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1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΣΚΟΠΟΣ
Η γήινη ατμόσφαιρα είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται καθώς υφίσταται
σύνθετες φυσικές και χημικές διεργασίες. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εξοικείωση των
εκπαιδευομένων με τη δομή και τη σύσταση της ατμόσφαιρας καθώς επίσης και με τις
σημαντικότερες πηγές ρύπανσής της.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
• Αναλύετε είναι η σημασία της ατμόσφαιρας για τη διατήρηση της ζωής στη γη
• Αναφέρετε είναι η τυπική σύσταση και η δομή της ατμόσφαιρας
• Περιγράφετε τη διαδοχική σειρά των στρωμάτων της ατμόσφαιρας
• Αναφέρετε 3 τουλάχιστον ατμοσφαιρικούς ρύπους
• Αναφέρετε 3 ατμοσφαιρικά προβλήματα
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
• Ατμόσφαιρα
• Τροπόσφαιρα
• Στρατόσφαιρα
• Ρύπανση της ατμόσφαιρας
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ατμόσφαιρα είναι ο προστατευτικός αέριος μανδύας που περιβάλλει τον πλανήτη μας. Είναι ένα
δυναμικό σύστημα που διαρκώς μεταβάλλεται λόγω των φυσικών και χημικών μετασχηματισμών
που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Η ατμόσφαιρα δομείται σε στρώματα, κάθε ένα από τα οποία
προσφέρει θετικά χαρακτηριστικά στη διατήρηση της ζωής πάνω στη γη.
Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση της δομής και της χημικής σύστασης της ατμόσφαιρας.
Παρουσιάζονται τα κυριότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και η προσφορά του καθενός στη
διατήρηση της ζωής πάνω στη γη. Οι κυριότεροι ανθρωπογενείς και φυσικοί ρύποι και οι
αντίστοιχες πηγές τους παρουσιάζονται στη συνέχεια.
1.1 Τι Είναι η Ατμόσφαιρα;
Ατμόσφαιρα είναι ο προστατευτικός αέριος μανδύας που περιβάλλει τον πλανήτη μας. Η
ατμόσφαιρα αποτελεί ένα μίγμα αερίων, το οποίο συγκρατείται κοντά στην επιφάνεια της γης ως
αποτέλεσμα της βαρύτητας της γης και της θερμικής κίνησης των μορίων των αερίων.
Η ατμόσφαιρα είναι ένα δυναμικό σύστημα που διαρκώς μεταβάλλεται λόγω των φυσικών και
χημικών μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα. Η φυσική κίνηση των αερίων μαζών λόγω των
διαφορετικών συνθηκών της θερμοκρασίας, της πίεσης και υγρασίας δημιουργεί τον καιρό σε κάθε
περιοχή του πλανήτη και κατά συνέπεια το κλίμα της περιοχής αυτής. Επίσης, η χημική σύνθεση
της ατμόσφαιρας μεταβάλλεται συνεχώς έχοντας ως κινητήρια δύναμη την ηλιακή ακτινοβολία. Οι
χημικές ενώσεις που εκπέμπονται ως ρύποι από τις ανθρώπινες δραστηριότητες συμμετέχουν
ενεργά και μεταβάλλουν τη χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας.
1.2 Η Σημασία της Ατμόσφαιρας
Η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη καθώς προσφέρει το
μέσο για την ανακύκλωση της ενέργειας, των θρεπτικών συστατικών και του νερού στον
πλανήτη.
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Η ατμόσφαιρα μας παρέχει:
• Το οξυγόνο για τους ανθρώπους και τα ζώα,
• Το άζωτο για τη σύνθεση των πρωτεϊνών,
• Το διοξείδιο του άνθρακα για τη φωτοσύνθεση των φυτών,
• Το μέσο μεταφοράς του νερού καθώς χωρίς αυτή δε μπορεί να λειτουργήσει ο υδρολογικός
κύκλος,
• Τη φυσική ασπίδα προστασίας από τις βλαβερές ακτινοβολίες του σύμπαντος.
Η ατμόσφαιρα δημιουργεί τα καιρικά φαινόμενα και κατά συνέπεια το κλίμα στις διάφορες
περιοχές του πλανήτη
1.3 Η Σύσταση της Ατμόσφαιρας
Η σύσταση της ατμόσφαιρας μεταβάλλεται:
• από τόπο σε τόπο,
• σε διαφορετικά υψόμετρα,
• με την πάροδο του χρόνου.
Οι φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση της ατμόσφαιρας είναι:
• Οι ηφαιστειακές εκρήξεις,
• Οι πυρκαγιές στα δάση,
• Τα θαλάσσια ρεύματα,
• Η κίνηση των αερίων μαζών.
Τα σημαντικότερα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1:
Πίνακας 1.1. Τα σημαντικότερα αέρια της ατμόσφαιρας [1].
Αέριο

