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1. Εισαγωγή 

 Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουµε το νερό  σφαιρικά κάνοντας 

αναφορά στην ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία που έχει από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 

στη ζωή των ανθρώπων, στο φαινόµενο της ρύπανσης και µόλυνσης των υδάτων, καθώς 

και τους παράγοντες και τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον και την υγεία των 

ανθρώπων. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της πράσινης χηµείας στην πρόληψη 

της ρύπανσης, στην εξοικονόµηση νερού και στην επεξεργασία του. 

1.1. Ιστορική αναδροµή 

 Οι περισσότεροι πολιτισµοί (Μίνωες, Αρχαίοι Έλληνες, Φοίνικες, Αιγύπτιοι, 

Άραβες, Ρωµαίοι) γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν γύρω από το νερό. Σ' αυτούς τους 

πολιτισµούς µέχρι σήµερα το νερό δίνει ζωή, επιτρέπει την καλλιέργεια της τροφής, τη 

µεταφορά αγαθών και την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων. Αποτυπώνεται η 

σηµασία του στη µυθολογία, στη φιλοσοφία, στη θρησκεία, στα ήθη και στα έθιµα των 

λαών, στη ζωγραφική, στην ποίηση και στη φωτογραφία. Άλλοτε εξυµνείται ως 

θεότητα και άλλοτε θεωρείται πηγή ζωής και ενέργειας που χαρίζει δύναµη και καλή 

υγεία.                     1.2. ∆οµή, φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού 

    ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ανόργανη χηµική ένωση  ττοουυ  υυδδρροογγόόννοουυ  κκααιι  ττοουυ  οοξξυυγγόόννοουυ  πποουυ  

συναντάται σε όλα τα τµήµατα της βιόσφαιρας και µε τις τρεις µορφές της ύλης,,  ο 

χηµικός του τύπος του είναι H2O. Ανάµεσα στα άτοµα οξυγόνου και υδρογόνου 

σχηµατίζεται απλός οµοιοπολικός δεσµός. Το νερό παρουσιάζει έντονα το φαινόµενο 

της σύζευξης, µε τη δηµιουργία δεσµών γέφυρας υδρογόνου. Είναι υγρό στους 20οC, 
διαυγές, άχρωµο σε λεπτά στρώµατα, κυανό σε µεγάλους όγκους. Το  καθαρό νερό 

είναι άγευστο, ενώ το καλό πόσιµο νερό έχει ευχάριστη γεύση, που οφείλεται στα 

διαλυµένα άλατα και αέρια. Η πυκνότητα του νερού εξαρτάται από τη θερµοκρασία, µε 

τη µέγιστη στους 4°C.  Το σηµείο πήξης του είναι 0°C, το σηµείο βρασµού 100°C και η 

πυκνότητα του (στους 4°C) 1,0000 Kg/l. Είναι κακός ηλεκτρολύτης, διαλύει και 

ιοντοποιεί µεγάλο ποσοστό ουσιών, η θρεπτική του αξία είναι µηδαµινή, είναι κύριο 

συστατικό των έµβιων όντων, χαρακτηρίζεται από µεγάλη θερµοχωρητικότητα και οι 

µεταβολές στην θερµοκρασία του συντελούνται µε αργούς ρυθµούς. Το νερό είναι 

αρκετά σταθερή ένωση µε ποικίλη χηµική δράση. Πολύ συνηθισµένες χηµικές 

αντιδράσεις του νερού είναι οι οξειδοαναγωγικές, η θερµική διάσπαση, ο σχηµατισµός 

υδριτών.                                       

1.3. Σπουδαιότητα του νερού για τη ζωή και τον άνθρωπο -χρήσεις του νερού 

 Το νερό είναι η περισσότερο διαδεδοµένη χηµική ένωση, αποτελεί βασικό 

στοιχείο της ζωής, αναπτύσσει διάφορες βιολογικές λειτουργίες, από την πέψη και τον 

µεταβολισµό µέχρι τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος. Αποτελεί τον 

