει να υπάρχει σε µεγαλύτερο αριθµό από ότι οι παθογόνοι 

µικροοργανισµοί µικροοργανισµοί 
►► Η συγκέντρωσή του να είναι ανάλογη µε το βαθµό µόλυνσης Η συγκέντρωσή του να είναι ανάλογη µε το βαθµό µόλυνσης 
►► Θα πρέπει να αντιδρά στις φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες και σΘα πρέπει να αντιδρά στις φυσικές περιβαλλοντικές συνθήκες και στην την 

επεξεργασία µε τρόπο ανάλογο µε αυτό των παθογόνων που µας επεξεργασία µε τρόπο ανάλογο µε αυτό των παθογόνων που µας 
ενδιαφέρουνενδιαφέρουν

►► Ο χρόνος ζωής τους θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή παραπλήσιος Ο χρόνος ζωής τους θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή παραπλήσιος µε µε 
εκείνον των παθογόνωνεκείνον των παθογόνων

►► Θα πρέπει να είναι εύκολο να αποµονωθεί και να προσδιορισθεί σε Θα πρέπει να είναι εύκολο να αποµονωθεί και να προσδιορισθεί σε 
εργαστηριακά εργαστηριακά teststests

►► Να έχει σταθερά βιοχηµικά χαρακτηριστικά για ανίχνευσηΝα έχει σταθερά βιοχηµικά χαρακτηριστικά για ανίχνευση
►► Ο δείκτης και τα παθογόνα θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια Ο δείκτης και τα παθογόνα θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια πηγήπηγή
►► Να µην είναι βλαβερός στον άνθρωπο και τα ζώαΝα µην είναι βλαβερός στον άνθρωπο και τα ζώα
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ΜικροβιολογικοίΜικροβιολογικοί δείκτεςδείκτες

►► ΟλικάΟλικά κολοβακτηρίδια (κολοβακτηρίδια (Total Total coliformscoliforms) ) 
►► κοπρανώδη κολοβακτηρίδια (κοπρανώδη κολοβακτηρίδια (fecal fecal 

coliformscoliforms))
►► Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι 
►► Εντερόκοκκοι (Εντερόκοκκοι (EnterococciEnterococci) ) 
►► ΚρυπτοσπορίδιοΚρυπτοσπορίδιο
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∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες επεξεργασίας επεξεργασίας 
νερούνερού
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∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες επεξεργασίαςεπεξεργασίας

ΟµοιόµορφηΟµοιόµορφη και ταχεία κατανοµή των και ταχεία κατανοµή των 
χηµικών και αερίων στο νερόχηµικών και αερίων στο νερό

ΜίξηΜίξηΕΕ

ΑπογύµνωσηΑπογύµνωση και οξείδωση πτητικών και οξείδωση πτητικών 
οργανικών και αερίων που προκαλούν οσµές οργανικών και αερίων που προκαλούν οσµές 
και γεύσεις. Αερισµός του ταµιευτήρα και γεύσεις. Αερισµός του ταµιευτήρα 
προβλέπεται για τον έλεγχο της προβλέπεται για τον έλεγχο της 
στρωµάτωσηςστρωµάτωσης

ΑερισµόςΑερισµόςDD

ΚατακράτησηΚατακράτηση αλγών και αλγών και πλαγκτούπλαγκτού στην στην 
υδροληψίαυδροληψία

ΣχάραΣχάρα--ΚόσκινοΚόσκινοCC

ΣτηνΣτην είσοδο της θύρας υδροληψίας για την είσοδο της θύρας υδροληψίας για την 
συγκράτηση επιπλεόντωνσυγκράτηση επιπλεόντων

ΧονδροεσχάραΧονδροεσχάραΑΑ

ΠεριγραφήΠεριγραφή∆ιαδικασία∆ιαδικασίαΑΑ/Α/Α
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∆ιαχωρισµός∆ιαχωρισµός µε βαρύτητα των αιωρούµενων µε βαρύτητα των αιωρούµενων 
σωµατιδίων και των κροκίδων που σχηµατίστηκαν σωµατιδίων και των κροκίδων που σχηµατίστηκαν 
στα προηγούµενα στάδιαστα προηγούµενα στάδια

