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1.Προςδιοριςμόσ ολικόσ ςκληρότητασ

APHA* 2340 C

2.Προςδιοριςμόσ αςβεςτύου
3.Προςδιοριςμόσ μαγνηςύου
4.Προςδιοριςμόσ χλωριόντων

APHA* 3500-Ca B
APHA* 3500 -Mg B
APHA* 4500 - Cl- B

5.Προςδιοριςμόσ αλκαλικότητασ
6.Προςδιοριςμόσ ολικών διαλελυμϋνων
ςτερεών (TDS) ςτουσ 180 °C

APHA* 2320 B

1. Προςδιοριςμόσ ολικών αιωρούμενων
ςτερεών (ΣSS) ςτουσ 103-105 °C

Εςωτερικό Μϋθοδοσ (ΜΔ-108) βαςιςμϋνη ςτην
APHA* 2540 D και ΕΛΟΣ ΕΝ 872:2005

2. Προςδιοριςμόσ pH

APHA* 4500-H+ Β

3. Προςδιοριςμόσ αγωγιμότητασ
1. Προςδιοριςμόσ Βιοχημικϊ
Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD) 5 ημερών
2. Προςδιοριςμόσ Φημικϊ Απαιτούμενου
Οξυγόνου (COD)

APHA* 2510 B
Εςωτερικό Μϋθοδοσ (ΜΔ-111) βαςιςμϋνη ςτην
APHA* 5210 D
Εςωτερικό Μϋθοδοσ (ΜΔ-110) βαςιςμϋνη ςτην
APHA* 5220 D

1. Προςδιοριςμόσ Νιτρωδών

MERCK 114547- WTW N5/25), με φωτομετρύα

1. Προςδιοριςμόσ Νιτρικών

MERCK 114563- WTW N2/25), με φωτομετρύα

2. Προςδιοριςμόσ Θειικών

MERCK 114548- WTW 14548), με φωτομετρύα

6. Νερϊ ανθρώπινησ κατανϊλωςησ, φυςικϊ
μεταλλικϊ νερϊ

1. Προςδιοριςμόσ ιδόρου

MERCK 114549- WTW 14549), με φωτομετρύα

7. Νερϊ ανθρώπινησ κατανϊλωςησ, φυςικϊ
μεταλλικϊ νερϊ, επιφανειακϊ, υπόγεια νερϊ

1. Προςδιοριςμόσ Εξαςθενούσ χρωμύου

MERCK 114758, με φωτομετρύα

8. Υυςικϊ μεταλλικϊ, επιφανειακϊ, υπόγεια
νερϊ και λύματα

1. Προςδιοριςμόσ ιόντων Αμμωνύου

MERCK 114558- WTW A6/25, με φωτομετρύα

1.Νερϊ ανθρώπινησ κατανϊλωςησ, φυςικϊ
μεταλλικϊ νερϊ, επιφανειακϊ νερϊ, νερϊ
κολυμβητικών δεξαμενών

Γιώργοσ Παπαγεωργύου, Χημικόσ

2.Νερϊ ανθρώπινησ κατανϊλωςησ, φυςικϊ
μεταλλικϊ νερϊ, επιφανειακϊ νερϊ και
λύματα

APHA* 2540 C

Νικόλασ Πανούςησ, Χημικόσ MSc

3.Λύματα

Αγγελικό Χαλδούπη, Χη μικόσ MSc
4. Mη επεξεργαςμϋνα νερϊ ανθρώπινησ
κατανϊλωςησ, νερϊ φυςικϊ μεταλλικϊ,
επιφανειακϊ, υπόγεια νερϊ και λύματα

5. Νερϊ ανθρώπινησ κατανϊλωςησ, φυςικϊ
μεταλλικϊ νερϊ, επιφανειακϊ, υπόγεια νερϊ
και λύματα

http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=18100

Η λόψη δειγμϊτων για τη διενϋργεια μετρόςεων και
αναλύςεων πρϋπει να γύνεται με βϊςη πρότυπεσ
μεθόδουσ, ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται η
αντιπροςωπευτικότητα και εγκυρότητα των
αποτελεςμϊτων.

Η ςυλλογό τμόματοσ από το προσ εξϋταςη νερό,
απόβλητο ό υδϊτινο αποδϋκτη, ςε ποςότητα που να
μη δυςχεραύνει τη μεταφορϊ του και επιπλϋον να
επαρκεύ για όλεσ τισ μετρόςεισ και αναλύςεισ που θα
διεξαχθούν.

