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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                

ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΖΟΝ   
Το όζον παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση άριστων κολυµβητικών και 

ατµοσφαιρικών συνθηκών στους κολυµβητές και το προσωπικό των πισινών. Τα 

συστήµατα οζονισµού χρησιµοποιώντας αποδεδειγµένα, αξιόπιστη και ασφαλή 

τεχνολογία διατίθενται για όλα τα µεγέθη πισινών, από τις µικρότερες οικογενειακές 

πισίνες και spa µέχρι τις µεγαλύτερες των Ολυµπιακών διαστάσεων και των πισινών 

αναψυχής.   

Τι είναι το όζον και πώς δοσολογείται; 
Το όζον είναι µια τριατοµική µορφή οξυγόνου υψηλής ενεργότητας η οποία 

παράγεται επιτόπου από αέρα που διέρχεται από στεµµατόµορφης εκκένωσης πεδίο 

ιονισµού που είναι η πιο πετυχηµένη εµπορικά µέθοδος παραγωγής. Ο αέρας 

συνήθως ξηραίνεται σε πολύ χαµηλό σηµείο δρόσου πριν το πέρασµά του στην 

διαδικασία παραγωγής όζοντος, αν και µερικές µικρές συσκευές παραγωγής όζοντος 

χρησιµοποιούν ατµοσφαιρικό αέρα. 

Ο αέρας επάγεται δια µέσου του οζονιστήρα µέσω κενού που παράγεται από ένα 

εγχυτήρα νερού – αερίου τύπου venturi. Η ανάµιξη του παραγόµενου όζοντος στις 

φυσσαλίδες όζοντος/αέρα µέσα στο νερό της πισίνας αρχίζει από τον εγχυτήρα, 

κατάντι πιθανώς υποβοηθούµενη από άλλες συσκευές ανάµιξης όπως π.χ. ένας 

στατικός αναµίκτης. 

Τα πλεονεκτήµατα της επεξεργασίας νερού κολυµβητικών δεξαµενών µε όζον 
Το όζον είναι το ισχυρότερο απολυµαντικό και χηµικό µέσο οξείδωσης που υπάρχει 

για την επεξεργασία του νερού. Θεωρείται το κύριο οξειδωτικό µέσο σε µια 

κολυµβητική πισίνα και το συµπληρωµατικό απολυµαντικό (αν και σε οικογενειακές 

πισίνες µπορεί να δράσει ως το κύριο απολυµαντικό). 

Οι αποδεδειγµένα χρήσιµες επιδράσεις του όζοντος είναι πολλές, και παρακάτω 

περιγράφονται οι σπουδαιότερες. 

Το όζον θανατώνει κοινά ευρισκόµενα βακτήρια όπως το E. Coli εκατοντάδες φορές 

γρηγορότερα απ’ ότι το χλώριο. Επιπρόσθετα υπάρχουν ορισµένες κατηγορίες 

παθογόνων µικροοργανισµών, όπως ιοί, αµοιβάδες και κύστες που βρίσκονται σε 

κολυµβητικές πισίνες οι οποίοι αδρανοποιούνται απο το όζον ενώ αντίθετα 

παραµένουν ανεπηρέαστοι στις συνηθισµένες αργές διεργασίες απολύµανσης1. Η 

χρήση του όζοντος αποτελεί µια πολύτιµη βαθµίδα ασφάλειας για την απολύµανση 

των κολυµβητικών δεξαµενών µολονότι θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι σε κανονικές 

περιστάσεις το όζον αποµακρύνεται ή καταστρέφεται πριν το νερό επιστρέψει στην 

πισίνα και η αποφυγή της επιµόλυνσης µέσα στην πισίνα εξασφαλίζεται από ένα 
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µακράς διάρκειας βακτηριοκτόνο όπως το χλώριο ή το βρώµιο. 