κυριότερο διαλύτη για τις βιταµίνες, µέταλλα,αµινοξέα,γλυκόζη και άλλα θρεπτικά 

συστατικά. Η ανεπαρκής ενυδάτωση του οργανισµού και οι αυξηµένες απώλειες υγρών 



οδηγούν στην αφυδάτωση και σε πλήθος ασθενειών(πονοκέφαλος, κακή λειτουργία των 

νεφρών κ.α). Κύριες χρήσεις του νερού:Το 86% του νερού χρησιµοποιείται στη γεωργία 

για την άρδευση φυτικών καλλιεργειών,11% για βιοµηχανική χρήση, 3% για οικιακή 

χρήση το ποσοστό αυτό εξαρτάται από το βιοτικό επίπεδο µιας χώρας και από το είδος 

του πληθυσµού.                                                            

1.4.Η παγκόσµια κατανοµή νερού 

 Αν και το 70% της επιφάνειας του πλανήτη καλύπτεται από νερό, µόνο το 2,5% 

των υδάτων είναι γλυκά, ενώ το 97,5%, βρίσκεται στις θάλασσες. Το 99% του πόσιµου 

νερού είναι δεσµευµένο στους παγετώνες ή βρίσκεται βαθιά κάτω από την επιφάνεια 

της γης, όπου δεν έχει πρόσβαση ο άνθρωπος. Μόνο το 1% είναι άµεσα διαθέσιµο.  

2. Η ρύπανση των υδάτινων πόρων 

2.1. Αστική, αγροτική και βιοµηχανική ρύπανση 
 Με τον όρο ρύπανση του νερού εννοούµε κάθε ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, 

χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, η οποία µπορεί να γίνει ζηµιογόνος για τον 

άνθρωπο, τους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς. Η ρύπανση  δηµιουργείται µε την 

απελευθέρωση σε λίµνες, ποτάµια και θάλασσες, ουσιών οι οποίες ή διαλύονται,ή 

κατακάθονται στον πυθµένα. ∆ιακρίνεται στην άµεση ρύπανση, που είναι άµεσα ορατή 

και την έµµεση η οποία δεν είναι ορατή και δεν γίνεται γρήγορα αντιληπτή. Μόλυνση 

είναι µια ειδική κατηγορία ρύπανσης, που οφείλεται σε µικροοργανισµούς. Αιτίες 

ρύπανσης α) από διάλυση τοξικών και δηλητηριωδών ουσιών που προκαλείται από 

χηµικές, συνθετικές και ραδιενεργές ουσίες, χηµική ρύπανση β) από ελάττωση του 

διαλυµένου οξυγόνου και αύξηση της θερµοκρασίας, βιολογική ρύπανση. 

 Τα αστικά λύµατα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε οργανικά συστατικά καταλήγουν 

συνήθως σε θάλασσες, λίµνες, ποτάµια. Οι χωµατερές και οι χώροι ενταφιασµού 

απορριµµάτων αποτελούν πηγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.  

 Η αγροτική ρύπανση αφορά τη ρύπανση από τα λιπάσµατα και τη ρύπανση από 

τα φυτοφάρµακα. Ποιοτικά οι πιο επιβλαβείς ρύποι από τη γεωργία, είναι τα νιτρικά 

ιόντα. Η άρδευση και η χρήση των λιπασµάτων ανόργανου αζώτου συντελούν στην 

ταχύτατη αύξηση των νιτρικών σε πολλές αγροτικές περιοχές. 

 Οι κύριες κατηγορίες της  βιοµηχανικής ρύπανσης του νερού: Οργανική,από τις 

βιοµηχανίες τροφίµων. Ρύπανση µε θρεπτικά από βιοµηχανίες λιπασµάτων. Ρύπανση µε 

βαρέα µέταλλα,από χηµικές βιοµηχανίες και βυρσοδεψεία.   Θερµική ρύπανση από 

νερά ψύξης.   