Από τη ςτιγμό που ολοκληρώνεται η δειγματοληψύα,
η ςύςταςό του δεύγματοσ πρϋπει να παραμϋνει
ςταθερό. Για το ςκοπό αυτό, λαμβϊνουν χώρα
κατϊλληλεσ διαδικαςύεσ ςυντόρηςησ.

 Νερϊ ανθρώπινησ κατανϊλωςησ

 Υυςικϊ μεταλλικϊ νερϊ
 Εςωτερικϊ ύδατα
 Λύματα /Απόβλητα



τιγμιαύο δεύγμα (Grab samples)



ύνθετο δεύγμα (Composite samples)



Ενοποιημϋνο δεύγμα (Integrated, dischargeweighted, samples)

το νερό εύτε ςτην φυςικό του κατϊςταςη, εύτε μετϊ από
επεξεργαςύα, που προορύζεται για πόςη, μαγεύρεμα,
προπαραςκευό τροφόσ ό ϊλλεσ οικιακϋσ χρόςεισ, ανεξϊρτητα
από την προϋλευςό του και από το εϊν παρϋχεται από δύκτυο
διανομόσ, από βυτύο, ό ςε φιϊλεσ ό δοχεύα.
το νερό που χρηςιμοποιεύται ςε οποιαδόποτε επιχεύρηςη
παραγωγόσ τροφύμων για την παραςκευό, επεξεργαςύα,
ςυντόρηςη ό εμπορύα προώόντων ό ουςιών που προορύζονται
για ανθρώπινη κατανϊλωςη.

ΚΤΑ Τ2/2600/2001, ISO 5667-52)

Φρόςεισ του νερού, κατϊ τρόπο που να ϋρχεται ςε ϊμεςη ό
ϋμμεςη επαφό με τον ανθρώπινο οργανιςμό.

Οι ςωληνώςεισ, τα εξαρτόματα, και οι ςυςκευϋσ που ϋχουν
εγκαταςταθεύ μεταξύ των κρουνών που ςυνόθωσ χρηςιμοποιούνται για παροχό νερού ανθρώπινησ κατανϊλωςησ και
του δικτύου διανομόσ, αλλϊ μόνον εφόςον αυτϊ δεν υπϊγονται
ςτην ευθύνη του φορϋσ ύδρευςησ, υπό την ιδιότητα του αυτό.

 Υυςικϊ μεταλλικϊ νερϊ.
 Υαρμακευτικό ιδιοςκεύαςμα.
 Νερό που λαμβϊνεται από ςυγκεκριμϋνη ατομικό πηγό

με παροχό <10m3 ημερηςύωσ κατϊ μϋςο όρο, ό που
εξυπηρετεύ <50 ϊτομα (μόνο εϊν το νερό δε διατύθεται
ςτο πλαύςιο εμπορικόσ ό δημόςιασ δραςτηριότητασ).

1. Από

τα επιλεγμϋνα ςημεύα ςυλλογόσ θα πρϋπει να
προκύπτουν δεύγματα τα οπούα να εύναι αντιπροςωπευτικϊ
εύτε ολόκληρου του ςυςτόματοσ, εύτε των κυριότερων
ςημεύων του.

2. Για κϊθε εγκατϊςταςη επεξεργαςύασ, θα πρϋπει να υπϊρχει

τουλϊχιςτον ϋνα ςημεύο ςυλλογόσ δειγμϊτων ςτην εύςοδο
του νερού και τουλϊχιςτον ϋνα αμϋςωσ μετϊ την ϋξοδο του
επεξεργαςμϋνου νερού.

ISO 5667-5

3.

ε ςυςτόματα που το νερό προϋρχεται από περιςςότερεσ
από μύα πηγϋσ, τα ςημεύα ςυλλογόσ θα πρϋπει:
α. να αντικατοπτρύζουν την ϋξοδο κϊθε πηγόσ, τη ζότηςη

τησ και τον ςχετικό πληθυςμό που υδρεύεται από αυτό
β. τα ςημεύα ςυλλογόσ των δειγμϊτων θα πρϋπει να

επιτρϋπουν την αναγνώριςη των ςχετικών αναλογιών
τησ κϊθε πηγόσ μϋςα ςτο ςύςτημα

ISO 5667-5

4. Σα ςημεύα ςυλλογόσ θα πρϋπει να εύναι κατανεμημϋνα ςε όλο

το μόκοσ των ςωληνώςεων του δικτύου διανομόσ, ο αριθμόσ
των οπούων θα πρϋπει να εύναι ανϊλογοσ του αριθμού των
ςυνδϋςεων ό διακλαδώςεων του.
5. Όταν ϋνα δύκτυο διανομόσ ςυνδϋεται με μεγϊλεσ κτιριακϋσ

εγκαταςτϊςεισ, όπωσ ξενοδοχειακϋσ μονϊδεσ ό ςυγκροτόματα γραφεύων, θα πρϋπει να υπϊρχουν ςημεύα ςυλλογόσ
ςτην εύςοδο και κατϊ μόκοσ κϊθε κτιρύου ςύμφωνα με το
παραπϊνω κριτόριο.