ΚαθίζησηΚαθίζησηII

ΣυσσωµάτωσηΣυσσωµάτωση των µικρών κροκίδων που των µικρών κροκίδων που 
προέρχονται από την αποσταθεροποίηση της προέρχονται από την αποσταθεροποίηση της 
θολότητας και του χρώµατος σε µεγάλες κροκίδεςθολότητας και του χρώµατος σε µεγάλες κροκίδες

ΣυσσωµάτωσηΣυσσωµάτωσηHH

ΠροσθήκηΠροσθήκη και ταχεία ανάµιξη κροκιδωτικού που και ταχεία ανάµιξη κροκιδωτικού που 
επιφέρει αποσταθεροποίηση των κολλοειδών επιφέρει αποσταθεροποίηση των κολλοειδών 
σωµατιδίων και τον σχηµατισµό µικρών κροκίδωνσωµατιδίων και τον σχηµατισµό µικρών κροκίδων

ΚροκίδωσηΚροκίδωσηGG

ΕφαρµογήΕφαρµογή οξειδωτικών ουσιών , όπως το όζον, οξειδωτικών ουσιών , όπως το όζον, 
χλώριο ή υπερµαγγανικό κάλιο για την επιβράδυνση χλώριο ή υπερµαγγανικό κάλιο για την επιβράδυνση 
της ανάπτυξης µικροοργανισµών και την οξείδωση της ανάπτυξης µικροοργανισµών και την οξείδωση 
ουσιών που προκαλούν οσµές και γεύσειςουσιών που προκαλούν οσµές και γεύσεις

ΠροΠρο--οξείδωσηοξείδωσηFF
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ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση ουσιών που προκαλούν γεύσεις, ουσιών που προκαλούν γεύσεις, 
οσµές και χρώµα στο νερό. Ο άνθρακας οσµές και χρώµα στο νερό. Ο άνθρακας 
χρησιµοποιείται σε µορφή σκόνης που προστίθεται χρησιµοποιείται σε µορφή σκόνης που προστίθεται 
στην είσοδο των έργων ή σε κλίνες κοκκώδους στην είσοδο των έργων ή σε κλίνες κοκκώδους 
υλικούυλικού

ΠροσρόφησηΠροσρόφηση σε σε 
ενεργό άνθρακαενεργό άνθρακα

NN

ΑποµακρύνειΑποµακρύνει ορισµένες ενώσεις όπως ο φώσφορος, ορισµένες ενώσεις όπως ο φώσφορος, 
το φθόριο, το αρσενικό και το σελήνιο µέσω το φθόριο, το αρσενικό και το σελήνιο µέσω 
υδρολυτικήςυδρολυτικής προσρόφησης.προσρόφησης.

ΕνεργήΕνεργή αλουµίνααλουµίναOO

ΠροσθήκηΠροσθήκη αµµωνίας για τη µετατροπή του αµµωνίας για τη µετατροπή του 
ελεύθερου χλωρίου σε ελεύθερου χλωρίου σε χλωραµίνεςχλωραµίνες που είναι που είναι 
λιγότερο αντιδραστικές, έχουν µεγαλύτερη λιγότερο αντιδραστικές, έχουν µεγαλύτερη 
υπολειµµατική δράση και δεν σχηµατίζουν υπολειµµατική δράση και δεν σχηµατίζουν 
τριαλοµεθάνιατριαλοµεθάνια

ΧλωραµίνωσηΧλωραµίνωσηQQ

ΚαταστροφήΚαταστροφή παθογόνων µικροοργανισµών µε τη παθογόνων µικροοργανισµών µε τη 
χρήση οξειδωτικών χηµικών όπως οι ενώσεις του χρήση οξειδωτικών χηµικών όπως οι ενώσεις του 
χλωρίου, ιώδιο, βρώµιο, υπερµαγγανικό κάλιο και χλωρίου, ιώδιο, βρώµιο, υπερµαγγανικό κάλιο και 
όζονόζον

