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 καυςαζριο = καφςθ + αζριο
 Το αζριο που προκφπτει ωσ
κατάλοιπο τθσ καφςθσ ορυκτϊν
καυςίμων
Το καυςαζριο αποτελοφνται κυρίωσ από
μονοξείδιο του άνκρακα το οποίο είναι αζριο,
άοςμο και άχρωμο, μθ ερεκιςτικό αλλά πολφ
τοξικό/αςφυκτικό αζριο που εκπζμπεται από
τισ εξατμίςεισ των μθχανϊν των αυτοκινιτων
και πάςθσ φφςεωσ μθχανϊν όταν ςυντελείται
ατελισ καφςθ τθσ καφςιμθσ φλθσ. Επίςθσ
είναι αναφλζξιμο και καίγεται με μπλε φλόγα.
Σε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ (>100 ppm) είναι και κανατθφόρο. Επιπλζον ζχει μεγάλο
ςυντελεςτι διάχυςθσ, δθλαδι διαχζεται ςτο χϊρο πολφ γριγορα και είναι
εφφλεκτο αζριο
Ραράγετε από τα βενηινοκίνθτα αυτοκίνθτα, των οποίον τα καυςαζρια περιζχουν
άηωτο, μονοξείδιο και διοξείδιο του αηϊτου, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνκρακα,
υδρογόνο, οξυγόνο, νερό ςε μορφι υδρατμϊν, άκαυςτουσ υδρογονάνκρακεσ και
ελάχιςτεσ ποςότθτεσ διοξειδίου του κείου, αλλά θ πιο ςθμαντικι πθγι του είναι θ
ατελισ καφςθ του άνκρακα και των υδρογονανκράκων γενικότερα (όπωσ βενηίνθσ,
ξφλου, κάρβουνου, φυςικοφ αερίου, προπανίου, πετρελαίου, καπνοφ του τςιγάρου,
μεκανίου, πλαςτικοφ κλπ.). Το 80% περίπου του παγκόςμια παραγόμενου CO
προζρχεται από τα αυτοκίνθτα. Άλλεσ πθγζσ εκπομπισ CO είναι τα θφαίςτεια, οι
πυρκαγιζσ ςτα δάςθ, και διάφορεσ βακτθριακζσ δράςεισ. Οποιαδιποτε ςυςκευι
εργαλείο ι μθχάνθμα που χρθςιμοποιεί καφςιμθ φλθ, μπορεί να παράγει
επικίνδυνα επίπεδα του αερίου μονοξειδίου του άνκρακα, όπωσ: Αυτοκίνθτα,
κερμάςτρεσ αερίου, ψθςταριζσ με κάρβουνα, χορτοκοπτικζσ μθχανζσ, τηάκια και
κερμάςτρεσ ξφλου, κλίβανοι υγρϊν καυςίμων, βενηινομθχανζσ, αντλίεσ, γεννιτριεσ,
καπνόσ όλων των τφπων φωτιάσ κα.
Συνικωσ βρίςκετε ςε περιοριςμζνοι χϊροι γφρω από φορθτζσ ςυςκευζσ και
μθχανιματα, ςυνεργεία αυτοκινιτων, χυτιρια, αίκουςεσ με φωτιζσ που αερίηονται
φτωχά, φτωχά αεριηόμενα παρκινγκ αυτοκινιτων, περιοριςμζνοι χϊροι όπου
λειτουργοφν ανυψωτικά μθχανιματα, ελλιπϊσ αεριηόμενεσ υπόγειεσ διαβάςεισ, ι
κατά μικοσ των δρόμων ςε περιόδουσ κυκλοφοριακισ αιχμισ.
Η τοξικι του δράςθ οφείλεται ςτθ μεγάλθ χθμικι ςυγγζνεια που ζχει με τθν
αιμογλοβίνθ (Hb), τθ χθμικι ουςία ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια που μεταφζρει
οξυγόνο από τουσ πνεφμονεσ ςτα κφτταρα του ςϊματοσ και CO2 από τα κφτταρα
ςτουσ πνεφμονεσ.
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Τα καυςαζρια
μειϊνουν τθν
ικανότθτα του
αίματοσ να μεταφζρει
οξυγόνο ςε βαςικοφσ
ιςτοφσ του
οργανιςμοφ,
επιδρϊντασ κυρίωσ
ςτο καρδιοαγγειακό
και νευρικό ςφςτθμα.
Χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ του επθρεάηουν δυςμενϊσ άτομα με καρδιακά
προβλιματα και μειϊνουν τισ ςωματικζσ επιδόςεισ νεαρϊν και υγιϊν ατόμων.
Υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ προκαλοφν ςυμπτϊματα όπωσ ηαλάδα, πονοκεφάλουσ,
και κόπωςθ.
Για τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων του μονοξειδίου του άνκρακα ςτθ δθμόςια υγεία
ζχει κακιερωκεί διεκνϊσ να λαμβάνεται υπόψθ θ οκτάωρθ ςυγκζντρωςθ του
μονοξειδίου του άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα. Η επιλογι αυτισ τθσ διάρκειασ
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι απαιτείται χρονικό διάςτθμα 4 ζωσ 12 ωρϊν για να
επζλκει ιςορροπία μεταξφ τθσ ςυγκζντρωςθσ του μονοξειδίου του άνκρακα ςτον
ειςπνεόμενο αζρα και τθσ καρβοξυαιμογλοβίνθσ (ζνωςθσ αιμογλοβίνθσ και
μονοξειδίου του άνκρακα).

Καυςαέρια από τα αυτοκίνητα μασ: Ραρά το γεγονόσ ότι το αυτοκίνθτό μασ
καταςκευάηει διάφορουσ τφπουσ ρφπων, τα ακόλουκα είναι από τισ ιςχυρότερεσ:
1. Υδρογονάνκρακεσ: Είναι γνωςτό ότι προκαλοφν βλάβεσ ςτο ιπαρ και ακόμθ
και τον καρκίνο ςτον άνκρωπο. Επίςθσ, είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ
ςτθν αικαλομίχλθ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ.
2. Μονοξείδιο του άνκρακα: Αυτι είναι θ ουςία που ςκοτϊνει, είναι ζνα
προϊόν τθσ ατελοφσ καφςθσ, μειϊνει τθν ικανότθτα του αίματοσ να
μεταφζρει οξυγόνο και θ υπερβολικι ζκκεςθ μπορεί να αποβεί μοιραία.
3. Τα οξείδια του αηϊτου: Σε αυτοκίνθτα, το υποξείδιο του αηϊτου είναι το
αποτζλεςμα μιασ αντίδραςθσ του αηϊτου από τον αζρα και οξυγόνο ςε
υψθλι κερμοκραςία και πίεςθ που εμφανίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ
καφςθσ.
4. Σωματίδια: Αυτόσ είναι ο ορατόσ καπνόσ ι αικάλθσ, τα οποία μπορείτε να
δείτε από το ςωλινα τθσ εξάτμιςθσ και αποτελείται από πολφ μικρά
ςωματίδια
5. Οξείδια του κείου: Αυτά εκπζμπονται από τα οχιματα με κινθτιρεσ
εςωτερικισ καφςθσ με υψθλι ςυγκζντρωςθ κείου. Η ζκκεςθ ςε διοξείδιο
του κείου επθρεάηει τουσ πνεφμονεσ.
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6. Διοξείδιο του άνκρακα: Αν και είναι ζνα προϊόν τθσ "τζλεια" καφςθ, και
ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτθν υγεία του ανκρϊπου, υπάρχει ζνα "αζριο του
κερμοκθπίου" που παγιδεφει τθ κερμότθτα και ςυμβάλλει ςτθ κζρμανςθ
του πλανιτθ γενικότερα

Αν και προόδουσ ςτθν τεχνολογία των κινθτιρων και οχθμάτων παρουςίαςαν
ςθμαντικι μείωςθ των εκπομπϊν από τα οχιματα με κινθτιρα, αλλά ο μεγάλοσ
αρικμόσ των οχθμάτων ςτο δρόμο είναι για να ςταματιςει αυτό το μειονζκτθμα.
Μια λφςθ για α ςταματιςει αυτι θ ρφπανςθ είναι θ ςτροφι προσ κακαρότερα
καφςιμα ι βιοκαφςιμα - καφςιμα που παραςκευάηονται από φυτά και βιομάηα.

Καυςαέρια πυραφλων: οι ερευνθτζσ εκτιμοφν ότι οι εκτοξεφςεισ πυραφλων
ενδζχεται να ζχουν επθρεάςει το ςχθματιςμό νεφϊν ςτθ μεςόςφαιρα, ςε φψοσ 50
ζωσ 100 χιλιομζτρων, μια μεταβολι που κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ οι
ατμοςφαιρικζσ μελζτεσ ςτο μζλλον.