% σύσταση κατ’όγκο
(ξηρή βάση)
78
21
0,9
0,03

Άζωτο
Οξυγόνο
Αργό
Διοξείδιο του άνθρακα

Η ατμόσφαιρα επίσης περιέχει υδρατμούς σε ποσοστό που κυμαίνεται από 0-5% κ.ο. Η
συγκέντρωση των υδρατμών μειώνεται καθώς αυξάνεται το υψόμετρο.
1.4 Η Δομή της Ατμόσφαιρας
Η ατμόσφαιρα αποτελείται από διαδοχικά στρώματα τα οποία παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.1.
Πιο συγκεκριμένα το πλησιέστερο στην επιφάνεια της γης στρώμα της ατμόσφαιρας είναι η
τροπόσφαιρα. Ακολουθούν κατά σειρά η στρατόσφαιρα, η μεσόσφαιρα και η θερμόσφαιρα.
Η τροπόσφαιρα είναι το σημαντικότερο τμήμα της ατμόσφαιρας καθώς είναι αυτό μέσα στο οποίο
ζούμε και κινούμαστε όλοι μας καθημερινά. Η τροπόσφαιρα ξεκινά από την επιφάνεια της γης
αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αυστηρά καθορισμένο όριο για το που τελειώνει η
τροπόσφαιρα. Τα όρια της εξαρτούνται από το γεωγραφικό πλάτος και την εποχή του έτους.
Αυτό σημαίνει ότι η τροπόσφαιρα πάνω από τον ισημερινό φτάνει σε ύψος τα 15 περίπου
χιλιόμετρα ενώ πάνω από τους πόλους το ύψος της φτάνει στα 10 περίπου χιλιόμετρα. Η
τροπόσφαιρα έχει ομοιόμορφη σύσταση ενώ περιέχει το 85% της μάζας της ατμόσφαιρας και το
90% της υγρασίας και της σκόνης της ατμόσφαιρας [2]. Το γεγονός αυτό την καθιστά σημαντική
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για τη λειτουργία του κύκλου του νερού. Επίσης, η τροπόσφαιρα είναι το μοναδικό τμήμα της
ατμόσφαιρας του οποίου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από τους 0 οC.
Η τροπόσφαιρα είναι το σημαντικότερο τμήμα της ατμόσφαιρας γιατί είναι αυτό που ανταλλάσσει
με την επιφάνεια της γης
• Θερμότητα
• Θρεπτικά συστατικά, και
• Νερό
Η στρατόσφαιρα είναι το αμέσως επόμενο τμήμα της ατμόσφαιρας. Εκτείνεται από εκεί που
τελειώνει η τροπόσφαιρα μέχρι περίπου τα 50 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης. Η
σύσταση αυτού του τμήματος δεν είναι ομοιόμορφη. Η παρουσία της είναι σημαντική γιατί μέσα
εκεί βρίσκεται η στοιβάδα του όζοντος η οποία προστατεύει τη ζωή στη γη από τη βλαβερή
υπεριώδη ακτινοβολία. Η στρατόσφαιρα είναι επίσης σημαντική γιατί εκεί λαμβάνει χώρα η
σημαντικότερη κίνηση των αερίων μαζών, δηλαδή οι άνεμοι που φυσάνε στη γη δημιουργούνται
στη στρατόσφαιρα
Η στρατόσφαιρα, λόγω της ύπαρξης της στοιβάδας του όζοντος που βρίσκεται εκεί, αποτελεί τη
φυσική ασπίδα των ζωντανών οργανισμών της γης έναντι της βλαβερής υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τέλος, η μεσόσφαιρα, η οποία φτάνει μέχρι τα 80 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια τη γης, αλλά
και η θερμόσφαιρα είναι τμήματα πολύ επάνω από την επιφάνεια της γης και αναφέρονται εδώ για
καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς.
1.4.1 Η Μεταβολή της Θερμοκρασίας σε Σχέση με την Απόσταση από τη Γη
Τόσο η θερμοκρασία όσο και η πίεση της ατμόσφαιρας μεταβάλλονται καθώς απομακρυνόμαστε
από την επιφάνεια της γης. Καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια της γης και μέχρι εκεί που
τελειώνει η τροπόσφαιρα η θερμοκρασία μειώνεται. Όταν μπαίνουμε στη στρατόσφαιρα η
θερμοκρασία αρχίζει να αυξάνεται καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια της γης (βλ.
Εικόνα 1.1).
Που τελειώνει η τροπόσφαιρα και αρχίζει η στρατόσφαιρα;
Το σημείο στο οποίο η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας αρχίζει να αυξάνεται (ενώ μέχρι εκείνο το
σημείο μειώνονταν) ονομάζεται τροπόπαυση και ουσιαστικά αποτελεί το σημείο στο οποίο
τελειώνει η τροπόσφαιρα και αρχίζει η στρατόσφαιρα.
Το ανώτερο ύψος που μπορεί, πρακτικά, ο κάθε ένας από μας να φτάσει είναι περίπου τα 13
χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης, το οποίο είναι το ύψος που φτάνουν τα μεγάλα
αεροπλάνα που κάνουν μακρινά διηπειρωτικά ταξίδια. Άρα, η εμπειρία του μέσου ανθρώπου
διδάσκει ότι η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας μειώνεται καθώς απομακρυνόμαστε από την
επιφάνεια τη γης.
1.5 Ρύπανση της Ατμόσφαιρας
Ως ρύπανση της ατμόσφαιρας ορίζεται η διασπορά στην ατμόσφαιρα ουσιών, οι οποίες λόγω της
φύσης τους ή της ποσότητάς τους, δεν μπορούν να απορροφηθούν ή να μετασχηματιστούν από
τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς της ατμόσφαιρας.
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Εικόνα 1.1. Τα στρώματα της ατμόσφαιρας, μεταβολή της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης
του όζοντος ως συνάρτηση του υψομέτρου.
1.5.1 Φυσικές πηγές ρύπανσης
Όταν αναφερόμαστε στην ατμοσφαιρική ρύπανση το μυαλό μας πάει σε εικόνες καμινάδων
εργοστασίων που καπνίζουν ή σε εξατμίσεις αυτοκινήτων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, όμως,
ότι υπάρχουν και φυσικές πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Οι σημαντικότερες από τις φυσικές
πηγές είναι:
• οι εκρήξεις των ηφαιστείων οι οποίες απελευθερώνουν αέριους ρύπους (π.χ. μονοξείδιο
και διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, μεθάνιο, υδρόθειο) αλλά και σωματιδιακούς
(τέφρα και σκόνη),
• οι πυρκαγιές των δασών (έστω και αν προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια ή κακή
πρόθεση) οι οποίες με τη σειρά τους απελευθερώνουν αέριους ρύπους (π.χ. μονοξείδιο και
διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, κ.ά.) αλλά και σωματιδιακούς (καπνό και
τέφρα),
• οι έρημοι από τις οποίες οι άνεμοι μεταφέρουν σκόνη σε πολύ μακρινές αποστάσεις. Είναι
πολύ συχνό το φαινόμενο να μεταφέρεται σκόνη από την έρημο της Σαχάρας στην Ελλάδα,
• οι ωκεανοί και οι θάλασσες που απελευθερώνουν σωματιδιακούς ρύπους οι οποίοι
περιέχουν αλάτι,
• οι βιολογικές δραστηριότητες των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων οι οποίες
παράγουν είτε αέριους (μεθάνιο ή άλλους πτητικούς υδρογονάνθρακες) είτε σωματιδιακούς
ρύπους όπως η γύρη.
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Οι φυσικές πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε σχέση με τις ανθρωπογενείς έρχονται σε δεύτερη
μοίρα γιατί:
• Εκπέμπουν ρύπους των οποίων η φύση και οι ποσότητες μπορούν να αφομοιωθούν σχετικά
εύκολα από τους φυσικούς γεωχημικούς κύκλους,
• Είναι τοπικής εμβέλειας,
• Έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια.
Οι ανθρωπογενείς πηγές αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα ρύπανσης της ατμόσφαιρας γιατί
εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες ρύπων, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και σε σχετικά μικρές
γεωγραφικά περιοχές.
1.5.2 Ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης
Η σημαντικότερη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η παραγωγή
ενέργειας. Για να παραχθεί ηλεκτρική και θερμική ενέργεια πρέπει να καούν τεράστιες ποσότητες
ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) τα οποία με τη σειρά τους όταν καίγονται
παράγουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του
θείου και αιωρούμενων σωματιδίων μεταξύ άλλων. Η καύση των ορυκτών καυσίμων λαμβάνει
χώρα σε μεγάλους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές σημειακές
πηγές παραγωγής ατμοσφαιρικών ρύπων.
Καύση ονομάζεται η ταχεία αντίδραση μιας χημικής ένωσης με το οξυγόνο η οποία συνοδεύεται
από έκλυση ακτινοβολίας και θερμότητας.
Σημαντικές, επίσης, πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελούν όλες οι δραστηριότητες οι οποίες
σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας. Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι οι:
• αστικές (φωτισμός, ψύξη και θέρμανση χώρων, κίνηση οικιακών συσκευών),
• μεταφορικές (μεταφορά αγαθών και ανθρώπων από και προς τα διάφορα σημεία του
πλανήτη),
• εμπορικές (φωτισμός, ψύξη και θέρμανση εμπορικών χώρων, λειτουργία συσκευών
γραφείου),
• τουριστικές (φωτισμός, ψύξη και θέρμανση τουριστικών υποδομών, λειτουργία συσκευών
εστίασης και αναψυχής).
Ο όρος κατανάλωση ενέργειας αναφέρεται τόσο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και
στην κατανάλωση υγρών καυσίμων (π.χ. βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, φυσικού
αερίου). Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρική ενέργεια για να φωτίσουμε τα σπίτια μας, τα γραφεία μας
και τους χώρους ψυχαγωγίας μας και να λειτουργήσουμε τις ηλεκτρικές συσκευές μας,
χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και τα ξύλα για να θερμάνουμε τους
χώρους που ζούμε, χρησιμοποιούμε τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης για να κινήσουμε τα
αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά και τα τραίνα μας.
Όταν οι πηγές ρύπανσης είναι γεωγραφικά εντοπισμένες (π.χ. η καμινάδα ενός εργοστασίου) τότε
ονομάζονται σημειακές. Όταν είναι δύσκολο να εντοπιστούν (π.χ. οι εξατμίσεις όλων των
αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σε μια πόλη) τότε ονομάζονται διάσπαρτες.
Η βιομηχανία είναι ένας άλλος πολύ σημαντικός καταναλωτής ενέργειας αλλά και παραγωγός
ατμοσφαιρικών ρύπων. Η φύση και οι ποσότητες των παραγόμενων ρύπων από τις βιομηχανικές
δραστηριότητες εξαρτούνται από τις επιμέρους παραγωγικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα
σε κάθε βιομηχανική μονάδα. Για παράδειγμα, μια χημική βιομηχανία παράγει αέριους ρύπους, των
οποίων η σύσταση μπορεί να είναι πάρα πολύ σύνθετη δημιουργώντας σημαντική ρύπανση της
ατμόσφαιρας, εάν δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα αντιρρυπαντικά μέτρα.
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Τέλος, οι διάφορες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες αποτελούν μια πηγή
ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τους ακόλουθους λόγους:
• τα γεωργικά μηχανήματα καταναλώνουν πετρέλαιο και ως εκ τούτου παράγουν αέριους
ρύπους,
• η εφαρμογή των χημικών λιπασμάτων δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης της
ατμόσφαιρας με οξείδια του αζώτου,
• η εκτροφή των αγροτικών ζώων προκαλεί σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
1.5.3 Οι σημαντικότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι
Όπως προαναφέρθηκε, οι διάφορες ανθρωπογενείς αλλά και φυσικές δραστηριότητες παράγουν μια
πλειάδα αέριων ρύπων οι οποίοι συμβάλλουν στη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Οι σημαντικότεροι
από αυτούς είναι:
• Το διοξείδιο και το μονοξείδιο του άνθρακα τα οποία παράγονται από την τέλεια και την
ατελή (αντίστοιχα) καύση ορυκτών καυσίμων τα οποία περιέχουν άνθρακα,
• Τα οξείδια του αζώτου (μονοξείδιο, διοξείδιο και υποξείδιο) και η αμμωνία, μια μορφή
αέριου ρύπου που περιέχει άζωτο,
• Τα οξείδια του θείου (διοξείδιο και τριοξείδιο),
• Τους αέριους υδρογονάνθρακες, δηλαδή ενώσεις άνθρακα και υδρογόνου. Ένας από τους
υδρογονάνθρακες είναι και το μεθάνιο.
• Τα αιωρούμενα σωματίδια, δηλαδή πολύ μικρά σωματίδια τα οποία λόγω του μικρού
μεγέθους και βάρους τους μπορεί να παραμένουν σε αιώρηση.
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι όπως εκπέμπονται από τις πηγές τους ονομάζονται πρωτογενείς. Στη
συνέχεια, ορισμένοι από αυτούς υπόκεινται σε αντιδράσεις και μετασχηματισμούς στην
ατμόσφαιρα και μετατρέπονται σε δευτερογενείς.
1.6 Τα σημαντικότερα προβλήματα της ατμόσφαιρας
Τα κυριότερα προβλήματα της ατμόσφαιρας είναι τα ακόλουθα:
• το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
• η καταστροφή της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος,
• η όξινη βροχή,
• το φωτοχημικό νέφος,
• η ρύπανση των εσωτερικών χώρων.
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαφοροποιεί τα παραπάνω προβλήματα είναι οι
γεωγραφικές διαστάσεις τους, δηλαδή η έκταση την οποία επηρεάζουν. Το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και η καταστροφή της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος είναι παγκόσμια
περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι ενέργειες ενός ανθρώπου στην Ελλάδα ή στη
Γερμανία έχουν επιβαρυντικό αποτέλεσμα στην ατμόσφαιρα και επηρεάζουν τη ζωή ενός
ανθρώπου στην Ινδία ή και το αντίστροφο.
Η όξινη βροχή έχει περιφερειακή-διακρατική διάσταση. Δηλαδή οι εκπομπές ατμοσφαιρικών
ρύπων από την Κεντρική Ευρώπη επηρεάζουν τα δάση στη Σκανδιναβική χερσόνησο.
Το φωτοχημικό νέφος έχει τοπική διάσταση (π.χ. το νέφος της Αθήνας, το νέφος του Λος
Άντζελες) ενώ τέλος η ρύπανση των οικιακών χώρων αναφέρεται στον περιορισμένο οικιακό ή
εργασιακό μας χώρο.
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ΣΥΝΟΨΗ
Η ατμόσφαιρα περιβάλει τον πλανήτη Γη ως ένας προστατευτικός μανδύας. Εξετάστηκαν η δομή
της ατμόσφαιρας και τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά της που κάνουν δυνατή τη ζωή πάνω
στη Γη. Δυστυχώς και η ατμόσφαιρα δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες. Αναλύθηκαν οι σημαντικότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι και οι πηγές τους, φυσικές
και ανθρωπογενείς. Τέλος, εξετάστηκαν τα σημαντικότερα σύγχρονα προβλήματα του
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και οι διαστάσεις τους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γεντεκάκης Ι. (1999). «Ατμοσφαιρική ρύπανση», Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη
2. Barry R.G. and R.J. Chorley (1998). Atmosphere, weather and climate, 7th ed., Routledge.
3. Γεωργόπουλος, Α. (2002). «Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης», Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα.
4. Κουϊμτζής, Θ., Φυτιάνος, Κ., Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ. (1998). «Χημεία Περιβάλλοντος»,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
5. G. Tyler Miller, Jr. (1999). «Βιώνοντας στο Περιβάλλον, Αρχές Περιβαλλοντικών
Επιστημών», Τόμοι Ι και ΙΙ, 9η έκδοση, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής:
1. Ποια είναι περίπου η σύσταση της ατμόσφαιρας;
• 21% άζωτο – 78% άνθρακας
• 21% οξυγόνο – 78% άνθρακας
• 21% άζωτο – 78% οξυγόνο
• 21% οξυγόνο – 78% άζωτο
2. Ποιο είναι το πλησιέστερο προς το έδαφος τμήμα της ατμόσφαιρας;
• Στρατόσφαιρα
• Μεσόσφαιρα
• Τροπόσφαιρα
• Ασθενόσφαιρα
3. Ποιο είναι το πιο σημαντικό τμήμα της ατμόσφαιρας;
• Στρατόσφαιρα
• Μεσόσφαιρα
• Τροπόσφαιρα
• Ασθενόσφαιρα
4. Η ατμόσφαιρα είναι σημαντική γιατί μεταφέρει………
• Νερό
• Νερό και θρεπτικά συστατικά
• Νερό και ενέργεια
• Νερό, θρεπτικά συστατικά και ενέργεια
5. Ποιο είναι το μοναδικό τμήμα της ατμόσφαιρας με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0 οC;
• Στρατόσφαιρα
• Μεσόσφαιρα
• Τροπόσφαιρα
• Ασθενόσφαιρα
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6. Το άζωτο της ατμόσφαιρας είναι σημαντικό κυρίως για………
• Τη φωτοσύνθεση των φυτών
• Την αναπνοή των ανθρώπων
• Τη σύνθεση των πρωτεϊνών
• Τον υδρολογικό κύκλο