ΑπολύµανσηΑπολύµανσηPP

Συνέχεια

17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 70

ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση σωµατιδίων µε διήθηση µέσω σωµατιδίων µε διήθηση µέσω 
πορώδους µέσου. Το στρώµα διύλισης µπορεί να πορώδους µέσου. Το στρώµα διύλισης µπορεί να 
είναι απλό (άµµος), διπλό (άµµος και ανθρακίτης) ή είναι απλό (άµµος), διπλό (άµµος και ανθρακίτης) ή 
πολλαπλόπολλαπλό

∆ιύλιση∆ιύλισηJJ

ΕπαναφοράΕπαναφορά της χηµικής ισορροπίας του νερού µετά της χηµικής ισορροπίας του νερού µετά 
την προηγούµενη διαδικασία. Επιτυγχάνεται µε την προηγούµενη διαδικασία. Επιτυγχάνεται µε 
εµφύσηση διοξειδίου του άνθρακα και ταυτόχρονη εµφύσηση διοξειδίου του άνθρακα και ταυτόχρονη 
ταπείνωση του ταπείνωση του pH.pH.

ΕπανανθράκωσηΕπανανθράκωσηMM

ΕιδικήΕιδική µέθοδος αποσκλήρυνσης µε τη χρήση µέθοδος αποσκλήρυνσης µε τη χρήση 
διοξειδίου του ασβεστίου και ανθρακικού νατρίουδιοξειδίου του ασβεστίου και ανθρακικού νατρίου

Lime Lime –– soda ashsoda ashLL

ΠροσθήκηΠροσθήκη χηµικών για την κατακρήµνιση χηµικών για την κατακρήµνιση 
διαλυµένων ουσιών και δηµιουργία ιζήµατος. διαλυµένων ουσιών και δηµιουργία ιζήµατος. 
Αποµάκρυνση σκληρότητας, σιδήρου και µαγγανίου, Αποµάκρυνση σκληρότητας, σιδήρου και µαγγανίου, 
βαρέων µετάλλωνβαρέων µετάλλων

ΧηµικήΧηµική
κατακρήµνισηκατακρήµνιση

KK
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ΠροσθήκηΠροσθήκη φθοριούχου νατρίου ή φθοριούχου νατρίου ή υδροφθορουδροφθορο--
πυριτικού οξέος για τη ρύθµιση της περιεκτικότητας πυριτικού οξέος για τη ρύθµιση της περιεκτικότητας 
φθορίου και προστασία κατά της τερηδόνας.φθορίου και προστασία κατά της τερηδόνας.

ΦθορίωσηΦθορίωσηRR

ΕκλεκτικήΕκλεκτική αποµάκρυνση κατιόντων και ανιόντων αποµάκρυνση κατιόντων και ανιόντων 
από το νερό από ρητίνες. Η ανταλλακτική ικανότητα από το νερό από ρητίνες. Η ανταλλακτική ικανότητα 
των ρητινών εξαντλείται και απαιτεί αναγέννηση. των ρητινών εξαντλείται και απαιτεί αναγέννηση. 
Υπάρχουν εκλεκτικές ρητίνες για τη σκληρότητα, τα Υπάρχουν εκλεκτικές ρητίνες για τη σκληρότητα, τα 
νιτρικά και την αµµωνίανιτρικά και την αµµωνία

ΙοντοεναλλαγήΙοντοεναλλαγήT1T1

ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση διαλυµένων ενώσεων από το πόσιµο διαλυµένων ενώσεων από το πόσιµο 
νερό. Επιτυγχάνεται µε νερό. Επιτυγχάνεται µε ιοντοεναλλαγήιοντοεναλλαγή, αντίστροφη , αντίστροφη 
ώσµωση και εξάτµισηώσµωση και εξάτµιση

ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση
διαλυµένων διαλυµένων 
ενώσεωνενώσεων