Χάρη στις ισχυρές οξειδωτικές του ιδιότητες, το όζον αποτρέπει τον σχηµατισµό των 

επιβλαβών µε χαρακτηριστική οσµή παραπροϊόντων της χλωρίωσης µε την 

ανθρώπινη οργανική ρύπανση (µονοχλωραµίνες, διχλωραµίνες, αζωτούχο 

τριχλωρίδιο, τριαλοµεθάνιο, χλωροκρεατινίνη, χλωρουρία κλπ). Αυτό επιτυγχάνεται 

µε την παρέµβαση σε κάθε στάδιο σχηµατισµού τους όπως µε την οξείδωση των 

ούρων και των συστατικών του ιδρώτα αποµακρύνονται οι πρόδροµες ενώσεις 

χλωραµινών και τριαλοµεθανίων κλπ. Στο όζον επίσης αποδίδεται η ενίσχυση των 

αντιδράσεων διάσπασης του χλωρίου και η αποµάκρυνση της αµµωνίας2. Αυτό 

σηµαίνει ότι η χαρακτηριστική οσµή της πισίνας και ο ερεθισµός µατιών και µύτης 

εξαλείφονται, φθηνός αέρας ανακυκλοφορίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µέγιστη 

παροχή του3 και ο σχηµατισµός των νιτρο- και χλωρο-οργανικών ενώσεων στην 

πισίνα ελαχιστοποιείται. 

Το όζον επίσης χρησιµοποιείται στην ασφαλή αντιµετώπιση κάθε οργανικού 

αζωτούχου ρυπαντή ή ενώσεων χρώµατος, γεύσης και οσµής που µπορούν να 

βρεθούν στο φρέσκο νερό πλήρωσης, πάλι µε οξείδωση. 

Μια άλλη πολύ σηµαντική επίδραση της επεξεργασίας µε όζον είναι η εντυπωσιακή 

διαύγεια του οζονισµένου νερού. Αυτό οφείλεται στο ότι οι οργανικές ενώσεις γίνονται 

πιο πολικές κατά την διεργασία οξείδωσης µε όζον και συνδιαζόµενες µε πολυσθενή 

ιόντα όπως ασβέστιο, µαγνήσιο, σίδηρος, αλουµίνιο και µαγνήσιο σχηµατίζουν 

αδιάλυτα σύµπλοκα µεγάλου µοριακού βάρους που αποµακρύνονται εύκολα στα 

φίλτρα της πισίνας (επίδραση µικρο-κροκίδωσης). Αυτό για παράδειγµα µπορεί να 

µετατρέψει το χρώµα του νερού από υποπράσινο σε εντυπωσιακά γαλάζιο καθαρό 

νερό. 

Συστήµατα οζονισµού 
Οι κύριοι τύποι συστηµάτων οζονισµού κολυµβητικών πισινών είναι τέσσερις. Η 

επιλογή ανάµεσά τους γίνεται µε βάση το είδος και το φορτίο της πισίνας. 

1. Συστήµατα πλήρους οζονισµού 

2. Συστήµατα τύπου “slipstream” 

3. Συστήµατα τύπου “UVAZONE” (συστήµατα τελευταίας τεχνολογίας) 

4. Συστήµατα γνωστά ως χαµηλής δόσης ή compact. 

1. Συστήµατα πλήρους οζονισµού 

Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται σε πισίνες δηµόσιες ή αναψυχής µε υψηλό 

φορτίο στις οποίες υπάρχουν συσκευές ανακίνησης του νερού όπως µηχανές 

δηµιουργίας κυµάτων, υδραγωγοί ή πίδακες και στις οποίες απαιτούνται οι καλύτερες 

δυνατές συνθήκες για το νερό και τον περιβάλλοντα αέρα. Η προσέγγιση αυτή  
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πρωτοχρησιµοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία στα µέσα της δεκαετίας του ’70, όταν 

για εξοικονόµηση ενέργειας άρχισε να εφαρµόζεται ανακύκλωση του αέρα µε ολοένα 

µικρότερο ποσοστό φρέσκου αέρα, µε συνέπεια να υπάρξουν παράπονα από τους 

κολυµβητές για οσµές από ενώσεις χλωρίου και αυξηµένα συµπτώµατα στους 

κολυµβητές που υπέφεραν από άσθµα. Οι Βρετανοί εργολάβοι εξέτασαν την 

πρακτική οζονισµού του νερού που εφαρµοζόταν στη Γερµανία και υιοθέτησαν ένα 

παρόµοιο σύστηµα στη Βρετανία µε έξοχα αποτελέσµατα. 

Στα συστήµατα αυτά προστίθεται όζον στο νερό σε συγκέντρωση 0,8 – 1,0 mg/l υπό 

ανάµιξη, µετά από έγχυση όζοντος την οποία ακολουθεί χρονικό διάστηµα επαφής 2 

λεπτών. Εάν η συγκέντρωση του υπολειµµατικού διαλυµένου όζοντος υπερβαίνει 

ένα ορισµένο όριο (0,05 mg/l όπως ορίζεται στη βιβλιογραφία4 και όπως έχει 

αποδειχθεί και στην πράξη), είναι πιθανό ίχνη όζοντος να εξέλθουν από το διάλυµα. 

