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ΓΕΛ Νζων Μουδανιών. 



Καυςαζρια 

 

 Τι ονομάηουμε καυςαζρια; 
 
Τα θαπζαέξηα είλαη πξντόληα ηεο αληίδξαζεο ηνπ νμπγόλνπ 

κε δηάθνξα θαύζηκα. Πνιιά θαπζαέξηα είλαη αβιαβή, σζηόζν, 
νη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ρεκηθέο ελώζεηο είλαη επηθίλδπλεο 
γηα ηελ πγεία θαη δελ πξέπεη λα εηζπλένληαη. 

 

 Οη θπξηόηεξεο ελώζεηο είλαη νη εμήο:  
 

1.Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. (CO2) 
Είλαη ην πξντόλ ηεο πιήξνπο έλσζεο ηνπ άλζξαθα πνπ 
πεξηέρεηε ζην θαύζηκν κε ην νμπγόλν ηνπ αέξα. 

 
2.Τν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. (CO) 
Είλαη ην πξντόλ ηεο αηεινύο θαύζεο ηνπ άλζξαθα. Είλαη 
άρξσκν, άνζκν, άγεπζην θαη δειεηεξηώδεο.  

 
3.Υδξνγνλάλζξαθεο. (CxHy) 
Τα θαπζαέξηα παξάγνπλ κεγάιε πνηθηιία πδξνγνλαλζξάθσλ.  

 
4.Ομείδηα ηνπ αδώηνπ. (NOx) 
Από ηα θαπζαέξηα παξάγεηαη κνλνμείδην θαη δηνμείδην ηνπ 

αδώηνπ. 
 

5. Μόιπβδνο. (Pb) 
Ο κόιπβδνο είλαη έλα βαξύ κέηαιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 
πξόζζεην ζηελ βελδίλε.  

 
   6.Ομείδηα ηνπ ζείνπ. (SOx) 

Παξάγνληαη από ελώζεηο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζεην π.ρ.  
πεηξέιαην. 
 

7.Υδξνγόλν. (Η2) 
 

8.Νεξό ζε κνξθή πδξαηκώλ. (Η2Ο) 
 
 
 

 

Σελίδα 1 



 
Καυςαζρια 

 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή ηα θαπζαέξηα είλαη 
αβιαβή σζηόζν ππάξρνπλ αξθεηά ηα νπνία είλαη βιαβεξά  
γηα ην πεξηβάιινλ ζπλεπώο  θαη γηα ηνλ άλζξσπν. 
Σπγθεθξηκέλα: 
 

 Οη ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ηα θαπζαέξηα ζηνλ άλζξσπν είλαη νη 
εμήο: 
 

 Πξνθαινύλ αζθπθηηθά θαηλόκελα όηαλ ππάξρνπλ ζην ρώξν 
ζε κεγάιεο πνζόηεηεο. 

  Όηαλ εηζπλένληαη ελώλνληαη κόληκα κε νπζίεο αίκαηνο. 
  Μεξηθέο ζπγθεληξώζεηο πξνθαινύλ πνλνθεθάινπο.   
 Επηβξαδύλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο νξγαληζκνύ.  
  Υςειέο ζπγθεληξώζεηο επηθέξνπλ ηνλ ζάλαην. 
  Είλαη δειεηεξηώδεο.  
 Πξνθαινύλ βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν.  
 Πξνθαινύλ θαξθίλν. 
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Καυςαζρια 

 

 

 Όζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ ηα θαπζαέξηα είλαη ππεύζπλα γηα 
ηελ δεκηνπξγία άιισλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ, θαη 
παγθνζκίσο γλσζηά ησλ νπνίσλ ε ιύζε δελ έρεη βξεζεί 
αθόκε. Δπν από απηά είλαη ηα εμήο:  
 

 Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, γηα ην νπνίν είλαη ππεύζπλν 
ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) ην νπνίν σζηόζν δελ 
ζεσξείηαη ξύπνο.  

 

 
 Η όμηλε βξνρή, γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο νπνίαο ππεύζπλα 

είλαη ηα νμείδηα ηνπ ζεηνπ (SOX) θαη ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ 
( ΝΟΦ).  
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Καυςαζρια  

 

Η ρφπανςθ μζςω των καυςαερίων είναι ζνα από τα 
ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηουμε .Γι’ 
αυτό τον λόγο ζχουν ςπεφςει διάφοροι οργανιςμοί και 
ολόκλθρεσ πολιτείεσ προκειμζνου αυτό το ςοβαρό 
πρόβλθμα να αντιμετωπιςτεί. Σε αυτό το ςθμείο είναι 
αναγκαίο  να αναφζρουμε μερικοφσ τρόπουσ 
αντιμετώπιςθσ προκειμζνου αυτό το πρόβλθμα να 
αντιμετωπιςτεί πλιρωσ.  
 

 Τρόποι αντιμετώπιςθσ: 
 Επεξεργαςία των καυςαερίων των βιομθχανιών πριν 

αυτά εκλυκοφν ςτθν ατμόςφαιρα, τα λεγόμενα 
φίλτρα. (εικόνα παρακάτω δεξιά) 

 Επεξεργαςία των καυςαερίων των αυτοκινιτων με 
τουσ λεγόμενουσ καταλφτεσ. Ο ρόλοσ αυτών είναι να 
επιταχφνουν τισ χθμικζσ αντιδράςεισ για τθν 
μετατροπι των επικίνδυνων ρφπων ςε αβλαβι για 
τθν ατμόςφαιρα καυςαζρια. (εικόνα παρακάτω 
αριςτερά) 

 Επεξεργαςία των καυςίμων ώςτε να αποφευχκεί θ 
παραγωγι βλαβερών καυςαερίων π.χ. αποκείωςθ 
πετρελαίου. 

 

 

Σελίδα 4 



Καυςαζρια  

 

Βιβλιογραφία 

 http://el.wikipedia.org 

 http://blogs.sch.gr 

 http://www.naftemporiki.gr 

 http://www.econews.gr/ 
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