ΤΤ

ΑναγωγήΑναγωγή των νιτρικών από µικροοργανισµούς των νιτρικών από µικροοργανισµούς 
παρουσία παρουσία αιθανόληςαιθανόλης ή γλυκόζης σαν δέκτη ή γλυκόζης σαν δέκτη 
ηλεκτρονίων και πηγή άνθρακα για σύνθεσηηλεκτρονίων και πηγή άνθρακα για σύνθεση

ΒιολογικήΒιολογική
αφαίρεση αφαίρεση 
αζώτουαζώτου

SS
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ΕξάτµισηΕξάτµιση πολλαπλών σταδίων µε συµπύκνωση πολλαπλών σταδίων µε συµπύκνωση 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή µεγάλων χρησιµοποιούνται για την παραγωγή µεγάλων 
ποσοστήτωνποσοστήτων αφαλατωµένουαφαλατωµένου νερούνερού

ΑπόσταξηΑπόσταξηT4T4

ΧρήσηΧρήση ηλεκτρικού δυναµικού για τη διήθηση του ηλεκτρικού δυναµικού για τη διήθηση του 
νερού µέσω νερού µέσω ηµιπερατήςηµιπερατής µεµβράνης που κατακρατεί µεµβράνης που κατακρατεί 
τα άλατατα άλατα

ΗλεκτροδιάλυσηΗλεκτροδιάλυσηT3T3

ΧρήσηΧρήση ηµιπερατώνηµιπερατών µεµβρανών που κατακρατούν τα µεµβρανών που κατακρατούν τα 
άλατα και αποδίδουν καθαρό νερό. Τα άλατα άλατα και αποδίδουν καθαρό νερό. Τα άλατα 
συγκεντρώνονται στην άλµη που πρέπει να διατεθεί. συγκεντρώνονται στην άλµη που πρέπει να διατεθεί. 
Η µέθοδος χρησιµοποιείται για αφαλάτωση και Η µέθοδος χρησιµοποιείται για αφαλάτωση και 
αφαίρεση νιτρικών και αρσενικούαφαίρεση νιτρικών και αρσενικού

ΑντίστροφηΑντίστροφη
ώσµωση και ώσµωση και 
υπερδιύλισηυπερδιύλιση

T2T2
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ΕπιλογήΕπιλογή µεθόδου επεξεργασίαςµεθόδου επεξεργασίας

ΜεγάλεςΜεγάλες συγκεντρώσεις συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτούφυτοπλαγκτού δεν δεν 
κροκιδώνονταικροκιδώνονται εύκολα και συνήθως επιπλέουνεύκολα και συνήθως επιπλέουν

ΣυµβατικήΣυµβατική
((G+G+Η+Ι+Η+Ι+J)J)

ΕφαρµόζεταιΕφαρµόζεται σε νερό µε µέτρια ως υψηλή σε νερό µε µέτρια ως υψηλή 
θολότητα και χρώµαθολότητα και χρώµα

ΣυµβατικήΣυµβατική
((G+G+Η+Ι+Η+Ι+J)J)

ΑκατάλληλοΑκατάλληλο για άµµο, ιλύ και άλλα διαβρωτικά για άµµο, ιλύ και άλλα διαβρωτικά 
υλικάυλικά

ΜικροκόσκινοΜικροκόσκινο
((C)C)

ΆλγηΆλγη και και 
φυτοπλαγκτόνφυτοπλαγκτόν

ΕφαρµόζεταιΕφαρµόζεται σε νερό µε χαµηλή θολότητα και σε νερό µε χαµηλή θολότητα και 
χρώµαχρώµα

ΑπΑπ’ ευθείας ’ ευθείας 
διύλιση (διύλιση (G+J)G+J)

ΘολότηταΘολότητα

ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις∆ιαδικασία∆ιαδικασίαΤύποςΤύπος
ΡύπανσηςΡύπανσης
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ΣυνθετικέςΣυνθετικές ρητινέςρητινές αποµακρύνουν αποµακρύνουν 
χρώµα βιοµηχανικής προέλευσηςχρώµα βιοµηχανικής προέλευσης

