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Καυςαζριο είναι το αζριο που εξζρχεται ςτθν ατμόςφαιρα μζςω ενόσ
καπναγωγοφ, o οποίοσ είναι ζνασ ςωλινασ ι ζνα κανάλι για τθν
μεταφορά καυςαερίων από ζνα τηάκι, γεννιτρια, φοφρνο, λζβθτα ι
γεννιτρια ατμοφ. Αρκετά ςυχνά, καυςαζρια παράγονται ςε ςτακμοφσ
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Η ςφνκεςι τουσ εξαρτάται από το τι
ζχει καεί, αλλά ςυνικωσ αποτελοφνται ωσ επί το πλείςτον από άηωτο
(τυπικά περιςςότερο από τα δφο τρίτα) που προζρχεται από τθν καφςθ
αζρα, διοξείδιο του άνκρακα (CO2) και υδρατμοφσ κακϊσ και περίςςεια
οξυγόνου (προζρχεται επίςθσ από τθν καφςθ αζρα). Περιζχει επίςθσ
ζνα μικρό ποςοςτό ρφπων, όπωσ τα αιωροφμενα ςωματίδια, μονοξείδιο
του άνκρακα, οξείδια του αηϊτου και οξείδια του κείου.
Σε ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, των καυςαερίων ςυχνά
αντιμετωπίηονται με μια ςειρά από χθμικζσ διεργαςίεσ και κακαριςτζσ,
που απομακρφνουν τουσ ρφπουσ. Ηλεκτροςτατικά φίλτρα ι φίλτρα από
φφαςμα αφαίρουν ςωματίδια και θ αποκείωςθ των καυςαερίων
αιχμαλωτίηει το διοξείδιο του κείου που παράγεται από τθν καφςθ
ορυκτϊν καυςίμων, κυρίωσ άνκρακα. Τα οξείδια του αηϊτου
αντιμετωπίηονται είτε με τροποποιιςεισ ςτθ διαδικαςία καφςθσ για τθν
πρόλθψθ του ςχθματιςμοφ τουσ, ι με υψθλι κερμοκραςία ι
καταλυτικι αντίδραςθ με αμμωνία ι ουρία. Σε κάκε περίπτωςθ, ο
ςτόχοσ είναι να παράγει αζριο άηωτο, αντί για τα οξείδια του αηϊτου.

Υπάρχει μια ςειρά από δοκιμαςμζνεσ τεχνολογίεσ για τθν απομάκρυνςθ
των ρφπων που εκπζμπονται από ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ που είναι τϊρα διακζςιμεσ. Υπάρχει επίςθσ πολφ
ςυνεχιηόμενθ ζρευνα ςε τεχνολογίεσ που κα απομακρφνει ακόμθ
περιςςότερο τουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ.

Καυςαζρια εκπζμπονται ωσ αποτζλεςμα τθσ καφςθσ των καυςίμων,
όπωσ φυςικό αζριο, βενηίνθ / βενηίνθ, καφςιμο ντιηελ, πετρζλαιο ι
άνκρακα. Σφμφωνα με τον τφπο του κινθτιρα, εκκενϊνεται ςτθν
ατμόςφαιρα μζςω ενόσ ςωλινα εξάτμιςθσ, καπνοδόχου καυςαερίων ι
προωκθτικό ακροφφςιο. Συχνά διαςκορπίηεται ςε ζνα μοτίβο που
ονομάηεται ρεφμα των καυςαερίων.

Το μεγαλφτερο μζροσ των περιςςότερων αερίων καφςθσ είναι άηωτο
(Ν2), υδρατμοί (H2O) (εκτόσ με κακαρό άνκρακα), και διοξείδιο του
άνκρακα (CO2) (εκτόσ για τα καφςιμα χωρίσ άνκρακα). Αυτά δεν είναι
τοξικά ι επιβλαβι (το διοξείδιο του άνκρακα αναγνωρίηεται γενικά ωσ
αζριο του κερμοκθπίου που ςυμβάλλει ςτθν υπερκζρμανςθ του
πλανιτθ). Ένα ςχετικά μικρό μζροσ του αερίου καφςθσ είναι
ανεπικφμθτθ επιβλαβϊν ι τοξικϊν ουςιϊν.
Η Θερμοκραςία των καυςαερίων (EGT), είναι ςθμαντικι για τθ
λειτουργία του καταλυτικοφ μετατροπζα μιασ μθχανισ εςωτερικισ
καφςθσ. Είναι δυνατόν να μετρθκεί με ζνα μετρθτι εξατμίςεωσ
κερμοκραςίασ αερίου. EGT είναι επίςθσ ζνα μζτρο τθσ υγείασ του
κινθτιρα ςε κινθτιρεσ αεροςτροβίλων.
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Πρότυπα εκπομπϊν εςτιάηονται ςτθ μείωςθ των ρφπων που
περιζχονται ςτα καυςαζρια των οχθμάτων, κακϊσ και από βιομθχανικζσ
ςτοίβεσ καυςαερίων και άλλεσ πθγζσ ρφπανςθσ του αζρα εξαγωγισ ςε
διάφορεσ μεγάλθσ κλίμακασ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ τα
διυλιςτιρια πετρελαίου, μονάδεσ επεξεργαςίασ φυςικοφ αερίου,
εργοςτάςια πετροχθμικϊν και χθμικϊν μονάδων παραγωγισ . Ωςτόςο,
αυτά ςυχνά αναφζρονται ωσ καπναζρια. Οι καταλυτικοί μετατροπείσ ςε
αυτοκίνθτα ςκοπεφουν να ςπάςει τθ ρφπανςθ των καυςαερίων
χρθςιμοποιϊντασ ζνα καταλφτθ. Κακαριςτιρεσ ςε πλοία που
ςκοπεφουν να αφαιρζςουν το διοξείδιο του κείου (SO2), των καλάςςιων
καυςαερίων. Οι κανονιςμοί ςχετικά με τθ καλάςςια εκπομπι διοξειδίου
του κείου ςφίγγουν.

Ένα από τα πλεονεκτιματα για τθν προθγμζνθ τεχνολογία κινθτιρων
ατμοφ είναι ότι παράγουν μικρότερεσ ποςότθτεσ τοξικϊν ρφπων (π.χ.
οξείδια του αηϊτου) ςε ςχζςθ με τθ βενηίνθ και τουσ κινθτιρεσ ντίηελ
τθσ ίδιασ ιςχφοσ. Παράγουν μεγάλεσ ποςότθτεσ διοξειδίου του άνκρακα
αλλά λιγότερο άνκρακα μονοξείδιο του, χάρθ ςτθν πιο αποδοτικι
καφςθ.

Επθρεάηει άτομα με αναπνευςτικά προβλιματα νεαρισ και μεγάλθσ
θλικίασ. Προκαλεί ςοβαρζσ αλλοιϊςεισ ςτα οικοςυςτιματα, κακϊσ
ςυμβάλλει ςτο φαινόμενο τθσ όξινθσ βροχισ και προκαλεί τθ νζκρωςθ
οριςμζνων φυτϊν. Μειϊνει τθν οξφτθτα λιμνϊν και ποταμϊν,
δθμιουργϊντασ ακραίεσ ςυνκικεσ ακατάλλθλεσ για τθν υδρόβια ηωι.
Προκαλεί επίςθσ διάβρωςθ ςε υλικά, όπωσ ςτο χάλυβα των
ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν και ςτα μάρμαρα των αρχαίων μνθμείων.
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