8

2. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παράθεση στοιχείων σχετικά με το ανθρωπογενές φαινόμενο
του θερμοκηπίου, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο από τα ατμοσφαιρικά προβλήματα καθώς οι
επιπτώσεις του πλήττουν μεγάλες περιοχές του πλανήτη μας.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:
• Περιγράφετε το πως λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου
• Αναφέρετε 3 τουλάχιστον αέρια του θερμοκηπίου
• Περιγράφετε το μηχανισμό δράσης των αερίων του θερμοκηπίου
• Συγκρίνετε τις φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές διοξειδίου του άνθρακα
• Απαριθμείτε τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή
• Περιγράφετε τις πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής ανά τομέα ανθρώπινης
δραστηριότητας
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
• Φαινόμενο του θερμοκηπίου
• Θερμότητα
• Υπέρυθρη ακτινοβολία
• Διοξείδιο του άνθρακα
• Μεθάνιο
• Υποξείδιο του αζώτου
• Χλωροφθοράνθρακες
• Κλιματική αλλαγή
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί το σημαντικότερο από τα ατμοσφαιρικά
προβλήματα. Σχετίζεται άμεσα με το ισοζύγιο θερμότητας του πλανήτη μας. Προκαλείται από τις
υπερβολικές συγκεντρώσεις ορισμένων αερίων στην ατμόσφαιρα της γης.
Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Παρουσιάζονται τα
σημαντικότερα από τα αέρια του θερμοκηπίου, οι φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές τους, ο
μηχανισμός δράσης τους καθώς επίσης και οι σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου στην Ελλάδα.
2.1 Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι εάν αφήσουμε ένα αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα εκτεθειμένο στον
ήλιο, το εσωτερικό του αμαξιού θερμαίνεται. Η θέρμανση του αυτοκινήτου επέρχεται γιατί το
ηλιακό φως εισερχόμενο στο αυτοκίνητο μέσω των κρυστάλλινων επιφανειών (παρμπρίζ, τζάμια),
απορροφάται από τα καθίσματα και τα άλλα τμήματα της εσωτερικής επένδυσης του αυτοκινήτου.
Απορροφούμενη η ηλιακή ενέργεια από τα αντικείμενα μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία στη
συνέχεια αποβάλλεται με τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας.
Η υπέρυθρη ακτινοβολία συγκρατείται από τις κρυστάλλινες επιφάνειες (σε αντίθεση με την
ηλιακή ακτινοβολία) με αποτέλεσμα να παγιδεύεται μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι αυξάνεται η
θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό, η θερμοκρασία
μέσα σε ένα θερμοκήπιο είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο
αυτό, το παραπάνω φαινόμενο περιγράφεται ως «φαινόμενο του θερμοκηπίου».
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2.2 Ο μηχανισμός δράσης των αερίων του θερμοκηπίου
Στην ατμόσφαιρα της γης υπάρχουν ορισμένα αέρια, όπως οι υδρατμοί και το διοξείδιο του
άνθρακα, τα οποία παίζουν το ρόλο των κρυστάλλινων επιφανειών σε ένα θερμοκήπιο. Για το λόγο
αυτό καλούνται αέρια του θερμοκηπίου. Ένα τμήμα της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας
απορροφάται από την επιφάνεια της γης και μετατρέπεται σε θερμότητα. Η θερμότητα αυτή
αποβάλλεται με τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας από την επιφάνεια της γης προς το διάστημα,
μέσω της ατμόσφαιρας. Τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία όπως είπαμε υπάρχουν φυσικά στην
τροπόσφαιρα, απορροφούν προσωρινά την υπέρυθρη ακτινοβολία και στη συνέχεια την
επανεκπέμπουν προς τυχαίες κατευθύνσεις. Έτσι, ένα τμήμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας αντί να
διαφύγει προς το διάστημα, επιστρέφει στην επιφάνεια της γης με αποτέλεσμα να τη θερμαίνει.
Η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης καθορίζεται από 4 βασικούς παράγοντες:
• την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη,
• την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που η γη αντανακλά,
• τη θερμότητα που η ατμόσφαιρα συγκρατεί,
• την εξάτμιση και τη συμπύκνωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας.
Ο παραπάνω μηχανισμός περιγράφει το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου. Χωρίς το φυσικό
φαινόμενο του θερμοκηπίου η μέση θερμοκρασία της γης θα ήταν 30 oC χαμηλότερη, δηλαδή η γη
θα ήταν παγωμένη (περίπου στους -15 οC). Το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πλήρως
ενταγμένο στους φυσικούς κύκλους της Γης και τα αέρια του θερμοκηπίου λειτουργούν ως
κουβέρτα η οποία κρατά τον πλανήτη ζεστό.
Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται σε
υπέρμετρο βαθμό. Αυτή η υπερβολική αύξηση περιγράφεται ως το ανθρωπογενές φαινόμενο του
θερμοκηπίου το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα πλεονάζοντα
ανθρωπογενή αέρια του θερμοκηπίου μετατρέπονται δηλαδή σε πάπλωμα για τον πλανήτη μας,
τον υπερθερμαίνουν και οδηγούν στην παγκόσμια κλιματική μεταβολή.
Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλείται από τη διαταραχή του ισοζυγίου ενέργειας της Γης!!
2.3 Ποια είναι τα αέρια του θερμοκηπίου;
Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, στην ατμόσφαιρα της γης υπάρχουν ορισμένα αέρια τα οποία
συγκρατούν προσωρινά την εξερχόμενη από τη γη υπέρυθρη ακτινοβολία και στη συνέχεια την
επανεκπέμπουν προς τυχαίες κατευθύνσεις. Ο αριθμός αυτών των αερίων ανέρχεται περίπου σε 40.
Τα τέσσερα σημαντικότερα από αυτά, κατά σειρά σπουδαιότητας, είναι το διοξείδιο του άνθρακα,
το μεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου και οι χλωροφθοράνθρακες. Στοιχεία σχετικά με τις
συγκεντρώσεις και το μέσο χρόνο παραμονής στην ατμόσφαιρα των αερίων αυτών παρουσιάζονται
στον πίνακα 2.1.
Πίνακας 2.1. Τα σημαντικότερα αέρια του θερμοκηπίου.
Αέριο