ΙοντοεναλλαγήΙοντοεναλλαγή ((J+T1)J+T1)

ΕφαρµόζεταιΕφαρµόζεται σε νερά µε χαµηλές ωςσε νερά µε χαµηλές ως
µέσες συγκεντρώσεις χρώµατοςµέσες συγκεντρώσεις χρώµατος

ΠροσρόφησηΠροσρόφηση (Ν(Ν/GAC/GAC))

ΕφαρµόζεταιΕφαρµόζεται σε νερά µε µέσες ως σε νερά µε µέσες ως 
υψηλές συγκεντρώσεις χρώµατος. υψηλές συγκεντρώσεις χρώµατος. 
Τα άλατα σιδήρου πιο Τα άλατα σιδήρου πιο 
αποτελεσµατικά από άλατα αργιλίουαποτελεσµατικά από άλατα αργιλίου

ΚροκίδωσηΚροκίδωση σε χαµηλό σε χαµηλό pH pH 
((G+H)G+H)

ΤαΤα µέταλλα κατακρηµνίζονται σε µέταλλα κατακρηµνίζονται σε 
υψηλό υψηλό pH. pH. 

ΚατακρήµνισηΚατακρήµνιση ((D+D+ΚΚ))

ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση µε οξείδωση και µε οξείδωση και 
κατακρήµνιση στη δεξαµενή κατακρήµνιση στη δεξαµενή 
καθίζησηςκαθίζησης

ΟξείδωσηΟξείδωση ((D+F+I)D+F+I)ΣίδηροςΣίδηρος και και 
ΜαγγάνιοΜαγγάνιο

ΕφαρµόζεταιΕφαρµόζεται σε νερά µε χαµηλές σε νερά µε χαµηλές 
συγκεντρώσεις χρώµατοςσυγκεντρώσεις χρώµατος

ΟξείδωσηΟξείδωση (όζον, χλώριο, (όζον, χλώριο, 
διοξείδιο χλωρίου, διοξείδιο χλωρίου, 

υπερµαγγανικό κάλιο) (υπερµαγγανικό κάλιο) (F)F)

ΧρώµαΧρώµα
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ΧρήσηΧρήση εκλεκτικών µεµβρανών για εκλεκτικών µεµβρανών για 
αποµάκρυνση αποµάκρυνση Fe Fe και και MnMn στα υπόγεια στα υπόγεια 
νεράνερά

ΙοντοεναλλαγήΙοντοεναλλαγή (Τ1)(Τ1)

ΟΟ άνθρακας σε σκόνη άνθρακας σε σκόνη PACPAC
χρησιµοποιείται για µέσες χρησιµοποιείται για µέσες 
συγκεντρώσεις χρώµατος. Ο συγκεντρώσεις χρώµατος. Ο 
κοκκώδης άνθρακας προτιµάται κοκκώδης άνθρακας προτιµάται 
για χρώµατα βιοµηχανικής για χρώµατα βιοµηχανικής 
προέλευσηςπροέλευσης

ΠροσρόφησηΠροσρόφηση
(Ν/(Ν/PAC N/GAC)PAC N/GAC)

ΑερισµόςΑερισµός µπορεί να αποµακρύνει µπορεί να αποµακρύνει 
οσµές και γεύσεις. Χρήση χλωρίου οσµές και γεύσεις. Χρήση χλωρίου 
πρέπει να αποφεύγεται λόγω πρέπει να αποφεύγεται λόγω 
κινδύνου δηµιουργίας κινδύνου δηµιουργίας THMTHM

ΟξείδωσηΟξείδωση ((D D ή ή F)F)ΟσµήΟσµή και και 
γεύσηγεύση

ΟΟ Fe Fe και και MnMn αποµακρύνονται στις αποµακρύνονται στις 
συµβατικές διαδικασίες κροκίδωσης συµβατικές διαδικασίες κροκίδωσης 
και καθίζησηςκαι καθίζησης

