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Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού
Περιβάλλοντος

ISO 9001:2008 «Ποιοτικός έλεγχος νερού, υγρών και
στερεών αποβλήτων»

Προσωπικό:
3 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων
Ποιοτικός έλεγχος νερού και υγρών αποβλήτων
Χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων/δοκιμές έκπλυσης
Οικοτοξικότητα χημικών ουσιών, νανο-υλικών, νερού και υγρών και
στερεών αποβλήτων

Συμμετοχή σε δύο δράσεις COST (COST actions TD1204 & ES120)
σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα νανο-υλικών

“Biocide management for long term water storage”, φορέας
χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ESA.



Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων
και έλεγχος συμμόρφωσης προς τις

νομοθεσίες
(BOD5, COD, TSS, NO-

3, PO3-
4, βαρέα

μέταλλα…)

Προσδιορισμός μικροβιολογικών παραμέτρων και
έλεγχος συμμόρφωσης προς τις νομοθεσίες

(Κολοβακτηριοειδή ολικά, κοπρανώδη…)

ΕκτίμησηΕκτίμηση τηςτης ποιότηταςποιότητας τουτου νερούνερού καικαι τωντων υγρώνυγρών
αποβλήτωναποβλήτων



Φυσικοχημικές
Αναλύσεις

ΑΛΛΑ…

Γίνονται όλες οι απαιτούμενες
φυσικοχημικές αναλύσεις; Χρόνος;

Τεχνικές δυσκολίες;

 Πληθώρα πρότυπων
μεθόδων

 Υψηλή ευαισθησία

 Θεσμοθετημένες οριακές
τιμές

Επίδραση των ρύπων σε ζωντανούς
οργανισμούς;



Προσδιορισμός της επίδρασης
σε συγκεκριμένους ζωντανούς

οργανισμούς, όλων των
χημικών που περιέχονται σε

ένα δείγμα

Δοκιμές
οικοτοξικότητας



Οικοτοξικολογικές
αναλύσεις

Οργανισμοί που
αποσυνθέτουν

(βακτήρια και μύκητες)

Παραγωγ
οί

(φυτά)

Καταναλωτέ
ς

(ζώα)Τροφική αλυσίδα

Μελέτη: θνησιμότητας, αναστολής της ανάπτυξης, της αναπνοής ή της
αναπαραγωγής

Προσδιορισμός: ποσοστού επίδρασης (%) ή της τιμής ΕC50 (ή TU) με
διαδοχικές αραιώσεις



Κριτήρια επιλογής της μεθόδου
προσδιορισμού της οικοτοξικότητας

 Ευαισθησία

 Επαναληψιμότητα

 Πιστοποίηση

 Απλότητα

 Κόστος



Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι
μέτρησης οικοτοξικότητας

 Βακτήριο εκπομπής φωτός Vibrio fischeri (Microtox
test)

(ISO 11348.03:2007)
 Φυτοπλαγκτόν Pseudokirchneriella subcapitata

(ISO 8692:2012)

 Καρκινοειδές Daphnia magna

(ISO 6341:1996)



φυσιολογικήφυσιολογική εκπομπήεκπομπή φωταύγειαςφωταύγειας

ΠροσθήκηΠροσθήκη ρυπασμένουρυπασμένου δείγματοςδείγματος!!!!

αναστολήαναστολή εκπομπήςεκπομπής

Βακτήρια εκπομπής φωτός
Vibrio fischeri (Microtox test)

Φωτοβακτήρια Vibrio fischeri

Αναλυτής τοξικότητας
Μέτρηση της αναστολής

της φωταύγειας μετά από
χρόνο έκθεσης 5, 15 ή 30 min



Φυτοπλαγκτόν Pseudokirchneriella subcapitata
(Algaltoxkit F)

Αδρανοποιημέν
ο

φυτοπλαγκτόν Μέτρηση της οπτικής
πυκνότητας στα 670 nm,
μετά από 24, 48 και 72 h

40 – 50 μm
Προσδιορισμός της

αναστολής της
ανάπτυξης του
φυτοπλαγκτού

Ενεργοποίηση



Καρκινοειδές Daphnia magna
(Daphtoxkit F magna)

Μεταφορά των δειγμάτων και των
ζωντανών οργανισμών στις

κυψελίδες μέτρησης

Έκθεση για 24
h στους 20 oC

ΕπώασηΕφίππια D.
magna

Μέτρηση των
ακινητοποιημένων/
νεκρών οργανισμών



Δείγμα: 1400xx
Δοκιμή οικοτοξικότητας: ISO 6341:1996. Προσδιορισμός της αναστολής της κινητικότητας του
καρκινοειδούς Daphnia magna