Το όριο αυτό συνήθως υπερβαίνεται στα συστήµατα πλήρους οζονισµού και εάν το 

υπολειµµατικό όζον δεν αποµακρύνεται το νερό έχει οσµή όζοντος, µε συνέπεια την 

ενόχληση ενός ποσοστού των κολυµβητών και την υπέρβαση ίσως των ορίων 

ασφαλείας περιεκτικότητας του αέρα σε όζον. Το νερό πρέπει συνεπώς να διέρχεται 

από φίλτρα ενεργού άνθρακα για την αποµάκρυνση του υπολειµµατικού όζοντος 

πριν επιστρέψει στην πισίνα.  

Τα δοχεία επαφής όζοντος-νερού – απλά ή για επαφή και για καταστροφή του 

υπολειµµατικού όζοντος ή και για διήθηση στην περίπτωση που είναι πολλαπλών 

στρωµάτων – συνήθως κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα µε επικάλυψη 

ανθεκτική στο όζον. Ο αέρας και το όζον που δεν έχει διαλυθεί απάγονται από το 

δοχείο(-α) επαφής στην ατµόσφαιρα αφού περάσουν από έναν καταστροφέα 

όζοντος µε ενεργό άνθρακα (Σχήµα 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 1. Σύστηµα πλήρους οζονισµού νερού πισίνας 
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Στα συστήµατα πλήρους οζονισµού είναι εφικτές τιµές υπολειµµατικού ελευθέρου 

χλωρίου της τάξης του 0,5 – 1,0 mg/l, ενώ κατά την απολύµανση νερού πισίνας µόνο 

µε χλώριο απαιτούνται σηµαντικά µεγαλύτερες τιµές, της τάξης του 1,5 – 2,0 mg/l. Η 

απαιτούµενη συγκέντρωση υπολειµµατικού χλωρίου καθορίζεται στην τιµή όπου οι 

µικροβιολογικές αναλύσεις δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, σε όλα τα επίπεδα 

φορτίου της πισίνας.  

2. Συστήµατα τύπου slipstream 
Τα συστήµατα τύπου slipstream εµφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 όταν 

Βρετανοί µηχανικοί συντήρησης παρατήρησαν ότι ο αέρας και το νερό στις δηµόσιες 

πισίνες µε συστήµατα πλήρους οζονισµού εξακολουθούσαν να έχουν πολύ καλή 

ποιότητα ακόµη και όταν µέρος του συστήµατος έβγαινε εκτός λειτουργίας για τις 

εργασίες συντήρησης. 

Ως επακόλουθο, αναπτύχθηκε ένα σύστηµα όπου ένα ποσοστό του νερού 

διοχετευόταν σε ένα παράπλευρο ρεύµα µε ρυθµό τέτοιο ώστε να προστίθεται όζον 

σε όλο τον όγκο του νερού τουλάχιστο µία φορά κάθε 24 ώρες (Σχήµα 2). Συνεπώς, 

η δόση του όζοντος που απαιτούσε ένα τέτοιο σύστηµα ήταν της τάξης του 10-20% 

της απαιτούµενης σε ένα σύστηµα πλήρους οζονισµού ή περίπου 0,1 – 0,2 mg/l ως 

προς την κύρια ροή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2. Σύστηµα οζονισµού νερού πισίνας τύπου slipstream 
 

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι µε τα συστήµατα τύπου slipstream υπάρχει σηµαντική 

µείωση της οσµής χλωρίου, των ερεθισµών σε µύτη, µάτια και λαιµό, της 

κατανάλωσης χλωρίου και εξάλειψη των συµπτωµάτων σε κολυµβητές που 

υποφέρουν από άσθµα. 
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Η µέθοδος αυτή έχει εφαρµοστεί για να εκσυγχρονιστούν υπάρχοντα δηµόσια 

λουτρά στα οποία δεν επαρκούσε ο χώρος για εγκατάσταση συστήµατος πλήρους 

οζονισµού ή για να εξοπλιστούν οι δηµόσιες σχολικές πισίνες, οι συνήθεις πισίνες 25 

µέτρων και οι παρόµοιες, όπου το φορτίο δεν αναµενόταν να είναι τόσο µεγάλο όσο 

στις δηµόσιες πισίνες και στις πισίνες αναψυχής. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι όλες οι Καναδικές επαρχίες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της 

Βρετανικής Κολούµπια, της Αλµπέρτα και του Οντάριο, έχουν εφαρµόσει συστήµατα 

τύπου slipstream σε όλες τις δηµόσιες πισίνες, ακόµη και στις πολύ µεγάλες 

αγωνιστικές και αναψυχής. 