 Άλλες µορφές ρύπανσης είναι από πετρελαιοειδή, που καλύπτουν την επιφάνεια 

του νερού, εµποδίζοντας την ανταλλαγή των αερίων µεταξύ αέρα και νερού και έτσι 

βλάπτουν τους υδρόβιους οργανισµούς και επιδρούν στις τροφικές αλυσίδες. Πολλά 

βακτήρια που ζουν στο πετρέλαιο, έχουν την ικανότητα να το διασπούν, εξυγιαίνοντας 

έτσι τις ρυπασµένες περιοχές. Ρύπανση των υδάτων έχουµε και από τοξικές χηµικές 

ουσίες, βαριά µέταλλα, αέριους ρύπους, πλαστικά   και άλλα απορρίµµατα, το 

φαινόµενο της όξινης βροχής. 

3.Αποτελέσµατα της ρύπανσης                                                                                     

3.1.Ευτροφισµός των νερών                                                                                              
 Κατά τον ευτροφισµό αυξάνεται υπέρµετρα η συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων, 

που προκαλείται από τον εµπλουτισµό των υδάτων µε απορροές θρεπτικών στοιχείων 

από τα απόβλητα αγροτικών περιοχών µε τα διαλυµένα σ’ αυτά αστικά λύµατα και  τα 

βιοµηχανικά υγρά απόβλητα(νιτρικά και φωσφορικά ιόντα από λιπάσµατα και 

απορρυπαντικά). Ρύπανση και ευτροφισµός δεν είναι το ίδιο πράγµα. Μία περιοχή 



µπορεί να είναι ρυπασµένη χωρίς να έχει γίνει ευτροφική.  Ο ευτροφισµός µπορεί να 

οδηγήσει σε ρύπανση, προξενώντας έλλειψη οξυγόνου στο νερό, µαζική ανάπτυξη 

φυκιών κ.ά.            

3.2. Μείωση του διαλελυµένου οξυγόνου  στο νερό      
 Σε αντίθεση µε την ατµόσφαιρα, όπου η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι σχεδόν 

πάντα σταθερή και ανεξάρτητη από τη ρύπανση, τα νερά απειλούνται συχνά µε πλήρη ή 

µερική αποξυγόνωση. Όσο αυξάνεται η ρύπανση των νερών,µε οργανικές ύλες, και 

ανεβαίνει η θερµοκρασία τους, τόσο µειώνεται το διαλυµένο οξυγόνο.                       

3.3. Υφαλµύρυνση υπόγειων υδάτων                                                                               
 Η εντατική άντληση των υπόγειων νερών µε ρυθµό που δεν επιτρέπει την 

ανανέωση τους, καθώς και  έργα αποστράγγισης υγροτόπων προκαλούν την 

υφαλµύρωση των γλυκών υπόγειων υδάτων σε κάποια απόσταση από την ακτή. 

Παρουσιάζεται  σε αρκετές παράκτιες περιοχές της Ελλάδας δηµιουργώντας 

προβλήµατα  τόσο στις καλλιέργειες (Αργολίδα, δέλτα Έβρου, Νέστου, Ευρώτα και  

Άραχθου) όσο και στην ύδρευση οικισµών (Κασσάνδρα Χαλκιδικής και όλη η 

παράκτια ζώνη του Θερµαϊκού) . 3.4. Ρύπανση Θαλασσών, ποταµών και λιµνών                                         
 Οι ζώνες του ωκεανού που έχουν τη µεγαλύτερη σηµασία για την επιβίωση των 

ζωντανών οργανισµών είναι εκείνες που βρίσκονται περισσότερο εκτεθειµένες στη 

ρύπανση. Οι τοξικές ουσίες φτάνουν όλες στη θάλασσα. Ένα µεγάλο µέρος από αυτές 

κατεβαίνουν στο βυθό. Οι βαριές ουσίες κατεβαίνουν γρήγορα στον πυθµένα. Ο 

υδράργυρος όταν φτάσει στο βυθό της θάλασσας µετατρέπεται από ορισµένα 

βακτηρίδια σε µέθυλο-υδράργυρο που είναι θανατηφόρος ακόµα και σε ελάχιστες 

συγκεντρώσεις. Εξαιτίας των κινητικών, χηµικών και φυσικών ιδιοτήτων του, το νερό 