ΣυµβατικήΣυµβατική ((G+G+Η+ΙΗ+Ι))ΣίδηροςΣίδηρος και και 
ΜαγγάνιοΜαγγάνιο
(συνέχεια)(συνέχεια)
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ΟµοίωςΟµοίως η οξείδωση καταστρέφει η οξείδωση καταστρέφει 
τα οργανικάτα οργανικά

ΠροοξείδωσηΠροοξείδωση ((F)F)

ΟΟ αερισµός αποµακρύνει αερισµός αποµακρύνει 
οργανικάοργανικά

ΑερισµόςΑερισµός ((D)D)

ΟΟ ενεργός άνθρακας κατακρατεί ενεργός άνθρακας κατακρατεί 
οργανικά και ΤΗΜοργανικά και ΤΗΜ

ΠροσρόφησηΠροσρόφηση (Ν)(Ν)

ΙκανοποιητικήΙκανοποιητική αποµάκρυνση αποµάκρυνση 
οργανικών οργανικών (precursors) (precursors) µε µε 
κροκίδωση σε χαµηλό κροκίδωση σε χαµηλό pHpH

ΕνισχυµένηΕνισχυµένη κροκίδωση κροκίδωση 
((G+K+H+I)G+K+H+I)

ΤΗΜΤΗΜ

ΚλίνεςΚλίνες από ζεόλιθο αποµακρύνουν από ζεόλιθο αποµακρύνουν 
δισθενή ιόντα αλλά προσθέτουν δισθενή ιόντα αλλά προσθέτουν 
νάτριο νάτριο NaNa

ΙοντοεναλλαγήΙοντοεναλλαγή (Τ1)(Τ1)

ΕλεύθεροΕλεύθερο χλώριο ευνοεί την χλώριο ευνοεί την 
παραγωγή παραγωγή THMTHM

ΑπολύµανσηΑπολύµανση ((P)P)ΠαθογόναΠαθογόνα

ΧρησιµοποιείταιΧρησιµοποιείται σε νερό χαµηλής ως σε νερό χαµηλής ως 
µέσης σκληρότηταςµέσης σκληρότητας

ΚατακρήµνισηΚατακρήµνιση (L)(L)ΣκληρότηταΣκληρότητα
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ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση νιτρικών µαζί µε άλλα νιτρικών µαζί µε άλλα 
ιόνταιόντα

ΥπερδιύλισηΥπερδιύλιση (Τ2)(Τ2)

ΑρσενικόΑρσενικό

ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση αρσενικού µαζί µε αρσενικού µαζί µε 
άλλα ιόνταάλλα ιόντα

ΥπερδιύλισηΥπερδιύλιση (Τ2)(Τ2)

ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση αρσενικού µε αρσενικού µε 
κατακρήµνιση του σε κατακρήµνιση του σε 
πεντασθενήπεντασθενή µορφή σε χαµηλό µορφή σε χαµηλό 
pHpH

ΕνισχυµένηΕνισχυµένη ((G+H+I)G+H+I)

ΕνεργήΕνεργή αλουµίνααλουµίνα (Ο)(Ο)ΦθόριοΦθόριο και και 
αρσενικόαρσενικό

ΧρήσηΧρήση Εκλεκτικών ρητινώνΕκλεκτικών ρητινώνΙοντοεναλλαγήΙοντοεναλλαγή (Τ1)(Τ1)

ΑποτελείΑποτελεί αποτελεσµατική µέθοδο αποτελεσµατική µέθοδο ΑπονιτροποίησηΑπονιτροποίηση ((S)S)ΝιτρικάΝιτρικά
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ΥΥδροληψίες δροληψίες -- ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
►► ΕξασφάλισηΕξασφάλιση υδροληψίας σε διακυµάνσεις στάθµης και σε υδροληψίας σε διακυµάνσεις στάθµης και σε 
αστάθειες του εδάφουςαστάθειες του εδάφους

►► Άντληση νερού από διάφορα βάθη Άντληση νερού από διάφορα βάθη 
►► Προστασία από υδραυλικά πλήγµατα, παγετό, σκάφη, Προστασία από υδραυλικά πλήγµατα, παγετό, σκάφη, 
επιπλέονταεπιπλέοντα