Σε κάκε εκτόξευςθ, οι κινθτιρεσ
του διαςτθμικοφ λεωφορείου
απελευκζρωναν περίπου 350
τόνουσ υδρατμϊν ςτθ
κερμόςφαιρα, το ανϊτατο ςτρϊμα
τθσ ατμόςφαιρασ, το οποίο ξεκινά
ςε φψοσ περίπου 100 χιλιομζτρων.
Η ανάλυςθ δεδομζνων από
δορυφόρουσ τθσ NASA και τθσ ESA (τθσ ευρωπαϊκισ διαςτθμικισ υπθρεςίασ) ζδειξε
ότι οι υδρατμοί των καυςαερίων από τθν εκτόξευςθ του Atlantis πζρυςι το
καλοκαίρι μεταφζρκθκαν ςτθν Αρκτικι με ρεφματα αζρα εξαιρετικά υψθλισ
ταχφτθτασ. Ράνω από τθ Σκανδιναβία, οι υδρατμοί ςυμπυκνϊκθκαν ςτο φψοσ τθσ
μεςόςφαιρασ και ςχθμάτιςαν εξαιρετικά πυκνά «πολικά μεςοςφαιρικά νζφθ»,
γνωςτά και ωσ φωτεινά νυχτερινά ςφννεφα. Τα ςφννεφα αυτά ανακαλφφκθκαν
από τουσ μετεωρολόγουσ μόλισ το 1885, κακϊσ είναι εξαιρετικά αμυδρά και
διακρίνονται από το ζδαφοσ μόνο κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ: είναι ορατά
μόνο μετά το θλιοβαςίλεμα.
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Καυςαέρια αεροπλάνων: Η μθχανι του
αεροπλάνου ρουφάει αζρα για να
χρθςιμοποιιςει το οξυγόνο που περιζχει για τισ
καφςεισ τθσ. Στο πίςω μζροσ του κινθτιρα
αποβάλλονται τα αζρια τθσ καφςθσ, ςτα οποία
περιζχονται και οι υδρατμοί του αζρα. Τα
αεροπλάνα ςυχνά πετοφν ςε τζτοιο φψοσ που θ εξωτερικι κερμοκραςία είναι πολφ
χαμθλι (-50οC ζωσ -60οC). Πταν τα καυςαζρια του αεροπλάνου εξζρχονται, χάνουν
κερμότθτα και άρα ζνα μζροσ των υδρατμϊν υγροποιοφνται ι και ςτερεοποιοφνται
ςε κρυςτάλλουσ από πάγο. Ζτςι ςχθματίηεται θ γραμμι που βλζπουμε πίςω από τα
αεροπλάνα. Αυτζσ οι γραμμζσ, οι λεγόμενεσ contrails, ςυνικωσ δεν είναι
επιμθκζςτερεσ του τριπλάςιου ι τετραπλάςιου μικουσ του ςκάφουσ

Παραγωγή ενέργειασ από καυςαέρια: Ζνα εργοςτάςιο ςτθ Βαυαρία δείχνει
ότι υπάρχει καλφτεροσ τρόποσ για τθν εκμετάλλευςθ των καυςαερίων.
Ρρϊτεσ φλεσ, όπωσ ο αςβεςτόλικοσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι του
τςιμζντου κερμαίνονται ςε ειδικοφσ φοφρνουσ ςε κερμοκραςία 1500 βακμϊν
Κελςίου. Τα καυςαζρια βγαίνουν από το φοφρνο ςε μία κερμοκραςία περίπου 1000
βακμϊν. Ζνα μζροσ αυτισ τθσ κερμότθτασ χρθςιμοποιείται ιδθ για τθν αποξιρανςθ
και τθν προκζρμανςθ των πρϊτων υλϊν, ωςτόςο, περίπου τα δφο τρίτα αυτισ
εξακολουκοφν να πθγαίνουν χαμζνα.
Η τςιμεντοβιομθχανία Portland ςτο όντορφ τθσ νότιασ Βαυαρίασ ζχει βρει ζναν
αποτελεςματικότερο και πιο πράςινο τρόπο λειτουργίασ. Από τον Ιοφνιο του 2012
διοχετεφει τθ κερμότθτα των καυςαερίων ςε μία τουρμπίνα, με τθ βοικεια τθσ
οποίασ παράγεται θλεκτρικό ρεφμα. Ραράγονται περίπου 5-6 Megawatt
θλεκτριςμοφ. Αυτό ιςοδυναμεί με τθν ετιςια κατανάλωςθ ρεφματοσ περίπου
16.000 νοικοκυριϊν ι με το 30% των αναγκϊν του εργοςταςίου.