της θάλασσας επιδρά πάνω σε ορισµένες τοξικές ή άλλες ουσίες που προκαλούν 

ρύπανση, φτάνει να είναι βιοδιασπώµενες,µε αποτέλεσµα να αλλοιώνει ή να 

εξουδετερώνει, µερικές από αυτές. Μέταλλα, όπως ο χαλκός, σίδηρος,νίκελ,κοβάλτιο 

και ιδιαίτερα το µαγγάνιο, ιονίζονται και µεταφέρονται στον πυθµένα του ωκεανού, 

κατακαθίζουν συνήθως ως οξείδια γύρω από µικρά αντικείµενα. Το µεγαλύτερο µέρος 

των απορριµµάτων που φτάνουν στη θάλασσα διαλύεται και διασκορπίζεται,και 

µερικές ουσίες όπως είναι το θεϊκό οξύ εξουδετερώνονται πολύ εύκολα. Ο 

διασκορπισµός των διάφορων ουσιών µπορεί να εξουδετερώνει τους κινδύνους από την 

ρύπανση όσο η περιεκτικότητα της θάλασσας σε βλαβερές ουσίες δεν ξεπερνά 

ορισµένα όρια. Η Μεσόγειος είναι µια κλειστή θάλασσα, ευαίσθητη στη ρύπανση. Οι 

ελληνικές ακτές, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, τα σοβαρότερα προβλήµατα εστιάζονται σε 

Ελευσίνα, Θερµαϊκό, Παγασητικό, Αµβρακικό και Αργολικό Κόλπο, σε Πάτρα, Ηράκλειο 

και στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου. Ρύπανση εντοπίζεται και στα ανοιχτά του Αιγαίου 

Πελάγους. Τα ποτάµια οικοσυστήµατα κινδυνεύουν παντού εξαιτίας της κατάχρησης 

των περιορισµένων αποθεµάτων γλυκού νερού. Εκπέµπεται SOS για δέκα από τα 

µεγαλύτερα ποτάµια του πλανήτη: ∆ούναβη, Νείλο, Ρίο Γκράντε, Λα Πλάτα, Γιανγκτσέ, 

Μεκόνγκ, Σαλουίν, Γάγγη και Μάρεϊ – Ντάρλινγκ. Μόνο 5 από τα 55 µεγάλα ποτάµια 

της Ευρώπης θεωρούνται καθαρά. Στην Eλλάδα του 2011 η µεγαλύτερη ρύπανση 

εντοπίζεται σε ποταµούς της Β. Ελλάδας, Νέστο, Αλιάκµονα, Αξιό και Έβρο µε µεγάλες 

συγκεντρώσεις αζώτου φωσφόρου, σοβαρές ενδείξεις ρύπανσης εντοπίζονται και στον 

Λούρο, Καλαµά, Πηνειό (υδάτινη χωµατερή της Θεσσαλίας) και Ασωπό, που 

χαρακτηρίστηκε ως έγκληµα κατά της δηµόσια υγείας. Σχεδόν οι µισές λίµνες του 

κόσµου αλλοιώθηκαν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι κύριες απειλές 

οφείλονται στην υπεραλίευση, µόλυνση,επέκταση των πόλεων και επιπτώσεις από 



βιοµηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες. Η κατάσταση των ελληνικών λιµνών είναι 

περισσότερο κρίσιµη, γιατί είναι αποδέκτες ρύπων µέσω αποστραγγίσεων γεωργικών 

εκτάσεων ή απ’ ευθείας απόρριψης αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών υγρών 

αποβλήτων (λίµνη Ιωαννίνων, Καστοριάς, Πετρών, Βεγορίτιδα και Βιστωνίδα),οι οποίες 

εµφανίζουν προβλήµατα ευτροφισµού. Σε αρκετές λίµνες(Βιστωνίδα, Βόλβη, Μικρή 

Πρέσπα),ανιχνεύονται οργανοχλωριωµένα φυτοφάρµακα, (DDT, Dieldrin, Endrin, 

Aldrin, Isodrin) και Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

η ρύπανση και καταστροφή της λίµνης Κορώνειας.            