Διοξείδιο του άνθρακα
Μεθάνιο
Υποξείδιο του αζώτου
Χλωροφθοράνθρακες

Ατμοσφαιρική
συγκέντρωση
πριν 100 χρόνια
(ppb)
290.000
900
285
0

Σημερινή
Μέσος χρόνος
Σχετική
ατμοσφαιρική παραμονής στην
δυναμικότητα
συγκέντρωση
ατμόσφαιρα
(σε ορίζοντα 100
(ppb)
(έτη)
ετών)
370.000
100
1
1700
12
9
310
120
320
3
60-100
12500
10

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται και η σχετική δυναμικότητα των αερίων του θερμοκηπίου
σε ορίζοντα 100 ετών. Ο συντελεστής αυτός δηλώνει τη σχετική «ζημιά» (δηλ. την επιβάρυνση του
φαινομένου του θερμοκηπίου) που μπορεί να προκαλέσει ένα μόριο του κάθε αερίου σε σχέση με
το διοξείδιο του άνθρακα στα επόμενα 100 χρόνια. Στο διοξείδιο του άνθρακα έχει κατά συνθήκη
αντιστοιχιστεί η μοναδιαία «ζημιά». Η σχετική δυναμικότητα των αερίων του θερμοκηπίου,
σχηματικά, παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1:
12500

14000
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N2O

8000
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4000
2000

1

320
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Εικόνα 2.1. Η σχετική δυναμικότητα των αερίων του θερμοκηπίου σε ορίζοντα 100 ετών.
2.3.1 Το διοξείδιο του άνθρακα
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το αέριο του θερμοκηπίου με τη μεγαλύτερη συνολική
συνεισφορά. Η σημαντικότερη ανθρωπογενής πηγή του είναι η καύση των ορυκτών καυσίμων
δηλαδή του αργού πετρελαίου (και κατά συνέπεια όλων των προϊόντων του), του λιγνίτη αλλά και
του φυσικού αερίου. Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται, πρακτικά, από κάθε καθημερινή μας
δραστηριότητα στη διάρκεια της οποίας καταναλώνουμε ή παράγουμε ενέργεια: από τα εργοστάσια
που παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε, από τα μεταφορικά μέσα που
χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε ανθρώπους και αγαθά

N2O
6%
CFCs
24%
CO2
55%
CH4
15%

Εικόνα 2.2. Η συνολική συνεισφορά των αερίων του θερμοκηπίου στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
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2.3.2 Το μεθάνιο
Η συγκέντρωση του μεθανίου (CH4) στην ατμόσφαιρα της γης έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 200 ετών. Το μεθάνιο είναι το παραπροϊόν της αναερόβιας σήψης της
οργανικής ύλης και συνεισφέρει κατά 12-20% στο σύνολο των αερίων του θερμοκηπίου.
Οι ανθρωπογενείς πηγές του μεθανίου είναι:
• οι χώροι επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, δηλαδή οι ανεξέλεγκτες
χωματερές, οι χώροι υγειονομικής ταφής των στερεών αποβλήτων και τα κέντρα
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (δηλ. οι βιολογικοί καθαρισμοί). Σε αυτούς τους
χώρους, η οργανική ύλη που υπάρχει στα απόβλητα, όταν βρεθεί σε αναερόβιες συνθήκες
παράγει μεθάνιο.
• η καύση της βιομάζας, η εξόρυξη και η επεξεργασία λιγνίτη και φυσικού αερίου και
• οι αγροτικές δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια ρυζιού και η εκτροφή των
μηρυκαστικών ζώων. Το μεθάνιο απελευθερώνεται από την αναερόβια δραστηριότητα
στις πλημμυρισμένες περιοχές από τις οποίες παράγεται το ρύζι και ως αποτέλεσμα των
αναερόβιων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στα στομάχια των μηρυκαστικών ζώων.
2.3.3 Το υποξείδιο του αζώτου
Η συγκέντρωση του υποξειδίου του αζώτου αυξάνεται στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα και
σήμερα υπολογίζεται ότι συμμετέχει σε ποσοστό 5% στο σύνολο των αερίων του θερμοκηπίου.
Το υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) παράγεται φυσικά από τα διάφορα χερσαία και υδάτινα
οικοσυστήματα. Υποξείδιο του αζώτου παράγεται επίσης από την αντίδραση μεταξύ αζώτου και
οξυγόνου κατά τη διάρκεια των καύσεων.
Οι ανθρωπογενείς πηγές του Ν2Ο είναι η χρήση των λιπασμάτων για τις καλλιέργειες, η καύση των
ορυκτών καυσίμων αλλά και ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες (π.χ. παραγωγή νάιλον) στις
οποίες συμμετέχουν ενώσεις του αζώτου.
2.3.4 Οι χλωροφθοράνθρακες
Οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) είναι αδρανείς και πολύ σταθερές συνθετικές χημικές ενώσεις οι
οποίες χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα σε κλιματιστικά και ψυγεία, ως προωθητικά αέρια σε
σπρέι ενώ έχουν και πολλές βιομηχανικές εφαρμογές ως διογκωτικά και καθαριστικά μέσα.
Οι χλωροφθοράνθρακες είναι αμιγώς ανθρωπογενείς ενώσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν φυσικές
πηγές τους. Η παραγωγή και χρήση των CFCs έχει απαγορευτεί στις αναπτυγμένες χώρες (μεταξύ
των οποίων και στην Ελλάδα) αλλά εξακολουθεί να υφίστανται στις αναπτυσσόμενες χώρες.
2.4 Η δίκαιη κατανομή των επιβαρύνσεων
Όπως προαναφέρθηκε, η παραγωγή των ρύπων που επιβαρύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
σχετίζεται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή και την κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας. Είναι
λοιπόν λογικό, οι ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες να έχουν περισσότερες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από τις αναπτυσσόμενες. Αυτό απεικονίζεται και στην εικόνα 2.3 που ακολουθεί.
2.5 Οι Διακυβερνητικές διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος
Ο Ο.Η.Ε. και ο Διεθνής Οργανισμός Μετεωρολογίας αναγνωρίζοντας το μέγεθος του
προβλήματος και τη διασυνοριακή του φύση προχώρησαν στη συγκρότηση της «Διακυβερνητικής
Διάσκεψης για την Αλλαγή του Κλίματος» (United Nations Framework Convention on Climate
Change), μιας επιτροπής δηλαδή από ειδικούς επιστήμονες η οποία θα μελετούσε όλες τις
παραμέτρους του προβλήματος.
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Η επιτροπή αυτή διοργάνωσε την πρώτη συνδιάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος. Η ιστορική
αυτή συνάντηση έλαβε χώρα στο Ρίο της Βραζιλίας, παράλληλα με τη «Διάσκεψη για τη Γη», τον
Ιούνιο του 1992. Η Ελλάδα υπέγραψε τις αποφάσεις της διασκέψεως και τις έκανε νόμο του
κράτους (ν. 2205/1994). Έκτοτε έχουν λάβει χώρα και άλλες συνδιασκέψεις με σημαντικότερη
αυτή στο Κιότο της Ιαπωνίας. Σε αυτή υπογράφηκε το, διάσημο πλέον, «πρωτόκολλο του Κιότο».