ISO 5667-5

Νοεύται ωσ «φυςικό μεταλλικό νερό» ϋνα νερό βακτηριολογικώσ υγιϋσ,
που ϋχει ςαν καταγωγό μύα υδϊτινη φλϋβα ό ϋνα υπόγειο ςτρώμα και
προϋρχεται από μια πηγό αξιοποιούμενη από μια ό περιςςότερεσ
διεξόδουσ φυςικϋσ ό κατόπιν διατρόςεωσ, διακρύνεται ςαφώσ από το
ςύνηθεσ νερό πόςεωσ:
α) από τη φύςη του, χαρακτηριζόμενη από την περιεκτικότητϊ του ςε
ανόργανα ϊλατα, ιχνοςτοιχεύα ό ϊλλα ςυςτατικϊ και ςε μερικϋσ
περιπτώςεισ από οριςμϋνα αποτελϋςματα·
β) από την αρχικό καθαρότητϊ του,
χαρακτηριςτικϊ που και τα δύο ϋχουν διατηρηθεύ ανϋπαφα λόγω τησ
υπόγειασ καταγωγόσ αυτού του νερού που ϋχει διατηρηθεύ μακριϊ από
κϊθε κύνδυνο μολύνςεωσ.

ΠΔ 433/83, ΚΤΑ 56561/2004

 Πηγό υδροληψύασ - γεώτρηςη
 Εύςοδοσ εργοςταςύου
 Πριν το γεμιςτικό
 Γεμιςτικό
 Προώόν από γραμμό παραγωγόσ
 Έτοιμο προώόν από αποθόκη

«Εςωτερικϊ ύδατα»: το ςύνολο των ςτϊςιμων ό των
ρεόντων επιφανειακών υδϊτων και όλα τα υπόγεια ύδατα,
τα οπούα βρύςκονται προσ την πλευρϊ τησ ξηρϊσ ςε ςχϋςη
µε τη γραμμό βϊςησ, από την οπούα μετρϊται το εύροσ των
χωρικών υδϊτων.
«Επιφανειακϊ ύδατα»: τα εςωτερικϊ ύδατα, εκτόσ των
υπόγειων υδϊτων, τα μεταβατικϊ και τα παρϊκτια ύδατα.
τα επιφανειακϊ ύδατα περιλαμβϊνονται και τα χωρικϊ
ύδατα για τη χημικό τουσ κατϊςταςη.
«Τπόγεια ύδατα»: το ςύνολο των υδϊτων που βρύςκονται
κϊτω από την επιφϊνεια του εδϊφουσ ςτη ζώνη κορεςμού
και ςε ϊμεςη επαφό µε το ϋδαφοσ ό το υπϋδαφοσ.
Οδηγύα 2000/60/ΕΚ

«Επικύνδυνεσ ουςύεσ»: ουςύεσ ό ομϊδεσ ουςιών που εύναι
τοξικϋσ, ςταθερϋσ και επιρρεπεύσ ςε βιοςυςςώρευςη, καθώσ
και ϊλλεσ ουςύεσ ό ομϊδεσ ουςιών που δημιουργούν ανϊλογο
βαθμό ανηςυχύασ.
«Ρύπανςη»: η ϊμεςη ό ϋμμεςη ειςαγωγό, ςτον αϋρα, το νερό ό
το ϋδαφοσ, ουςιών ό θερμότητασ εξαιτύασ ανθρώπινων
δραςτηριοτότων, που μπορούν να εύναι επιζόμιεσ για την υγεύα
του ανθρώπου ό για την ποιότητα των υδατικών οικοςυςτημϊτων ό των χερςαύων οικοςυςτημϊτων που εξαρτώνται
ϊμεςα από υδατικϊ οικοςυςτόματα, ςυντελούν ςτη φθορϊ
υλικόσ ιδιοκτηςύασ, ό επηρεϊζουν δυςμενώσ ό παρεμβαύνουν
ςε λειτουργύεσ αναψυχόσ ό ςε λοιπϋσ νόμιμεσ χρόςεισ του
περιβϊλλοντοσ.
«Ειςαγωγό ρύπου ςτα υπόγεια ύδατα»: ϊμεςη ό ϋμμεςη ειςαγωγό ρύπων ςτα υπόγεια ύδατα, ωσ αποτϋλεςμα ανθρώπινων
δραςτηριοτότων.