4. Το πόσιµο νερό 

4.1 Τι είναι το πόσιµο νερό 

 Πόσιµο νοείται το νερό που χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε 

µε προηγούµενη επεξεργασία, είτε όχι, οποιαδήποτε και αν είναι η προέλευσή του. 

Πρέπει να είναι διαυγές, άχρωµο, άοσµο, δροσερό (θερµοκρασίας 7 - 11 βαθµών 

Κελσίου) και να περιέχει µικρή ποσότητα ανόργανων αλάτων (0,5 γραµ. στο λίτρο). Το 

νερό, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να περιέχει χηµικές 

ουσίες και µικροοργανισµούς σε ποσότητες που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην 

υγεία. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη για το πόσιµο νερό, που ισχύει σήµερα Περιλαµβάνει 62 

παραµέτρους ταξινοµηµένες σε πέντε βασικές οµάδες: Οργανοληπτικές - 

Φυσικοχηµικές - Ανεπιθύµητες - Τοξικές - Μικροβιολογικές. 

4.2 Το εµφιαλωµένο νερό 
     Ως εµφιαλωµένο ορίζεται το νερό που πωλείται σε σφραγισµένες φιάλες. 

Χαρακτηρίζεται ακόµη και “νερό πηγής”, ή “µεταλλικό νερό”, ενώ υπάρχει και το 

επιτραπέζιο (κοινό πόσιµο συσκευασµένο νερό). Επίσης, µπορεί να προέρχεται και από 

άλλες υδάτινες πηγές, οι οποίες έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία καθίστανται 

πόσιµες. 

 

5. Οι Πράσινες  λύσεις 

5.1 Η σηµασία της πρόληψης 
     Η αρχή της πρόληψης είναι µία από τις βασικές αρχές των πολιτικών Βιώσιµης 

Ανάπτυξης και της Πράσινης Χηµείας. Στα πλαίσια της ρύπανσης του νερού η αρχή 

αυτή θα µπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: «είναι προτιµότερο να προλάβουµε τους 

παράγοντες που ρυπαίνουν τους υδάτινους πόρους αντί να προσπαθούµε να τους 

αντιµετωπίσουµε εκ των υστέρων». 

5.2 Ο ρόλος της Πράσινης Χηµείας στην παγκόσµια κρίση νερού. 
    Πρωταρχικός στόχος της Πράσινης Χηµείας είναι η πρόληψη της ρύπανσης, µε την 

εφαρµογή ενός συνόλου αρχών που µειώνουν ή εξαλείφουν τη χρήση και το 

σχηµατισµό επικίνδυνων χηµικών ουσιών κατά τα στάδια του σχεδιασµού, της 

παρασκευής και της χρήσης των χηµικών προϊόντων. 

5.3 Πράσινες µέθοδοι στην πρόληψη της ρύπανσης του νερού. 

    Έρευνες έχουν δείξει ότι µεταξύ των βιοµηχανοποιηµένων κρατών η χηµική 

βιοµηχανία κατέχει, µε διαφορά, την πρώτη θέση στην κατανάλωση νερού (43%). 

Ακολουθούν οι διαδικασίες επεξεργασίας µετάλλων (26%) και η επεξεργασία χαρτιού 

(11%). Οι δραστηριότητες αυτές είναι ζηµιογόνες τόσον διότι απαιτούν την 

κατανάλωση τεραστίων ποσοτήτων νερού, όσον και διότι οδηγούν στη δηµιουργία 

αποβλήτων, τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον στο οποίο αποτίθενται.  