Τθν ίδια ςτιγμι, αξιοποιϊντασ πλιρωσ τθ κερμότθτα από τα καυςαζρια, το
εργοςτάςιο του όντορφ μειϊνει τθν εκπομπι διοξειδίου του άνκρακα κατά 31.500
τόνουσ ετθςίωσ. Επιπλζον, το εργοςτάςιο εξοικονομεί και νερό. Στο παρελκόν
χρειαηόταν κάκε ϊρα περίπου 30 κυβικά μζτρα νεροφ για τθν ψφξθ των
καυςαερίων. Σιμερα αρκοφν 35 κυβικά μζτρα, τα οποία κυκλοφοροφν ςε ζνα
κλειςτό κφκλωμα με αποτζλεςμα το νερό να μθ χρειάηεται ανανζωςθ.

Καυςαέρια και υγεία: Σφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, το μονοξείδιο του άνκρακα
που βρίςκεται ςτα καυςαζρια των αυτοκινιτων προκαλεί προβλιματα ςτθν καρδιά.
Ακόμθ και χαμθλά επίπεδα μονοξειδίου του άνκρακα μποροφν να αποβοφν μοιραία
μζςω τθσ απορρφκμιςθσ των καρδιακϊν παλμϊν, υποςτθρίηουν βρετανοί
επιςτιμονεσ. Οι ερευνθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Λιντσ αναφζρουν ςτο «American
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Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine» ότι το
μονοξείδιο του άνκρακα – που
απελευκερϊνεται από
ελαττωματικοφσ λζβθτεσ,
τςιγάρα και καυςαζρια
αυτοκινιτων - μπορεί να
επθρεάςει ςθμαντικά τον
μθχανιςμό «επαναφοράσ» τθσ
καρδιάσ μετά από κάκε χτφπο
τθσ.
Τα μικροςωματίδια που εκπζμπονται από τισ εξατμίςεισ των αυτοκινιτων, τα
λεγόμενα PM10, ( particulate matter μικρότερα από 10μm) μποροφν να ειςζλκουν
ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα επθρεάηοντασ αρνθτικά τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν.
Υπάρχουν και τα PM2.5, που είναι ακόμθ μικρότερα και βλαβερά μιασ και περνοφν
ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα, επθρεάηουν τθν λειτουργία του εγκεφάλου όπωσ ζχουν
δείξει ζρευνεσ ςε Καλιφόρνια και Ολλανδία. Επιπλζον τα καυςαζρια που
παράγονται από τουσ κινθτιρεσ ντίηελ προκαλοφν καρκίνο ςτον άνκρωπο. Ήδθ από
το 1988 θ Διεκνισ Υπθρεςία για τθν Ζρευνα για τον καρκίνο (IARC) είχε
χαρακτθρίςει τα καυςαζρια ντίηελ "πικανϊσ καρκινογόνα", ωςτόςο πρόςφατα
βρζκθκαν αρκετζσ επιςτθμονικζσ αποδείξεισ ϊςτε να τεκμθριωκεί με ςιγουριά θ
δράςθ τουσ.

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ: Η ατμοςφαιρικι ρφπανςθ αντιμετωπίηεται μζχρι
τϊρα με διάφορεσ πολιτικζσ αποφάςεισ. Μία απόπειρα ζγινε με το Ρρωτόκολλο του
Κιότο ςε διεκνζσ επίπεδο και άλλεσ δραςτθριότθτεσ του ΟΗΕ. Σε επίπεδο
Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ κακιερϊκθκε ο καταλφτθσ ςτα αυτοκίνθτα και ο ιονςιμόσ ςτισ
καμινάδεσ των εργοςταςίων. Οι καταλφτεσ αποτρζπουν τθν εκπομπι των άκαυςτων
αερίων και οξειδίων που παράγουν οι μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ, ενϊ ο ιονιςμόσ
ςτισ καμινάδεσ
μειϊνει τθν
εκπομπι των
βλαβερϊν αερίων
κατά 90%.
Επιπλζον ςτθν
αντιμετϊπιςθ τθσ
ρφπανςθσ
ςυμβάλλει και θ
ςτροφι ςτισ
κακαρζσ πθγζσ
ενζργειασ.
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