Χαρακτηριστικά δείγματος:
Υγρό έκπλυσης
Διαλυμένο οξυγόνο: 7.1 mg/L
pH: 10.49

Προεπεξεργασία δείγματος Διόρθωση pH

Προέλευση οργανισμών: Επώαση εφιππίων (Batch No. DM 210513)

Ηλικία οργανισμών: Νεογνά (<24h)

Μη φυσιολογική συμπεριφορά των
οργανισμών κατά τη διάρκεια της
δοκιμής:

Όχι

Μέθοδος στατιστικής επεξεργασίας
των αποτελεσμάτων: Probit analysis

Μέγιστη εξεταζόμενη συγκέντρωση
με 0 % τοξική δράση σε 24 h: 25 %

Ελάχιστη εξεταζόμενη συγκέντρωση
με 100 % τοξική δράση σε 24 h: -

24 h – TU50:
95 % διάστημα εμπιστοσύνης:

2.0
1.6 – 2.3

Συντελεστής LID: 3
TU: Toxicity Units.
LID: Lowest Ineffective Dilution.

Φύλλο αποτελεσμάτων οικοτοξικότητας
ενός δείγματος στο καρκινοειδές D.

magna



Δείγμα: 1400xx
Δοκιμή οικοτοξικότητας: ISO 11348.03:2007. Προσδιορισμός της ανασταλτικής δράσης των
δειγμάτων νερού στη φωτοβόλο ιδιότητα του Vibrio fischeri (Δοκιμή με φωταυγή βακτήρια)

Χαρακτηριστικά βακτηρίων:
Λυοφιλιωμένα (freeze-dried)
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 oC
Lot No.: I3C4033A (λήξη: 04/2015)

Χαρακτηριστικά δείγματος:
Υγρό έκπλυσης
Διαλυμένο οξυγόνο: 7.1 mg/L
pH: 10.49

Προεπεξεργασία δείγματος: Διόρθωση pH

Χρόνος έκθεσης: 30 min

Μέγιστη εξεταζόμενη συγκέντρωση
δείγματος: 80 %

Συντελεστές διόρθωσης k̅30: k̅30 (επίπεδο αραίωσης 1)= 0.95
k̅30 (επίπεδο αραίωσης ≥2)= 0.92

Τοξικότητα στη μέγιστη εξεταζόμενη
συγκέντρωση δείγματος: 82.0 % (±0.8 %)

Μέγιστη εξεταζόμενη συγκέντρωση
δείγματος στην οποία δεν παρατηρήθηκε
σημαντική τοξική δράση:

6.3 %

30 min – TU50:
95 % διάστημα εμπιστοσύνης:

5.6
5.1 – 6.1

Συντελεστής LID: 16

Δοκιμή Ελέγχου Ποιότητας (QA Test)
EC50 ZnSO4 (15 min): 4.0 mg/L ± 0.2 mg/L

Όρια συντελεστή διόρθωσης k̅30 για να είναι αποδεκτή η μέτρηση: 0.6 – 1.8.
TU: Toxicity Units.
LID: Lowest Ineffective Dilution.

Φύλλο αποτελεσμάτων οικοτοξικότητας
ενός δείγματος στο φωτοβακτήριο V.

fischeri



Νομοθεσία
Οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά
Στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να συγκεντρώνονται δεδομένα οξείας και
χρόνιας τοξικότητας για τις κατηγορίες οργανισμών:
φύκη ή/και μικρόφυτα,
daphnia ή αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί αλμυρών νερών,
ψάρια.

Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/Β/08.03.2011) για
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων

Οξεία τοξικότητα στον οργανισμό δείκτη Daphnia magna (πριν την
απολύμανση)
Όριο: 1 μονάδα τοξικότητας (TU≤ 1)
Για εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με ισοδύναμο
πληθυσμό >100000 κατοίκους
Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών: 2 ανά έτος



Συνεχής (on-line) παρακολούθηση

Ρύπανση του πόσιμου νερού
Κίνδυνος

Ανάγκη για άμεση ανίχνευση της
οικοτοξικότητας!



Μέτρηση τοξικότητας με συστήματα
συνεχούς λειτουργίας

Βακτήρια εκπομπής φωτός
Vibrio fischeri Φυτοπλαγκτόν



Καρκινοειδή
Daphnia magna

Ψάρια

Μέτρηση τοξικότητας με συστήματα
συνεχούς λειτουργίας