Εικόνα 2.3. Κατά κεφαλή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Πηγή:
gis1.ucsc.edu/~ericw/co2percap1998p.gif).
2.6 Το πρωτόκολλο του Κιότο
Το πρωτόκολλο που υπογράφηκε στο Κιότο από αντιπροσώπους 178 χωρών, θέτει εθελοντικούς
εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου για κάθε ανεπτυγμένη
βιομηχανική χώρα. Ως έτος αναφοράς λαμβάνεται το 1990. Αντικειμενικός σκοπός είναι η κατά 5%
μείωση των παγκόσμιων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2010. Η συνολική
παγκόσμια μείωση του 5% κατανέμεται ως εξής ανάμεσα στα 39 ανεπτυγμένα βιομηχανικά κράτη
του πλανήτη:
• 8% μείωση για την Ε.Ε., Ελβετία και τα περισσότερα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης,
• 7% μείωση για τις ΗΠΑ,
• 6% μείωση για τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ουγγαρία και την Πολωνία,
• Η Νέα Ζηλανδία, η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να σταθεροποιήσουν τις εκπομπές τους στα
επίπεδο του 1990, και
• Η Νορβηγία μπορεί να αυξήσει τις εκπομπές της κατά 1%, η Αυστραλία κατά 8% και η
Ισλανδία κατά 10%.
Η κατά 8% συνολική μείωση για την Ε.Ε. θα προκύψει από την κατά 28% μείωση για το
Λουξεμβούργο και την κατά 21% μείωση για τη Γερμανία και τη Δανία, μέχρι την κατά 25%
αύξηση των εκπομπών για την Ελλάδα και την κατά 27% αύξηση για την Πορτογαλία.
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Η ελληνική βουλή επικύρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο και το έκανε νόμο του Ελληνικού κράτους
(ν.3017/2002) στις 30.5.2002
2.7 Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα
Η Ελλάδα στα πλαίσια της συμφωνίας του πρωτοκόλλου του Κιότο πρέπει σε τακτά χρονικά
διαστήματα να υποβάλει εκθέσεις στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για την Αλλαγή του Κλίματος
σχετικά με την πορεία των εθνικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Υπεύθυνο για τη
σύνταξη αυτής της έκθεσης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έκθεσης του 2002 παρουσιάζονται στη συνέχεια.
2.7.1 Διοξείδιο του άνθρακα
Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.4, στην ενέργεια (καύση ορυκτών καυσίμων) οφείλεται το
92% των συνολικών εκπομπών CO2, ενώ το υπόλοιπο 8% προέρχεται από τις βιομηχανικές
διεργασίες (παραγωγή τσιμέντου και ασβέστη) και τη χρήση διαλυτών [5].
Η συνολική αύξηση εκπομπών CO2 κατά 23% από το 1990 έως το 2000 οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και ιδιαίτερα του ηλεκτρισμού, η κατανάλωση του
οποίου αυξάνει με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4,5% για την παραπάνω περίοδο [5].
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Εικόνα 2.4. Εκπομπές CO2 (Μt) ανά τομέα δραστηριότητας για τα έτη 1990 – 2000 [5].
2.7.2 Μεθάνιο
Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.5, ο τομέας των αποβλήτων, που περιλαμβάνει τα στερεά
απορρίμματα και τα υγρά απόβλητα είναι η μεγαλύτερη ανθρωπογενής πηγή εκπομπών μεθανίου,
ευθυνόμενη για το 51% περίπου των συνολικών εκπομπών μεθανίου το 2000. Ο τομέας της
γεωργίας, που περιλαμβάνει τις εντερικές ζυμώσεις των ζώων, τη διαχείριση ζωικών απορριμμάτων
και τις καλλιέργειες, είναι η δεύτερη σημαντικότερη πηγή εκπομπών, ευθυνόμενη για το 34% των
συνολικών εκπομπών, ενώ ο τομέας της ενέργειας (διαφυγές αερίων κατά την αποθήκευση και
διανομή υγρών/αερίων καυσίμων) ευθύνεται για το υπόλοιπο 15% [5].
Η συνολική αύξηση εκπομπών μεθανίου κατά 22% μεταξύ των ετών 1990 και 2000 οφείλεται
κυρίως στις αυξημένες εκπομπές από τον τομέα των αποβλήτων (42% περίπου) και λιγότερο στην
αύξηση εκπομπών του ενεργειακού τομέα (30,7% περίπου), ενώ οι εκπομπές μεθανίου από την
γεωργία μειώνονται κατά 1,5% στο ίδιο χρονικό διάστημα [5].
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Εικόνα 2.5. Εκπομπές CH4 (Μt) ανά τομέα δραστηριότητας για τα έτη 1990 – 2000 [5].
2.7.3 Υποξείδιο του αζώτου
Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.6, ο αγροτικός τομέας είναι η κύρια πηγή εκπομπών
υποξειδίου του αζώτου, ευθυνόμενη για το 61% περίπου των συνολικών εκπομπών το 2000. Ο
τομέας της ενέργειας ευθύνεται για το 34% των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου, ενώ το
υπόλοιπο 5% προέρχεται από τις βιομηχανικές διεργασίες [5].
Η συνολική αύξηση εκπομπών υποξειδίου του αζώτου κατά 4% περίπου μεταξύ των ετών 1990 και
2000 οφείλεται αφενός στις αυξημένες εκπομπές από τον τομέα της ενέργειας κατά 22,2%, ενώ ο
τομέας των βιομηχανικών διεργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 20,4% (ως αποτέλεσμα της
μειωμένης παραγωγής νιτρικού οξέος) όπως επίσης και ο αγροτικός τομέας ο οποίος εμφανίζει
μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου κατά 2,4% στο ίδιο χρονικό διάστημα, ως
αποτέλεσμα της μειωμένης χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων στις καλλιέργειες [5].
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Εικόνα 2.6. Εκπομπές N2O (Mt) ανά τομέα δραστηριότητας για τα έτη 1990 – 2000 [5].
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2.8 Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον άνθρωπο
Οι άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο
προβλέπεται να είναι:
• Η αύξηση του υποσιτισμού και των συνεπακόλουθων επιπλοκών λόγω των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στα συστήματα παραγωγής τροφής,
• Οι αυξημένοι θάνατοι, οι ασθένειες και οι τραυματισμοί ανθρώπων ως αποτέλεσμα των
καυσώνων, των πλημμύρων, των καταιγίδων και των ξηρασιών,
• Οι αυξημένες διαρροϊκές επιδημίες καθώς τα μικρόβια που τις προκαλούν ευνοούνται από
τις αυξημένες θερμοκρασίες,
• Η αλλαγή στη γεωγραφική κατανομή των μεταδοτικών ασθενειών λόγω της μεταβολής των
κλιματικών συνθηκών στις διάφορες περιοχές του πλανήτη.
Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το μέγεθος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Όλες
οι προβλέψεις στηρίζονται στη χρήση μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης. Στην Εικόνα που
ακολουθεί, συνοψίζονται οι σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ανάλογα με την
αύξηση της θερμοκρασίας που θα επέλθει (βλ. Πίνακα 2.2).
2.9 Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει βρεθεί πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα σε
παγκόσμιο επίπεδο. Σχεδόν καθημερινά είναι τα πρωτοσέλιδα τόσο στον ελληνικό όσο και στο
διεθνή τύπο σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα αντιμετώπισής της.
Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ και η Διακυβερνητική Διάσκεψη για το Κλίμα
κέρδισαν από κοινού το Νόμπελ Ειρήνης 2007 για την εκστρατεία τους στον αγώνα ενημέρωσης
του κοινού για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων και
εφαρμογή πολιτικών σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα:
Στον κτηριακό τομέα:
• Αποδοτικός φωτισμός και χρήση ηλιακού φωτός
• Ενεργειακά αποδοτικότερες ηλεκτρικές συσκευές
• Βελτιωμένα σκεύη μαγειρικής και μόνωση των κτηρίων
• Εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας (παθητικά και ενεργητικά)
• Εναλλακτικά ψυκτικά υγρά - Ανάκτηση και ανακύκλωση των φθοριομένων ρευστών
Στις μεταφορές:
• Αποδοτικότερα οχήματα
• Υβριδικά οχήματα
• Καθαρότερα οχήματα με ντίζελ
• Βιοκαύσιμα
• Στροφή προς δημόσια συστήματα μεταφορών
• Περπάτημα και ποδηλασία
• Καλύτερος σχεδιασμός των μεταφορών
Στη βιομηχανία:
• Ενεργειακά αποδοτικότερος εξοπλισμός
• Ανάκτηση θερμότητας και ισχύος
• Ανακύκλωση και υποκατάσταση υλικών
• Έλεγχος αέριων εκπομπών (πέραν του CO2)
• Εφαρμογή εξειδικευμένων επιμέρους τεχνολογιών
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Πίνακας 2.2. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι προβλεπόμενες επιπτώσεις ανά τομέα [7].
Φαινόμενο και τάση