τιγμιαύο δεύγμα

Καθαριςμόσ γεώτρηςησ
Λαμβϊνεται δεύγμα με ρυθμό ροόσ νερού <100mL/min

τιγμιαύο δεύγμα

Σο δεύγμα λαμβϊνεται μετϊ από ϊντληςη νερού
για 10min.

τιγμιαύο δεύγμα

Ο περιϋκτησ τοποθετεύται κϊτω από την επιφϊνεια του
νερού ςε βϊθοσ περύπου 30cm υπό κλύςη, ώςτε να
επιτρϋπεται η ομαλό ειςροό του νερού και η πλόρωςό
του.

τιγμιαύο δεύγμα
ύνθετο δεύγμα
Ενοποιημϋνο δεύγμα

Ο περιϋκτησ τοποθετεύται ανϊντη προσ τη ροό του
νερού/αποβλότου και ςε βϊθοσ περύπου 30cm υπό κλύςη
(τοποθετημϋνοσ ελαφρώσ προσ την επιφϊνεια), ώςτε να
επιτρϋπεται η ομαλό ειςροό του νερού και η πλόρωςό
του.



Γενικϋσ αρχϋσ



Επιλογό περιϋκτη



Προετοιμαςύα



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling)



Χύξη ό Κατϊψυξη



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη
Πλόρωςη φιϊλησ
Προςθόκη υντηρητικών
φρϊγιςη φιϊλησ

ISO 5667-3

Το ϊτομο που διενεργεύ τη δειγματοληψύα πρϋπει:
 να φορϊ προςτατευτικϊ γϊντια,
 να αποφεύγει την επαφό με
 το ςτόμιο τησ φιϊλησ ό
 το εςωτερικό του πώματοσ,

ελαχιςτοποιεύται ο κύνδυνοσ επιμόλυνςησ του δεύγματοσ.



Γενικϋσ αρχϋσ 



Επιλογό περιϋκτη



Προετοιμαςύα



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling)



Χύξη ό Κατϊψυξη



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη
Πλόρωςη φιϊλησ
Προςθόκη υντηρητικών
φρϊγιςη φιϊλησ

ISO 5667-3

 Καθαριςμόσ

και επεξεργαςύα τοιχωμϊτων

 Αδρανϋσ

δοχεύο δειγματοληψύασ και πώματοσ ωσ προσ
το υπόςτρωμα

 Ελαχιςτοπούηςη επιμόλυνςησ

 Αλλαγό ςυγκϋντρωςησ ςυςτατικού

ISO 5667-3



Γενικϋσ αρχϋσ 



Επιλογό περιϋκτη 



Προετοιμαςύα



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling)



Χύξη ό Κατϊψυξη



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη
Πλόρωςη φιϊλησ
Προςθόκη υντηρητικών
φρϊγιςη φιϊλησ

ISO 5667-3

τόχοσ εύναι η ϊρςη ςφϊλματοσ που οφεύλεται ςτον
περιϋκτη
 Πλύςη πλαςτικών ό γυϊλινων με απορρυπαντικό
 Πλύςη πλαςτικών ό γυϊλινων με οξϋα
 Πλύςη γυϊλινων δοχεύων με οργανικούσ

διαλύτεσ

ISO 5667-3



Γενικϋσ αρχϋσ 



Επιλογό περιϋκτη 



Προετοιμαςύα 



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling)



Χύξη ό Κατϊψυξη



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη
Πλόρωςη φιϊλησ
Προςθόκη υντηρητικών
φρϊγιςη φιϊλησ

ISO 5667-3

Μπορούν να απομακρυνθούν:
 αιωρούμενα υλικϊ
 ιζόματα
 ϊλγη και
 μικροοργανιςμού

ΠΡΟΟΧΗ:
Σο φύλτρο να μην ςυγκρατεύ ϋνα ό περιςςότερα προσ
ανϊλυςη ςυςτατικϊ
Η ςυςκευαςύα να μην αποτελεύ πηγό επιμόλυνςησ