Εφόσον στα συστήµατα τύπου slipstream η συγκέντρωση του υπολειµµατικού 

όζοντος δεν υπερβαίνει σχεδόν ποτέ το όριο ασφαλείας των 0,05 mg/l δεν απαιτείται 

καταστροφέας όζοντος στο δοχείο επαφής, µε συνέπεια την απλοποίηση της 

εγκατάστασης και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος. 

Στα συστήµατα τύπου slipstream εφαρµόζονται συγκεντρώσεις υπολειµµατικού 

χλωρίου της τάξης του 1,0 – 1,5 mg/l. 

3. Συστήµατα τύπου UVAZONE 

Το σύστηµα τύπου UVAZONE αποτελεί πολύ πρόσφατη εξέλιξη της αρχής 

λειτουργίας του συστήµατος τύπου slipstream και σε µεγάλο βαθµό το αντικαθιστά. 

Αποτελεί την πρώτη πρακτική εφαρµογή εξελιγµένων τεχνικών οξείδωσης σε νερό 

πισίνας µε χρήση συνδυασµού όζοντος και UV ακτινοβολίας για την εκµετάλλευση 

της αυξηµένης παραγωγής ριζών υδροξυλίου.  

Ο πατενταρισµένος εξοπλισµός UVAZONE εγκαθίσταται σε γραµµή by-pass της 

γραµµής επιστροφής στην πισίνα, µετά τα φίλτρα (Σχήµα 3). Το χλωριωµένο νερό 

της πισίνας αρχικά αντλείται µε ένα εγχυτήρα Venturi, ο οποίος αποκτά το 

απαιτούµενο κενό από µία γεννήτρια όζοντος στεµµατόµορφης εκκένωσης που 

χρησιµοποιεί αέρα ως αέριο τροφοδοσίας και αναµιγνύει το παραγόµενο όζον µε τη 

ροή του νερού. Η οξείδωση και η απολύµανση λαµβάνουν χώρα σε ένα ή 

περισσότερα δοχεία επαφής µε αντιδραστήρες UV σε σειρά. Ως αποτέλεσµα, το 

υπολειµµατικό όζον καταστρέφεται φωτοχηµικά πριν την έξοδο του νερού από το 

δοχείο επαφής (Σχήµα 4). 

Τα αέρια της διεργασίας, µαζί µε το όζον που τυχόν δεν έχει αντιδράσει, απάγονται 

από το δοχείο επαφής δια µέσου καταστροφέα όζοντος ενεργού άνθρακα. 

Εκτεταµένες δοκιµές έχουν γίνει σε δηµόσιες κολυµβητικές πισίνες επί τετραµήνου 

για τη συγκριτική διερεύνηση των διαφόρων µεθόδων επεξεργασίας νερού πισίνας 

δηλαδή της συµβατικής χλωρίωσης, οζονισµού και χλωρίωσης τύπου slipstream και 

UVAZONE και χλωρίωσης. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διεργασία UVAZONE διατηρούσε ικανοποιητικά τη 

συγκέντρωση των ενώσεων του χλωρίου στην πισίνα  

κάτω από το επίπεδο των 0,2 mg/l και τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών 

αναλύσεων ήταν έξοχα και συνεχή σε συγκεντρώσεις υπολειµµατικού χλωρίου 0,6 

mg/l. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε συµφωνία µε τους ολοένα αυστηρότερους 

κανονισµούς ορισµένων χωρών που αφορούν στα επίπεδα ελεύθερου χλωρίου και 

των ενώσεών του.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3. Σύστηµα οζονισµού νερού πισίνας τύπου UVAZONE 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα συνεργιστικό φαινόµενο µεταξύ 

της ακτινοβολίας UV και του όζοντος όσον αφορά την οξείδωση και την 

αποµάκρυνση οργανικών ρυπαντών. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στην παραγωγή 

πολύ ενεργών ριζών κατά την αποσύνθεση του διαλυµένου οξυγόνου στο νερό της 

πισίνας από την ακτινοβολία UV. Οι παραγόµενες ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου 

επιταχύνουν σηµαντικά την αποσύνθεση των οργανικών ρυπαντών µε αποτέλεσµα 

αξιοσηµείωτη βελτίωση στη διαύγεια του νερού και στην µετάδοση της UV 

ακτινοβολίας. Η ισχυρή αυτή αντίδραση είναι ταχεία και λαµβάνει χώρα µόνο στον 

φωτοαντιδραστήρα, οπότε η λειτουργία είναι ασφαλής. 