Πάνω από τις περισσότερες
χερσαίες περιοχές:
1. Οι κρύες μέρες και νύκτες θα
γίνουν θερμότερες και λιγότερες
2. Οι θερμές μέρες και νύχτες θα
γίνουν θερμότερες και συχνότερες

Πιθανότητα
εκδήλωσης του
φαινομένου

Σχεδόν βέβαιο

Αυξάνει η συχνότητα εκδήλωσης
καυσώνων πάνω από τις
περισσότερες χερσαίες περιοχές

Πολύ πιθανό

Αυξάνεται η συχνότητα
εκδήλωσης έντονων
βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων
πάνω από τις περισσότερες
χερσαίες περιοχές

Πολύ πιθανό

Αυξάνονται τα εδάφη που θα
πληγούν από ξηρασία

Πιθανό

Παραδείγματα προβλεπόμενων επιπτώσεων ανά τομέα
Γεωργία, δασοπονία και
οικοσυστήματα
1. Αυξημένες αποδόσεις στα
ψυχρότερα κλίματα
2. Μειωμένες αποδόσεις στα
θερμότερα κλίματα
3. Αυξημένες επιδρομές εντόμων

1. Μειωμένες αποδόσεις στα
θερμότερα κλίματα λόγω του
θερμικού stress
2. Αύξηση του κινδύνου
πυρκαγιών
1. Ζημιές στις καλλιέργειες
2. Διάβρωση των εδαφών

1. Υποβάθμιση εδαφών
2. Μειωμένες αποδόσεις
3. Αυξημένοι θάνατοι ζώων
4. Αύξηση του κινδύνου
πυρκαγιών
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Υδατικοί πόροι

Ανθρώπινη υγεία

Κοινωνία

1. Επιπτώσεις στους
υδατικούς πόρους που
σχετίζονται με την τήξη
των παγετώνων
2. Αυξημένοι ρυθμοί
εξατμισοδιαπνοής

Μειωμένη θνητότητα λόγω
χειμερινών ασθενειών

1. Αυξημένη ζήτηση
νερού
2. Προβλήματα ποιότητας
νερού (π.χ. λόγω
ευτροφισμού)
1. Αρνητικές επιπτώσεις
στην ποιότητα των
επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων
2. Ρύπανση των υδάτινων
αποθεμάτων
3. Ίσως περιοριστεί η
έλλειψη νερού
Εντεινόμενη έλλειψη
νερού

Αυξημένος κίνδυνος
θνητότητας λόγω θερμικού
stress, ιδιαίτερα για τα
ευάλωτα άτομα

1. Μειωμένη ζήτηση
ενέργειας για θέρμανση
2. Αυξημένη ζήτηση ενέργειας
για ψύξη
3. Μείωση προβλημάτων στις
μεταφορές λόγω χιονιού
4. Επιπτώσεις στο χειμερινό
τουρισμό
Επιδείνωση της ποιότητας
ζωής στις θερμές περιοχές για
νέους, γέρους και φτωχούς
ανθρώπους

Αυξημένος κίνδυνος
θανάτων, τραυματισμών ή
επιδημιών

1. Επιπτώσεις σε οικισμούς,
εμπόριο και μεταφορές λόγω
πλημμύρων
2. Πιέσεις στις αστικές και
αγροτικές υποδομές

1. Αυξημένος κίνδυνος
έλλειψης νερού και τροφής
2. Αυξημένος κίνδυνος
υποσιτισμού
3. Αυξημένος κίνδυνος
επιδημιών που μεταδίδονται
με την τροφή και το νερό