ISO 5667-3



Γενικϋσ αρχϋσ 



Επιλογό περιϋκτη 



Προετοιμαςύα 



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling)



Χύξη ό Κατϊψυξη



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη 
Πλόρωςη φιϊλησ
Προςθόκη υντηρητικών
φρϊγιςη φιϊλησ

ISO 5667-3

Σο δοχεύο γεμύζεται πλόρωσ:


Μεύωςη αλληλεπύδραςησ με την αϋρια φϊςησ



Ελαχιςτοπούηςη ανακύνηςησ δεύγματοσ

Εξαύρεςη:
τα δεύγματα που θα καταψυχθούν

ISO 5667-3



Γενικϋσ αρχϋσ 



Επιλογό περιϋκτη 



Προετοιμαςύα 



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling)



Χύξη ό Κατϊψυξη



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη 
Πλόρωςη φιϊλησ 
Προςθόκη υντηρητικών
φρϊγιςη φιϊλησ

ISO 5667-3

Φρόςη Μϋτρων Ατομικόσ Προςταςύασ





Να μην επηρεϊζουν την ανϊλυςη



Να γύνεται ϋλεγχοσ τησ ποιότητασ τουσ



Να γύνεται χρόςη ςυμπυκνωμϋνων διαλυμϊτων

ISO 5667-3



Γενικϋσ αρχϋσ 



Επιλογό περιϋκτη 



Προετοιμαςύα 



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling)



Χύξη ό Κατϊψυξη



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη 
Πλόρωςη φιϊλησ 
Προςθόκη υντηρητικών 
φρϊγιςη φιϊλησ

ISO 5667-3



Γενικϋσ αρχϋσ 



Επιλογό περιϋκτη 



Προετοιμαςύα 



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling)



Χύξη ό Κατϊψυξη



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη 
Πλόρωςη φιϊλησ 
Προςθόκη υντηρητικών 
φρϊγιςη φιϊλησ 

ISO 5667-3

 Πρϋπει να γύνεται

κατϊ τη διϊρκεια ό μετϊ τη

δειγματοληψύα
 Πρϋπει να παραμϋνει αναλλούωτη
 Προτιμϊται η χρόςη ετικετών για την αναγραφό
πληροφοριών, όπωσ:
•
•
•
•

Ημερομηνύα και ώρα
Υύςη δεύγματοσ
Υύςη και ποςό ςυντηρητικού
Όνομα δειγματολόπτη

 Πρϋπει να

αναγρϊφεται η ύπαρξη επικύνδυνησ ουςύασ
π.χ. πυκνϊ οξϋα
ISO 5667-3 ISO 5667-5
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Επιλογό περιϋκτη 



Προετοιμαςύα 



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling) 



Χύξη ό Κατϊψυξη



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη 
Πλόρωςη φιϊλησ 
Προςθόκη υντηρητικών 
φρϊγιςη φιϊλησ 

ISO 5667-3

Ψύξη (1oC - 5oC)
Άμεςα για να εύναι αποτελεςματικό
Για μεταφορϊ ςτο εργαςτόριο

Κατϊψυξη (-20oC)
Άμεςα για να εύναι αποτελεςματικό
Μεγϊλα Φρονικϊ Διαςτόματα

ISO 5667-3



Γενικϋσ αρχϋσ 



Επιλογό περιϋκτη 



Προετοιμαςύα 



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling) 



Χύξη ό Κατϊψυξη 



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη 
Πλόρωςη φιϊλησ 
Προςθόκη υντηρητικών 
φρϊγιςη φιϊλησ 

ISO 5667-3

Ο μϋγιςτοσ ςυνολικόσ χρόνοσ διατόρηςησ
αρχύζει αμϋςωσ μετϊ τη λόψη του δεύγματοσ
ϋωσ την ϋναρξη τησ ανϊλυςησ.

ISO 5667-3

Παρϊμετροι που
μελετώνται

Σύποσ φιϊλησ

υνόθησ όγκοσ (ml)
και τεχνικϋσ πλόρωςησ
100

pH

ΠόΓ

Πλόρωςη τησ φιϊλησ ώςτε
να μην υπϊρχει αϋρασ

Σεχνικό ςυντόρηςησ

Μϋγιςτοσ ςυνολικόσ
χρόνοσ διατόρηςησ πριν
από την ανϊλυςη μετϊ τη
ςυντόρηςη

χόλια

Χύξη ςτουσ
1°C - 5°C.