      Η Πράσινη Χηµεία δραστηριοποιείται στους τοµείς αυτούς ώστε να προτείνει 

καινοτόµες και βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις έναντι στις συµβατικές µεθόδους. Ήδη 

έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα σε πολλούς τοµείς µε τεχνικές που εφαρµόζονται άλλες 

σε µεγάλο και άλλες σε µικρότερο βαθµό. Ενδεικτικά αναφέρονται εφαρµογές που 

αφορούν: στην επεξεργασία του βιοµηχανικού νερού, στη διαδικασία παραγωγής 

χαρτιού, στην κατασκευή ηµιαγωγών, στη φαρµακευτική βιοµηχανία (µε εναλλακτικές 

µεθόδους σύνθεσης φαρµάκων που παράγουν λιγότερα παραπροϊόντα), στην 

παρασκευή φυτοφαρµάκων (µε την αντικατάσταση των συνθετικών οργανικών 

µεθόδων παρασκευής), στις διάφορες επεξεργασίες των µετάλλων καθώς και στις 

µεθόδους αποσκλήρυνσης του νερού. 

 

6. Πράσινες µέθοδοι στην επεξεργασία του νερού. 

6.1 Αφαλάτωση του νερού 
     Αφαλάτωση ονοµάζεται γενικά η διεργασία αφαίρεσης αλάτων από µια ουσία και 

κυρίως από αλατούχα ύδατα. Κατ’ επέκταση λοιπόν, η αφαλάτωση είναι µια µέθοδος 

ανάκτησης πόσιµου νερού από θαλασσινό νερό, υφάλµυρα ποτάµια και λίµνες. 

     Η πιο διαδεδοµένη τεχνική αφαλάτωσης είναι αυτή της αντίστροφης όσµωσης. Η 

τεχνική βασίζεται στη διέλευση του θαλασσινού σε υψηλή πίεση µέσα από µεµβράνες 

που διαχωρίζουν το νερό εισόδου σε δύο κλάσµατα. Το διήθηµα και το συµπύκνωµα. 

Στο συµπύκνωµα παραµένει το 99,8 % των αλάτων του διηθήµατος. Το διήθηµα είναι 

νερό εξαιρετικά χαµηλής περιεκτικότητας σε άλατα κατάλληλο για ύδρευση, άρδευση 

και για τις περισσότερες βιοµηχανικές χρήσεις. 

6.2 Φωτοκαταλυτικές µεµβράνες για την αποµάκρυνση οργανικών ρύπων από το 
νερό 
    Το συνδυασµένο αυτό σύστηµα µεµβρανών και φωτοκατάλυσης κάνει χρήση της 

µεµβράνης για το διαχωρισµό του καταλύτη από το διάλυµα που υποβάλλεται σε 

κατεργασία, ώστε να χρησιµοποιηθεί στη φωτοοξειδωτική αποικοδόµηση των 

οργανικών ρύπων, αλλά και ως ένα είδος φράγµατος για τους µη οξειδωµένους ρύπους 

και τα ποικίλα παραπροϊόντα. 

6.3 Οι υπέρηχοι στον καθαρισµό του νερού 
     Οι υπέρηχοι συνιστούν το εύρος των συχνοτήτων του ήχου πέραν των ορίων που 

µπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος. Οι υπέρηχοι αποτελούν εργαλείο για την 

αντιµετώπιση της ρύπανσης του νερού καθόσον αποτελούν έναν αποτελεσµατικό τρόπο 

επεξεργασίας του που δεν είναι ρυπογόνος όπως η χηµική επεξεργασία (π.χ. 

καθαρισµός πετρελαιοκηλίδων). Η ικανότητα των υπερήχων να προκαλούν τη 

δηµιουργία φυσαλίδων στα υγρά είναι η πιο ενδιαφέρουσα απ’ τις ιδιότητές τους για 

την επεξεργασία των αποβλήτων υδάτων. Το είδος του παραγόµενου αποτελέσµατος 

καθορίζεται κυρίως από τη συχνότητα των υπερήχων. Μεταβάλλοντας αυτή την 

παράµετρο δηµιουργούνται διάφορα χηµικά ή µηχανικά φαινόµενα.                                     
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