Με τη διεργασία UVAZONE το όζον καταστρέφεται φωτοχηµικά και δεν απαιτείται 

καταστροφή του µε ενεργό άνθρακα. 

Συγκριτική µελέτη έχει αποδείξει ότι η διεργασία UVAZONE είναι υψηλής απόδοσης 

και προσδίδει στις πισίνες τα ακόλουθα επιθυµητά χαρακτηριστικά: 

- Άριστο βακτηριολογικό έλεγχο 

- Σηµαντική µείωση των χλωραµινών 

- Άριστη διαύγεια και ποιότητα νερού 

- Μηδενικό κίνδυνο από την συσσώρευση παραπροϊόντων των αντιδράσεων 

οξείδωσης 
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- Έλεγχο των οσµών 

- Λιγότερους ερεθισµούς του δέρµατος και των µατιών 

- Βελτίωση του περιβάλλοντος αέρα 

- Μηδενικά αρνητικά συµπτώµατα σε κολυµβητές και προσωπικό 

- ∆εν απαιτείται φίλτρο ενεργού άνθρακα 

- Μείωση του απαιτούµενης συγκέντρωσης υπολειµµατικού χλωρίου 

- Μειωµένη απαίτηση χώρου για εγκατάσταση 

- Εύκολη εγκατάσταση λόγω συµπαγούς σχεδιασµού 

- Εύκολη λειτουργία και συντήρηση 

Χάρη στην επιτυχία της µεθόδου αυτής, αναµένεται ότι το θα εκδηλωθεί µεγάλο 

ενδιαφέρον από τους σχεδιαστές συστηµάτων επεξεργασίας νερού πισίνας και ότι 

συστήµατα UVAZONE θα χρησιµοποιηθούν σε νέες και προϋπάρχουσες πισίνες, 

χωρίς περιορισµό από τον τύπο και το µέγεθος της πισίνας. 

4. Συστήµατα οζονισµού χαµηλής δόσης-compact 
Τα συστήµατα αυτά είναι σχεδιασµένα για πισίνες ιδιωτικές, ξενοδοχείων, spa, 

υδροθεραπείας και σχολικές και δεν περιλαµβάνουν καταστροφέα όζοντος λόγω του 

ότι η συγκέντρωση του υπολειµµατικού όζοντος που επιστρέφει στην πισίνα είναι 

πολύ µικρή.  

Η δόση είναι της τάξης του 0,05 – 0,1 mg/l αν και οι κατασκευαστές συνήθως 

απλοποιούν την επιλογή της κατάλληλης δόσης υπολογίζοντάς της µε βάση τον όγκο 

της πισίνας και όχι τη ροή. 

Τα συστήµατα αυτά προσφέρονται µε ή χωρίς απαέρωση (αποµάκρυνση των αερίων 

της διεργασίας) αν και τα συστήµατα µε απαέρωση πληθύνονται συνεχώς εξαιτίας 

των προβληµάτων θορύβου στους σωλήνες ή κατά την είσοδο του νερού στην 

πισίνα που προκαλούν οι φυσαλίδες όταν παραµένουν στο νερό.  

Επίσης, τα συστήµατα χωρίς απαέρωση απαιτούν προσοχή στην εκκίνησή τους 

ώστε τα επίπεδα του περιεχόµενου όζοντος στον αέρα να διατηρούνται χαµηλά. 

(Σχήµα 4). 

Η χρήση των συστηµάτων οζονισµού χαµηλής δόσης σε ιδιωτικές οικογενειακές 

πισίνες είναι η µόνη περίπτωση που επιτρέπεται η χρήση όζοντος ως το µοναδικό 

απολυµαντικό και οξειδωτικό µέσο5 αν και συνήθως προστίθεται ένα συµβατό προς 

το όζον αλγοκτόνο όταν δεν υπάρχει παρουσία ενός πρόσθετου βιοκτόνου σε πολύ 

χαµηλή συγκέντρωση. 