6h

Η δοκιμό πρϋπει να
πραγματοποιηθεύ το
ςυντομότερο δυνατό και κατϊ
προτύμηςη μετϊ τη
δειγματοληψύα in situ.

Χύξη ςτουσ
1°C - 5°C.

24 h

Προτιμϊται ο προςδιοριςμόσ να
γύνεται in-situ.

100
Αγωγιμότητα

Π ό BΓ

Χλωριόντα

ΠόΓ

Πλόρωςη τησ φιϊλησ ώςτε
να μην υπϊρχει αϋρασ.

100

1 μόνασ
14 μϋρεσγ

500
Οξύτητα και
αλκαλικότητα

Αςβϋςτιο

Νιτρικϊ

τερεϊ, αιωρούμενα

ΠόΓ

Πλόρωςη τησ φιϊλησ ώςτε
να μην υπϊρχει αϋρασ

ΠόΓ

100

ΠόΓ

250

ΠόΓ

250

Π

250

ΠόΓ

500

Χύξη ςτουσ
1°C - 5°C.

24 h

Σα δεύγματα θα πρϋπει κατϊ
προτύμηςη να αναλύονται insitu (ιδύωσ για τα δεύγματα
πλούςια ςε διαλελυμϋνα αϋρια).
Μεύωςη και οξεύδωςη κατϊ τη
διϊρκεια τησ αποθόκευςησ του
μπορεύ να αλλϊξει το δεύγμα

Οξύνιςη ςε pH
1 -2 με HN03

1 μηνϊσ

Χύξη ςτουσ
1°C - 5°C.
Οξύνιςη ςε pΗ
1 – 2 με HCl
Καταψύχεται ςτουσ
-20 °C.

7 μϋρεσ

Χύξη ςτουσ
1°C - 5°C.

2 μϋρεσ

24 h

1 μηνϊσ

Ολικϊ ςτερεϊ (Ολικό
Χύξη ςτουσ
υπόλειμμα, ςτερεό
ΠόΓ
100
24 h
1°C - 5°C.
υπόλειμμα)
α Π = Πλαςτικϊ [π.χ. πολυαιθυλϋνιο, PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλϋνιο), PVC (πολυβινυλοχλωρύδιο), PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλϋνιο)] Γ = Glass BΓ = βοριοπυριτικό γυαλύ
β Ο όγκοσ εύναι ενδεικτικόσ για μύα μόνο δοκιμαςύα.
γ Επικυρωμϋνοσ ο παρατεταμϋνοσ χρόνοσ διατόρηςησ.

ISO 5667-3

Παρϊμετροι που
μελετώνται

Σύποσ φιϊλησ

υνόθησ όγκοσ (ml)
και τεχνικϋσ
πλόρωςησ

Σεχνικό ςυντόρηςησ

Μϋγιςτοσ ςυνολικόσ
χρόνοσ διατόρηςησ πριν
από την ανϊλυςη μετϊ
τη ςυντόρηςη

Θειικϊ

Πό Γ

200

Χύξη ςτουσ
1°C - 5°C.

1 μόνασ

Νιτρώδη

Πό Γ

200

Χύξη ςτουσ
1°C - 5°C.

24 h

χόλια

Η ανϊλυςη πρϋπει να
εκτελεύται κατϊ
προτύμηςη in situ.
2 ημϋρεσγ

ΠόΓ

100

Οξύνιςη ςε pH 1 -2 με
H2S04

1 μόνασ

6 μόνεσγ

Π

100

Καταψύχεται ςτουσ 20 °C

1 μόνασ

6 μόνεσγ

Φημικϊ απαιτούμενο
οξυγόνο (COD)

Διατηρόςτε τα
δεύγματα ςτο ςκοτϊδι.

1000
Βιοχημικϊ
Απαιτούμενο Οξυγόνο
(BOD)

ΠόΓ

Πλόρωςη τησ φιϊλησ
ώςτε να μην υπϊρχει
αϋρασ

Π

1000

Χύξη ςτουσ
1°C - 5°C.

24 h

Καταψύχεται ςτουσ 20 °C.

