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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Απολφμανςθ 

• Η εκροι που προζρχεται από πρωτοβάκμια, 
δευτεροβάκμια ι τριτοβάκμια επεξεργαςία ςυνικωσ 
απαιτείται να απολυμανκεί πριν οδθγθκεί ςτουσ 
φυςικοφσ αποδζκτεσ.  

• H απολφμανςθ ςυνίςταται ςτθν καταςτροφι των 
μικροοργανιςμών που βρίςκονται ςε αιώρθςθ και 
μπορεί να επιτευχκεί με τθν χριςθ 

• (α) φυςικών μεκόδων (κερμότθτα, ακτινοβολία UV) ι  

• (β) χθμικών μεκόδων (προςκικθ ουςιών που 
καταςτρζφουν το κφτταρο).  
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Απολφμανςθ 

• Oι φυςικζσ μζκοδοι χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ 
για αποςτείρωςθ (πλιρθ εξουδετζρωςθ 
μικροοργανιςμών) 

• για απολφμανςθ (εξουδετζρωςθ του 
μεγαλφτερου μζρουσ κολοβακτθριδίων) 
χρθςιμοποιείται κυρίωσ θ προςκικθ χθμικών 
όπωσ χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, όηον, φαινόλεσ, 
αλκοόλεσ, βαρζα μζταλλα, απορρυπαντικά, 
υπεροξείδιο του υδρογόνου, βάςεισ και οξζα.  

• Aπ' αυτά το πιο ςυνθκιςμζνο είναι το χλώριο.  
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Xθμεία του Xλωρίου  
Όταν το χλώριο ςε αζρια μορφι προςτεκεί ςτο νερό δφο αντιδράςεισ 

λαμβάνουν χώρα: 

 Υδρόλυςθ  : Cl2 + H2O   HOCl + H+ + Cl-   

 Ιονιςμόσ :  HOCl     H+ +  OCl-    

Oι αντιδράςεισ αυτζσ ζχουν ςτακερζσ ιςορροπίασ KH και KI αντίςτοιχα 

όπου: 
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Tυπικζσ τιμζσ (ςτουσ 25°C) είναι KH=4,5x10-4 και KI=3,7x10-8.  
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Xθμεία του Xλωρίου (ςυνζχεια)  
Από αυτζσ τισ ςχζςεισ παίρνουμε: 
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Tο άκροιςμα *HOCl++*OCl-+ ονομάηεται ελεφκερο διακζςιμο χλώριο.  
 
Tο κλάςμα που δίνεται από τθν ςχζςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό μια 
και θ αποτελεςματικότθτα του *HOCl+ ωσ απολυμαντικό είναι 40 με 80 

φορζσ μεγαλφτερθ αυτισ του *OCl-].  
 
Το κλάςμα είναι ςυνάρτθςθ του pH: μικρά pH αντιςτοιχοφν ςε μεγάλεσ 
τιμζσ του κλάςματοσ και επομζνωσ ςε αποτελεςματικότερθ 
απολφμανςθ. 



6 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Xθμεία του Xλωρίου (ςυνζχεια)  
 Tο χλώριο το οποίο προςτίκεται ςτο νερό δεν παραμζνει όλο ελεφκερο      

(υπό τθν μορφι HOCl ι OCl-)  

 Aντιδρά τόςο με Fe2+, Mn2+, H2S, τθν υπάρχουςα οργανικι φλθ, όςο και με 

τθν υπάρχουςα αμμωνία.  

 

Οι αντιδράςεισ με τθν υπάρχουςα αμμωνία οδθγοφν ςε ςχθματιςμό χλωραμινών: 

                                 NH3 + HOCl    NH2Cl + H2O   

                                 NH2Cl + HOCl    NHCl2 + H2O   

                                 NHCl2 + HOCl    NCl3 + H2O    

Oι χλωραμίνεσ ζχουν κι αυτζσ απολυμαντικι δράςθ αλλά πολφ μικρότερθ αυτισ του 

ελεφκερου χλωρίου.  
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Διάγραμμα κραφςεωσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Διακρίνουμε 4 περιοχζσ: 
(1) Tο προςτικζμενο χλώριο δεςμεφεται λόγω οξείδωςθσ Fe2+ , Mn2+, H2S 

και οργανικισ φλθσ. 
(2) Tο χλώριο αντιδρά για τον ςχθματιςμό χλωραμινών και χλωροργανικών 

ενώςεων. 
(3) Oι χλωραμίνεσ οξειδώνονται μειώνοντασ το χριςιμο χλώριο για 

απολφμανςθ. 
(4) H αρχι αυτισ τθσ περιοχισ λζγεται "ςθμείο κραφςεωσ" και είναι 

περίπου 7,6 προσ 1 ςε αναλογία βάρουσ χλωρίου και αμμωνιακοφ αηώτου.  
 
Προςκικθ περαιτζρω χλωρίου δεν δεςμεφεται αλλά οδθγεί ςε ελεφκερο 

χλώριο. 
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Διάγραμμα κραφςεωσ 

• H απαιτοφμενθ ςυγκζντρωςθ χλωρίου για διεργαςίεσ 
ενεργοφ ιλφοσ είναι 2-8 mg/L.   

• Συνικωσ θ δοςομζτρθςθ του διαλφματοσ χλωρίου γίνεται 
αυτομάτωσ 

• Η αποτελεςματικότθτα κα εξαρτάται τελικά από τον 
παρεχόμενο χρόνο επαφισ.  

• Για αποτελεςματικι απολφμανςθ απαιτείται τουλάχιςτον το 
80 με 90% τθσ εκροισ να ζχει τον απαραίτθτο χρόνο επαφισ, 
θ απολφμανςθ επιτυγχάνεται κάλλιςτα ςε αντιδραςτιρεσ 
βθματικισ ροισ.  



Τζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 

εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



Σθμειώματα 
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Σθμείωμα Ιςτορικοφ Εκδόςεων Ζργου 

Το παρόν ζργο αποτελεί τθν ζκδοςθ 1.0.0.   
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Μιχαιλ 
Κορνάροσ. «Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων, 
Απολφμανςθ». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2014. Διακζςιμο από τθ δικτυακι 
διεφκυνςθ:https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2143 
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ Παρόμοια Διανομι 4.0 *1+ ι μεταγενζςτερθ, Διεκνισ 
Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ 
όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων».                      

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
 
Ωσ Μθ Εμπορικι ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

