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ΟΔΗΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 
ΝΕΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Απαιηούμενορ Εξοπλιζμόρ/Ενδεικνςόμενη σπήζη αςηού 

 Φξεζηκνπνηνύληαη πιαζηηθνί ή γπάιηλνη πεξηέθηεο (θηάιεο), ζπλήζσο ηνπ 1L. Η επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ πεξηέθηε (πιηθό θαηαζθεπήο θαη όγθνο) θαζνξίδεηαη από ηνλ αξηζκό θαη ηε θύζε ησλ πξνο 

αλάιπζε παξακέηξσλ (βι. Πίλαθα 1). 

 Τν άηνκν πνπ δηελεξγεί ηε δεηγκαηνιεςία πξέπεη λα θνξά γάνηια, λα απνθεύγεη ηελ επαθή κε ην 

ζηόκην ηεο θηάιεο ή ην εζσηεξηθό ηνπ πώκαηνο, ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο επηκόιπλζεο ηνπ 

δείγκαηνο. 

Διαδικαζία δειγμαηολητίαρ 

1. Πξηλ από ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο αθήλεηαη ην λεξό λα ηξέμεη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηά από ην ζεκείν 

δεηγκαηνιεςίαο. Σε πεξίπησζε ειέγρνπ ελόο ζεκείνπ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ρξώκα πνπ 

κπνξεί λα ππνδειώλεη ζίδεξν ηόηε πξνηείλεηαη ε ιήςε άκεζνπ δείγκαηνο ρσξίο πξνεγνύκελε ξνή. 

2. Ο πεξηέθηεο εθπιέλεηαη ηξεηο (3) θνξέο κε ην ίδην πξνο αλάιπζε λεξό. Δάλ ην εξγαζηήξην πξνκεζεύζεη 

ηελ ελδηαθεξόκελε αξρή κε πεξηέθηεο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη θάπνην ζπληεξεηηθό (π.ρ. ληηξηθό νμύ, 

ΗΝΟ3), ε δηαδηθαζία ηεο έθπιπζεο παξαθάκπηεηαη. Ο πεξηέθηεο ζα αλαγξάθεη ζαθώο ηελ παξνπζία θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπληεξεηηθνύ (είδνο, ζπγθέληξσζε, πνζόηεηα). Τνλίδεηαη δε πσο εάλ πξνζηεζεί 

θάπνην ζπληεξεηηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηόηε ν ίδηνο ν δεηγκαηνιήπηεο ζα πξέπεη λα 

επηζεκαίλεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα απηή αλαγξάθνληαο ζε εηηθέηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζηηζέκελνπ 

ζπληεξεηηθνύ θαη επηθνιιώληαο ηε, ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πεξηέθηε. 

3. Καηά ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο ην λεξό πξέπεη λα ηξέρεη κε ήπηα ξνή θαη ε θηάιε λα γεκίδεηαη πιήξσο, 

αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ εμεηαδόκελσλ παξακέηξσλ, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε αλαθίλεζε ηνπ 

δείγκαηνο θαη ε επαθή ηνπ κε ηελ αέξηα θάζε. 

4. Ακέζσο κεηά ηε ιήςε (ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο) ζεκεηώλνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (αξηζκόο 

δείγκαηνο/ζεκείν/ώξα δεηγκαηνιεςίαο) ζε εηηθέηα πνπ επηθνιιάηαη ζηε θηάιε.  

5. Σηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώλεηαη κε νξζό ηξόπν ην δειηίν δεηγκαηνιεςίαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηνπο επηηόπηνπο πξνζδηνξηζκνύο θαη ηηο ζπλζήθεο δεηγκαηνιεςίαο – αμηνζεκείσηα.  

6. Η κεηαθνξά ησλ θηαιώλ ζην εξγαζηήξην γίλεηαη ππό ςύμε θαη απνπζία θσηόο (εληόο ηζνζεξκηθώλ 

δνρείσλ παξνπζία παγνθπζηώλ). 
 

Παπαηηπήζειρ 

 Δάλ είλαη αδύλαηε ε έγθαηξε πξνζθόκηζε ησλ δεηγκάησλ γηα ηνλ έιεγρν θάπνησλ παξακέηξσλ (βι. 

πίλαθα 1), πξέπεη λα γίλεηαη ζπλελλόεζε κε ην εξγαζηήξην πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία, ώζηε λα 

γλσζηνπνηείηαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Σε πεξίπησζε πνπ από ην ίδην ζεκείν ιακβάλεηαη δείγκα γηα αλάιπζε θαη γηα κηθξνβηνινγηθέο 

παξακέηξνπο, ε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο γίλεηαη κε ηελ εμήο ζεηξά: πξώηα γηα Legionella, κεηά 

γηα ρεκηθό θαη ηέινο γηα κηθξνβηνινγηθό έιεγρν. 
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Πίνακαρ 1: Σπγθεληξσηηθόο πίλαθαο ρεκηθώλ παξακέηξσλ κε ηξόπνπο θαη ρξόλνπο ζπληήξεζεο 