1 μόνασ

ε περύπτωςη
κατϊψυξησ ςτουσ -20
°C: 6 μόνεσ
(1 μόνα εϊν <50 mg/l)γ

α

Π = Πλαςτικϊ [π.χ. πολυαιθυλϋνιο, PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλϋνιο), PVC (πολυβινυλοχλωρύδιο), PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλϋνιο)] Γ = Glass BΓ = βοριοπυριτικό γυαλύ
όγκοσ εύναι ενδεικτικόσ για μύα μόνο δοκιμαςύα.
γ Επικυρωμϋνοσ ο παρατεταμϋνοσ χρόνοσ διατόρηςησ.
βΟ

ISO 5667-3

Σεχνικό υντόρηςησ

Κατϊλληλο για
Αλκϊλια (κϊλιο, νϊτριο)

Κυανιούχο

Αλκαλικϋσ γαύεσ (αςβϋςτιο, μαγνόςιο)

Θειούχα

Βαρϋα μϋταλλα (εκτόσ από τον υδρϊργυρο)

Ανθρακικϊ, διττανθρακικϊ, διοξεύδιο του
ϊνθρακα

Τδρϊργυροσ (με K2Cr207)

Οξύνιςη ςε pH 1 -2 με HNΟ3

Ακατϊλληλο για

Απορροφόςιμεσ αλογονούχεσ οργανικϋσ ενώςεισ (ΑΟΦ)

Νιτρώδη

Αλουμύνιο, αντιμόνιο, αρςενικό, βϊριο,
βηρύλλιο, αςβϋςτιο, κϊδμιο, χρώμιο,
κοβϊλτιο, χαλκό, ςύδηρο (ολικόσ), μόλυβδοσ, λύθιο, μαγνόςιο,
μαγγϊνιο, νικϋλιο, ςελόνιο,
ϊργυροσ, ουρϊνιο, βανϊδιο, ψευδϊργυροσ

ϊπωνεσ και εςτϋρεσ
Εξαμεθυλενοτετραμύνη
Θειοθειικό

Ολικό ςκληρότητα
Ανιόντα
Αμμωνύα, ελεύθερη και ιονιςμϋνη
Νιτρικϊ

εμφανιςτεύ κϊνοντασ δύςκολη την ανϊλυςη.

Βιοχημικϊ Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD)

Αντύθετα οριςμϋνα φυτοφϊρμακα

Καρβαμιδικϊ φυτοφϊρμακα

αποςυντύθενται.

Φλωροφύλλη (απαιτεύται θερμοκραςύα -80 °C)

Η καταλληλότητα θα πρϋπει να αξιολογεύται

Φημικϊ Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD)

Κατϊψυξη ςτουσ -20 °C

Η βροχόπτωςη (και ο πολυμεριςμόσ) μπορεύ να

Kjeldahl ϊζωτο

πριν τη ςυνόθη χρόςη.

Άζωτο ολικό
Άνθρακασ, ολικόσ οργανικόσ (TOC)
Ορθοφωςφορικϊ (ολικϊ και διαλελυμϋνα)
Δεύκτησ υπερμαγγανικού
Υώςφοροσ (ολικόσ και διαλελυμϋνοσ)
Βιολογικϋσ δοκιμϋσ και δοκιμϋσ τοξικότητασ

ISO 5667-3
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Επιλογό περιϋκτη 



Προετοιμαςύα 



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling) 



Χύξη ό Κατϊψυξη 



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη 



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη 
Πλόρωςη φιϊλησ 
Προςθόκη υντηρητικών 
φρϊγιςη φιϊλησ 

ISO 5667-3

ΑΑΑΑΑ
578/04-04-2014

ΑΑΑΑΑ
Καηάρας 13
578/04-04-2014

Ξενοδοτειακή Μονάδα

Γίκησο Ύδρεσζης

04-04-2014

1

Βρύζη 1οσ ορ Κηιρίοσ Νο1

Cl2/0,3 7,6

15

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κ13

2

Βρύζη Κηιρίοσ Νο2

Cl2/0,2 7,5

14

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κ1-14

10:00

Κανονικές Σσνθήκες
04-04-2014

Γιάννης Σηεθάνοσ

10:30

Δπόπηης
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Προετοιμαςύα 



υλλογό δεύγματοσ



όμανςη Δοχεύου (Labeling) 



Χύξη ό Κατϊψυξη 



Παρατεταμϋνη Αποθόκευςη 



υμπλόρωςη Εντύπου Δειγματοληψύασ 

Διόθηςη ό Υυγοκϋντρηςη 
Πλόρωςη φιϊλησ 
Προςθόκη υντηρητικών 
φρϊγιςη φιϊλησ 

ISO 5667-3

Επιμόλυνςη (εξοπλιςμόσ, διαςταυρούμενη μεταξύ

δειγμϊτων)
Αςτϊθεια δεύγματοσ
•
•
•
•

ακατϊλληλα δοχεύα
ςυνθόκεσ ςυντόρηςησ
αποθόκευςη
μεταφορϊ

Μη ορθό λόψη δεύγματοσ
• δειγματοληψύα από μη ομογενοποιημϋνη πηγό/παροχό

• τυρβώδησ ροό για προςδιοριςμό διαλελλυμϋνων αερύων

ISO 5667-14

 υλλογό όμοιων δειγμϊτων ωσ ϋλεγχοσ για την ακρύβεια τησ

δειγματοληψύασ
 Φρόςη τυφλών δειγμϊτων in situ για την παρακολούθηςη

των πηγών αλλούωςησ του δεύγματοσ
 Φρηςιμοπούηςη προςομοιαζόντων δειγμϊτων (spike) για τον