Στις δηµόσιες πισίνες µε συστήµατα οζονισµού χαµηλής δόσης πρέπει να 

χρησιµοποιούνται συγκεντρώσεις υπολειµµατικού ελεύθερου χλωρίου της τάξης του 

1,5 mg/l. 
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Σχήµα 4. Σύστηµα οζονισµού νερού πισίνας χαµηλής δόσης - compact 

 

Είναι ο οζονισµός ασφαλής; 
Στην αέρια φάση – σε αντίθεση µε τα υδατικά διαλύµατα – το όζον είναι πολύ τοξικό 

για τον άνθρωπο. Προκαλεί ερεθισµό στις βλεννογόνους µεµβράνες των µατιών και 

της αναπνευστικής οδού και υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος µπορούν να 

προκαλέσουν πνευµονικό οίδηµα6. Τo ισχύον όριο έκθεσης εργαζοµένων στη 

Βρετανία είναι 0,2 ppm όζοντος στον αέρα για 15 λεπτά.  

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επεξεργασία µε όζον µπορούν να 

ελαχιστοποιηθούν ή να εξαλειφθούν εάν το σύστηµα σχεδιαστεί προσεκτικά και εάν 

οι χειριστές του εκπαιδευτούν κατάλληλα. Εάν επιλεχθεί ένα σύστηµα παραγωγής 

όζοντος στο οποίο ο αέρας εισάγεται στις διεργασίες ξήρανσης του αέρα και 

παραγωγής όζοντος µε τη βοήθεια κενού που δηµιουργείται από εγχυτήρα Venturi 

χωρίς να χρησιµοποιούνται ξηραντήρες αέρα µεταβαλλόµενης πίεσης οδηγούµενοι 

από συµπιεστή, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαφυγής όζοντος σε κανένα σηµείο 

πριν την είσοδο του όζοντος στο νερό. 

Κάποιοι κίνδυνοι παρόλα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται, ακόµη και σε 

συστήµατα παραγωγής όζοντος µε κενό, όταν στο όζον εφαρµόζεται πίεση από το 

σύστηµα ανακύκλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα δοχεία επαφής, 

καταστροφής όζοντος και απαέρωσης και στις βαλβίδες εξαερισµού και στους 

καταστροφείς ενεργού άνθρακα που αυτά περιλαµβάνουν, για την αποφυγή 

διαρροών µη διαλυµένου όζοντος στο χώρο της εγκατάστασης του συστήµατος ή 

στην ατµόσφαιρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 

1. Οι χειριστές πρέπει να µάθουν να αναγνωρίζουν την οσµή του όζοντος και να 

εξοικειωθούν µε τις εργασίες συµπληρώµατος του ενεργού άνθρακα και των 

παγίδων υγρασίας. 
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2. Εγκατάσταση διακόπτη έκτακτης ανάγκης εξωτερικά του χώρου του 

οζονιστήρα.  

Σε συστήµατα οζονισµού µε µεγάλες γεννήτριες όζοντος (δαπέδου): 

3. Εγκατάσταση ανιχνευτή διαρροών όζοντος µε οπτικό και ακουστικό 

συναγερµό. 

4. Προµήθεια µασκών αερίου. 
 

Περίληψη 
Η ανοχή του κοινού όσον αφορά πισίνες µε µη ικανοποιητικό σύστηµα επεξεργασίας 

και κακή συντήρηση µειώνεται ενώ παράλληλα αυξάνεται η πληροφόρηση για τις 

νέες µεθόδους επεξεργασίας που δηµιουργούν τις συνθήκες για ευχάριστο και 

ασφαλές κολύµπι. Τα συστήµατα οζονισµού αποτελούν την αποτελεσµατικότερη 

υπάρχουσα λύση για την εξασφάλιση ικανοποιητικής απολύµανσης, την 

ελαχιστοποίηση των επιβλαβών οσµών χλωρίου και της παραγωγής τριαλοµεθανίων 

και άλλων αλογονωµένων οργανικών παραπροϊόντων και την αποφυγή της 

συσσώρευσής τους στο νερό της πισίνας. Πλέον εφαρµόζονται προηγµένες τεχνικές 

που κάνουν χρήση όζοντος και UV ακτινοβολίας ώστε να τηρούνται οι ολοένα 

αυστηρότεροι κανονισµοί προς όφελος κολυµβητών και προσωπικού.          
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