►► ΧωροθέτησηΧωροθέτηση υδροληψίας ώστε να εξασφαλίζεται νερό υδροληψίας ώστε να εξασφαλίζεται νερό 
καλλίτερης δυνατής ποιότητας καθώς και στατική ευστάθειακαλλίτερης δυνατής ποιότητας καθώς και στατική ευστάθεια

►► ΧωροθέτησηΧωροθέτηση που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο υδάτινο που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο υδάτινο 
οικοσύστηµαοικοσύστηµα

►► Πρόβλεψη σχαρών για την αποφυγή Πρόβλεψη σχαρών για την αποφυγή παράσυρσηςπαράσυρσης στερεών που στερεών που 
µπορεί να προκαλέσουν φθορά στις αντλίεςµπορεί να προκαλέσουν φθορά στις αντλίες

►► Πρόβλεψη διατάξεων για επιθεώρηση, καθαρισµό και Πρόβλεψη διατάξεων για επιθεώρηση, καθαρισµό και 
συντήρηση του εξοπλισµούσυντήρηση του εξοπλισµού

►► Πρόβλεψη διατάξεων για την αποµάκρυνση του εξοπλισµού Πρόβλεψη διατάξεων για την αποµάκρυνση του εξοπλισµού 
όταν απαιτούνται σοβαρές επισκευέςόταν απαιτούνται σοβαρές επισκευές

►► Πρόβλεψη χώρου για την αποθήκευση και χειρισµό των χηµικών Πρόβλεψη χώρου για την αποθήκευση και χειρισµό των χηµικών 
αν χρησιµοποιούνταιαν χρησιµοποιούνται
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ΕπιπλέουσεςΕπιπλέουσες υδροληψίεςυδροληψίες

►► ΠεριγραφήΠεριγραφή
Αποτελούνται από µία κατασκευή τύπου Αποτελούνται από µία κατασκευή τύπου 
σχεδίας που επιπλέει και φέρει τις αντλίες σχεδίας που επιπλέει και φέρει τις αντλίες 
σχάρες, βάνες, µοτέρ, διακόπτες, κλπ. σχάρες, βάνες, µοτέρ, διακόπτες, κλπ. 
Η σχεδία Η σχεδία αγκυρώνεταιαγκυρώνεται σε τουλάχιστον δύο σε τουλάχιστον δύο 
στύλους από σκυρόδεµα ή σίδερο που στύλους από σκυρόδεµα ή σίδερο που 
εµπεδώνονται στον πυθµένα. Η σχεδία εµπεδώνονται στον πυθµένα. Η σχεδία 
µπορεί να επιπλέει ελεύθεραµπορεί να επιπλέει ελεύθερα
Συνδέεται µε την ακτή µέσω γέφυρας που Συνδέεται µε την ακτή µέσω γέφυρας που 
στηρίζει τον σωλήνα µεταφοράς του νερού στηρίζει τον σωλήνα µεταφοράς του νερού 



42

17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 83

ΒυθισµένεςΒυθισµένες υδροληψίεςυδροληψίες

►► ΠεριγραφήΠεριγραφή
Χρησιµοποιούνται σε ποτάµια και λίµνες µε Χρησιµοποιούνται σε ποτάµια και λίµνες µε 
µικρή διακύµανση στάθµης µικρή διακύµανση στάθµης 
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ΤύποιΤύποι υδροληψιώνυδροληψιών

►► Απαιτείται καλή Απαιτείται καλή αγκύρωσηαγκύρωση
για αποφυγή ζηµιών από για αποφυγή ζηµιών από 
κυµατισµούς κυµατισµούς 
►► Μικρή ευελιξία. Το νερό Μικρή ευελιξία. Το νερό 
αντλείται από συγκεκριµένο αντλείται από συγκεκριµένο 
βάθος κάτω από την επιφάνειαβάθος κάτω από την επιφάνεια