ϋλεγχο τησ ςταθερότητασ του δεύγματοσ κατϊ τη μεταφορϊ
και την αποθόκευςη

ISO 5667-14

ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 5667.01+ AC Ποιότητα νερού – Δειγματοληψύα – Μϋροσ 1:

Καθοδόγηςη για το ςχεδιαςμό προγραμμϊτων δειγματοληψύασ και τεχνικϋσ
δειγματοληψύασ.
ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 5667.032) Ποιότητα νερού – Δειγματοληψύα – Μϋροσ 3:

Καθοδόγηςη για τη ςυντόρηςη και το χειριςμό δειγμϊτων νερού.
ISO 5667-52) Water quality – Sampling – Part 5: Guidance on sampling of

drinking water from treatment works and piped distribution system.
ISO 5667-14 Water quality – Sampling – Part 14: Guidance on quality assurance

of environmental water sampling and handling .
ISO 5667-21 Water quality – Sampling – Part 21: Guidance on sampling of

drinking water distributed by tankers or means other than distribution pipes
Διενϋργεια δειγματοληψιών, μετρόςεων και αναλύςεων ςε ύδατα και υγρϊ

απόβλητα , Μαρύα Λοώζύδου, ΕΜΠ, 2006



"Αςτικϊ λύματα": τα οικιακϊ λύματα ό το μεύγμα οικιακών
με βιομηχανικϊ υγρϊ απόβλητα ό και όμβρια ύδατα.



"Οικιακϊ λύματα": τα λύματα από περιοχϋσ κατοικύασ και
υπηρεςιών που προϋρχονται κυρύωσ από τισ λειτουργύεσ του
ανθρώπινου οργανιςμού και τισ εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ.



"Βιομηχανικϊ υγρϊ απόβλητα": οποιαδόποτε υγρϊ
απόβλητα που απορρύπτονται από κτύρια και χώρουσ που
χρηςιμοποιούνται για οποιαδόποτε εμπορικό ό βιομηχανικό
δραςτηριότητα, και τα οπούα δεν εύναι οικιακϊ λύματα ό
όμβρια ύδατα.



"Πρωτοβϊθμια επεξεργαςύα": η επεξεργαςύα των αςτικών

λυμϊτων με φυςικό ό/και χημικό μϋθοδο που περιλαμβϊνει
την καθύζηςη των αιωρούμενων ςτερεών, ό με ϊλλεσ
μεθόδουσ με τισ οπούεσ το BOD5 των ειςερχομϋνων λυμϊτων
μειώνεται τουλϊχιςτον κατϊ 20% πριν από την ϋξοδο και το
ςυνολικό φορτύο των αιρούμενων ςτερεών ςτα ειςερχόμενα
λύματα μειώνεται κατϊ 50% τουλϊχιςτον.


"Δευτεροβϊθμια επεξεργαςύα": η επεξεργαςύα των
αςτικών λυμϊτων με μϋθοδο που, κατϊ κανόνα,
περιλαμβϊνει βιολογικό επεξεργαςύα με δευτεροβϊθμια
καθύζηςη, ό με ϊλλεσ μεθόδουσ.



“Επαναχρηςιμοπούηςη υγρών αποβλότων”: Η εν γϋνει
διαχεύριςη των υγρών αποβλότων, ϋτςι ώςτε να μπορούν να
ανακτηθούν ωσ νερό με ςκοπό την επαναχρηςιμοπούηςη
τουσ.



“Τγρϊ Απόβλητα”: Σα οικιακϊ ό αςτικϊ λύματα καθώσ και
τα βιομηχανικϊ υγρϊ απόβλητα, που αναφϋρονται ςτην υπ.
αριθ. 5673/400/1997 ΚΤΑ (Β΄192), ανεξαρτότωσ μεγϋθουσ
βιομηχανικόσ εγκατϊςταςησ.