Παπάμεηπορ 

Ελάσιζηορ απαιηούμενορ 

όγκορ ζε mL ανά 

παπάμεηπο 

Πεπιέκηηρ  Τπόπορ & Χπόνορ ζςνηήπηζηρ 

pH 50  Π ή Γ Χύμε θαη θύιαμε ζην ζθνηάδη <24h1 

Αγσγηκόηεηα, Αιθαιηθόηεηα 200 Π ή ΒΓ Χύμε ζηνπο 1-5°C, <24h 

Σθιεξόηεηα, Αζβέζηην, 

Μαγλήζην 
200 Π 

Χύμε ζηνπο 1-5°C, <24h 

Ομίληζε κε HNΟ3  ζε pH 1 -2 θαη ςύμε ζηνπο 1-5°C, >24h 

Ιόληα Φζνξίνπ, Φισξίνπ, 

Βξσκίνπ, θαη Θεηηθά & 
Βξσκηθά Ιόληα 

200 Π  Χύμε ζηνπο 1-5°C, <7d 

Ακκσλία 50 Π ή Γ Ομίληζε κε H2SΟ4 ζε pH κεηαμύ 1-2 θαη ςύμε ζηνπο 1-5°C, <7d 

Νηηξηθά 50 

Π ή Γ Χύμε ζηνπο 1-5°C, <24h 

Π 
Ομίληζε κε HCl ζε pH κεηαμύ 1-2 θαη ςύμε ζηνπο 1-5°C ή  

Καηάςπμε ζηνπο -20°C θαη ε θηάιε γεκίδεηαη ζηα 4/5 ηνπ 

ζπλνιηθνύ όγθνπ ηεο, <7d 

Νηηξώδε 50 Π ή Γ Χύμε ζηνπο 1-5°C, <24h 

Άδσην θαηά Kjeldahl 500 

Π ή ΒΓ Ομίληζε κε H2SΟ4 ζε pH κεηαμύ 1-2 θαη ςύμε ζηνπο 1-5°C, <7d 

Π 
Καηάςπμε ζηνπο -20°C, ε θηάιε γεκίδεηαη ζηα 4/5 ηνπ 
ζπλνιηθνύ όγθνπ ηεο 

Γηαιειπκέλνο Φώζθνξνο 
(Φσζθνξηθά) 

50 

Π ή Γ Χύμε ζηνπο 1-5°C, <48h 

Π 
Καηάςπμε ζηνπο -20°C, ε θηάιε γεκίδεηαη ζηα 4/5 ηνπ 

ζπλνιηθνύ όγθνπ ηεο, >24h 

Οιηθόο Φώζθνξνο 100 

Π ή Γ 
Ομίληζε κε H2SΟ4 ζε pH κεηαμύ 1-2 θαη ςύμε ζηνπο 1-5°C, 

<28d 

Π 
Καηάςπμε ζηνπο -20°C, ε θηάιε γεκίδεηαη ζηα 4/5 ηνπ 
ζπλνιηθνύ όγθνπ ηεο, <28d 

Οιηθά Γηαιειπκέλα Σηεξεά, 

TDS (180oC) 
100 Π ή Γ Χύμε ζηνπο 1-5°C, <7d 

Μέηαλλα
2
 

Αξζεληθό, Βάξην, Κάιην, 

Μαγγάλην, Μόιπβδνο, Νάηξην, 

Νηθέιην, Σίδεξνο, Φαιθόο, 
Φξώκην, Χεπδάξγπξνο 

200 
Π ή ΒΓ, πξνεξγαζία 

έθπιπζεο κε ΗΝΟ3 1:1 
Ομίληζε κε ΗΝΟ3 ζε pH κεηαμύ 1-2 θαη ςύμε ζηνπο 1-5°C, 
<28d 

Κάδκην 50 

Φηάιε πνιπαηζπιελίνπ πνπ 

έρεη ππνζηεί έθπιπζε κε 

ΗΝΟ3 1:1 

Ομίληζε κε ΗΝΟ3 ζε pH κεηαμύ 1-2 θαη ςύμε ζηνπο 1-5°C, 

<28d 

Υδξάξγπξνο 50 
Π ή ΒΓ, πξνεξγαζία 

έθπιπζεο κε ΗΝΟ31:1 
Ομίληζε κε ΗCl ζε pH κεηαμύ 1-2 θαη ςύμε ζηνπο 1-5°C, <28d 

Δμαζζελέο Φξώκην 50 
Π ή ΒΓ, πξνεξγαζία 

έθπιπζεο κε ΗΝΟ3 1:1 
Πξνζζήθε ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο (ΝΗ4)2SO4 ζε ηειηθό pH 

9,3-9,7 θαη ςύμε ζηνπο 1-5°C, <28d 

Οι σπόνοι αναθέπονηαι ζηο διάζηημα μεηαξύ δειγμαηολητίαρ και παπαλαβήρ ηος δείγμαηορ από ηο επγαζηήπιο. Σε πεπίπηυζη πος ένα δείγμα 

έπθει εκππόθεζμα ή εκηόρ ηυν απαιηούμενυν πποδιαγπαθών ζςνηήπηζηρ, ηόηε ηο ημήμα επικοινυνεί με ηην απμόδια απσή πος αιηείηαι ηην 

ανάλςζη ηος δείγμαηορ. 

Π: πιαζηηθή θηάιε από πνιπαηζπιέλην ή ηζνδύλακν, Γ: γπάιηλε θηάιε, ΒΓ: θηάιε από βνξηνππξηηηθό γπαιί (Borosilicate). 

h: ώξεο, d:εκέξεο 
1: Σπληζηάηαη ε επηηόπηα κέηξεζε ηνπ. 
2: Τα ρξεζηκνπνηνύκελα νμέα γηα ηελ έθπιπζε ησλ θηαιώλ θαη ηελ νμίληζε ησλ δεηγκάησλ πξέπεη λα είλαη πςειήο θαζαξόηεηαο. 