►► Κατασκευάζεται αλλού και Κατασκευάζεται αλλού και 
µοντάρεται επί τόπουµοντάρεται επί τόπου
►► Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
ασταθείς πυθµένεςασταθείς πυθµένες
►► Κατάλληλες για υδροληψίες Κατάλληλες για υδροληψίες 
µε µικρή διακύµανση στάθµηςµε µικρή διακύµανση στάθµης
►► Σχετικά χαµηλό κόστοςΣχετικά χαµηλό κόστος

ΧαµηλόΧαµηλό
ως µέτριο ως µέτριο 

ΕπιπλέουσεςΕπιπλέουσες

►►ΥπάρχειΥπάρχει καλή πρόσβαση για καλή πρόσβαση για 
συντήρησησυντήρηση
►►Μπορεί να έχουν πολλαπλά Μπορεί να έχουν πολλαπλά 
στόµια υδροληψίαςστόµια υδροληψίας

ΜέτριοΜέτριο
ως ως 
υψηλόυψηλό

ΕπίΕπί της της 
ακτήςακτής

►► Αφαιρεί νερό µόνο από Αφαιρεί νερό µόνο από 
συγκεκριµένο βάθοςσυγκεκριµένο βάθος
►► Οι σχάρες είναι µη Οι σχάρες είναι µη 
προσπελάσιµες και είναι προσπελάσιµες και είναι 
δύσκολο να καθαριστούνδύσκολο να καθαριστούν

►► Απλή λειτουργίαΑπλή λειτουργία
►►Ως απλές είσοδοι ή σαν Ως απλές είσοδοι ή σαν 
φρεάτια µε σχάρεςφρεάτια µε σχάρες
►►Μέγιστο βάθος 1Μέγιστο βάθος 1--2 2 m m από από 
πυθµέναπυθµένα

ΧαµηλόΧαµηλόΒυθισµένεςΒυθισµένες

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµαταΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµαταΚόστοςΚόστοςΤύποςΤύπος
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ΤύποιΤύποι υδροληψιώνυδροληψιών

►►∆ύσκολή∆ύσκολή πρόσβαση αν είναι πρόσβαση αν είναι 
µακριά από την ακτήµακριά από την ακτή
►►∆ύσκολος ο καθαρισµός και η ∆ύσκολος ο καθαρισµός και η 
συντήρηση των συντήρηση των 
θυροφραγµάτωνθυροφραγµάτων..
►►Κίνδυνος ευστάθειας σε Κίνδυνος ευστάθειας σε 
σεισµούς. Απαιτεί προσεκτική σεισµούς. Απαιτεί προσεκτική 
θεµελίωσηθεµελίωση

►►ΈχειΈχει πολλαπλά στόµια που πολλαπλά στόµια που 
επιτρέπουν υδροληψία από επιτρέπουν υδροληψία από 
διάφορα βάθηδιάφορα βάθη
►►Μπορεί να κατασκευαστεί σε Μπορεί να κατασκευαστεί σε 
µεγάλο βάθος αφού η µεγάλο βάθος αφού η 
κατασκευή της προηγείται της κατασκευή της προηγείται της 
πλήρωσης του ταµιευτήραπλήρωσης του ταµιευτήρα
►►Κατακόρυφη απόσταση 3Κατακόρυφη απόσταση 3--5 5 mm
►►Απόσταση από πυθµένα 1,5Απόσταση από πυθµένα 1,5--
2,4 2,4 mm
►►Βάθος από επιφάνεια >2,0 Βάθος από επιφάνεια >2,0 mm
►►Ταχύτητα εισόδου 8,0 Ταχύτητα εισόδου 8,0 cm/seccm/sec
►►Οι θύρες προστατεύονται από Οι θύρες προστατεύονται από 
σχάρεςσχάρες

ΥψηλόΥψηλόΠύργοςΠύργος
υδροληψίαςυδροληψίας

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµαταΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµαταΚόστοςΚόστοςΤύποςΤύπος
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Βυθισµένη
υδροληψία

Επιπλέουσα
υδροληψία
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Πύργος υδροληψίας
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