1. Έλλειψη νερού για
οικισμούς, βιομηχανία και
κοινωνία
2. Μειωμένη παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας
3. Πιθανή ανθρώπινη
μετανάστευση

(συνέχεια του προηγούμενου πίνακα)
Φαινόμενο και τάση

Πιθανότητα
εκδήλωσης του
φαινομένου

Αυξάνονται οι έντονοι τροπικοί
κυκλώνες

Πιθανό

Αύξηση της
θαλασσών

Πιθανό

στάθμης

των

Παραδείγματα προβλεπόμενων επιπτώσεων ανά τομέα
Γεωργία, δασοπονία και
οικοσυστήματα
1. Ζημιές στις καλλιέργειες
2. Ξερίζωμα δέντρων
3. Καταστροφή κοραλιών

Υδατικοί πόροι

Υφαλμύρωση του νερού άρδευσης
και των υδατοκαλλιεργειών του
γλυκού νερού
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Ανθρώπινη υγεία

Οι διακοπές ηλεκτρικού
ρεύματος προκαλούν
προβλήματα στην
υδροδότηση

Αυξημένος κίνδυνος
θανάτων, τραυματισμών ή
επιδημιών από έλλειψη
καθαρού νερού και τροφής

Μειωμένη διαθεσιμότητα
γλυκού νερού λόγω
υφαλμύρωσης

1. Αυξημένος κίνδυνος
θανάτων και τραυματισμών
από πνιγμούς
2. Προβλήματα υγείας λόγω
μετανάστευσης

Κοινωνία
1. Επιπτώσεις από τις
πλημμύρες και τους ισχυρούς
ανέμους
2. Έλλειψη ασφαλιστικής
κάλυψης στις ευάλωτες
περιοχές
3. Πιθανή ανθρώπινη
μετανάστευση
Ανάγκη εκτίμησης κόστουςοφέλους για την προστασία
των παράκτιων περιοχών
έναντι μετακίνησης
πληθυσμών και υποδομών

Στη γεωργία:
• Αποδοτικότερη διαχείριση εδαφών με στόχο την αύξηση αποθήκευσης άνθρακα
• Αποδοτικότερη καλλιέργεια ρυζιού
• Αποδοτικότερη διαχείριση αγροτικών ζώων και κοπριάς για μείωση εκπομπών CH4
• Αποδοτικότερη διαχείριση αζωτούχων λιπασμάτων για μείωση εκπομπών N2O
• Καλλιέργεια ενεργειακών φυτών
Στη διαχείριση των αποβλήτων:
• Ανάκτηση μεθανίου από ΧΥΤΑ
• Καύση αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας
• Κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος
• Μείωση αποβλήτων και ανακύκλωση
ΣΥΝΟΨΗ
Το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί το σημαντικότερο παγκόσμιο
περιβαλλοντικό πρόβλημα. Σχετίζεται άμεσα με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Το φαινόμενο
του θερμοκηπίου δημιουργείται λόγω της ιδιότητας ορισμένων αερίων της ατμόσφαιρας να
συγκρατούν προσωρινά τη θερμότητα που εκπέμπεται από τη γη. Τα σημαντικότερα αέρια που
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το
υποξείδιο του αζώτου και οι χλωροφθοράνθρακες.
Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής εκδηλώνονται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Αναμένονται αυξημένες ημέρες καύσωνα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη και
αυξημένες βροχοπτώσεις σε άλλες. Η αλλαγή του κλίματος θα υποχρεώσει αρκετά είδη ζώων αλλά
και ανθρώπους να μεταναστεύσουν. Επίσης θα επιφέρει σημαντικές έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία
σχεδόν όλων των κατοίκων του πλανήτη.
Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ορισμένων μέτρων τα οποία μπορούν να
αποτελέσουν το ανάχωμα στην επιδείνωση του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γεντεκάκης Ι. (1999). «Ατμοσφαιρική ρύπανση» Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη
2. Γεωργόπουλος, Α. (2002). «Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης», Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα.
3. Κουϊμτζής, Θ., Φυτιάνος, Κ., Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ. (1998). «Χημεία Περιβάλλοντος»,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
4. G. Tyler Miller, Jr. (1999). «Βιώνοντας στο Περιβάλλον, Αρχές Περιβαλλοντικών
Επιστημών», Τόμοι Ι και ΙΙ, 9η έκδοση, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
5. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2002). 3η Εθνική Έκθεση της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για
την Κλιματική Αλλαγή.
6. Barry R.G. and R.J. Chorley (1998). Atmosphere, weather and climate, 7th ed., Routledge.
7. IPCC WGII (2007). “IPCC WGII 4th Assessment Report, Summary for Policymakers”,
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.ipcc.ch, Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης: 10/10/2007
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σε τι διαφέρει το φυσικό από το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου; Τι προσφέρει
στη γη το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου και σε τι θα διέφερε η ζωή πάνω στη Γη εάν
δεν υπήρχε;
2. Να συζητήσετε στην τάξη και να αναφέρετε 5 συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να μπορούν να
εφαρμοστούν άμεσα στον οικιακό χώρο και τα οποία συμβάλουν στην αντιμετώπιση του
φαινομένου του θερμοκηπίου.
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3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής:
Ποια ακτινοβολία παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου;
• Η τύπου γάμα
• Η υπεριώδης
• Η ραδιενεργή
• Η υπέρυθρη
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι αληθής για τα αέρια του θερμοκηπίου;
• Εάν δεν υπήρχαν, η γη θα ήταν παγωμένη
• Η υπερβολική παραγωγή τους προκαλεί αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης
• Είναι ούτως ή άλλως επιβαρυντικά για την ατμόσφαιρα της γης
• Το μεγαλύτερο ποσοστό τους προέρχεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων
Ποια από τις παρακάτω τετράδες περιέχει τα κυριότερα αέρια ανθρωπογενούς
προέλευσης που συμμετέχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου;
• Μεθάνιο, όζον, διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του άνθρακα
• Διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου, χλωροφθοράνθρακες
• Διοξείδιο του θείου, μεθάνιο, χλωροφθοράνθρακες, μονοξείδιο του άνθρακα
• Μεθάνιο, όζον, υδρόθειο, διοξείδιο του άνθρακα
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3. Η ΛΕΠΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παράθεση στοιχείων σχετικά με την καταστροφή της στοιβάδας
του όζοντος στη στρατόσφαιρα, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ατμοσφαιρικά
προβλήματα καθώς οι επιπτώσεις του πλήττουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γης.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:
• Αναλύετε τις διαφορές ανάμεσα στο «καλό» και στο «κακό» όζον
• Περιγράφετε το μηχανισμό δράσης των ρύπων που καταστρέφουν το όζον
• Απαριθμείτε τις επιπτώσεις στον άνθρωπο από την καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
• «Καλό» και «κακό» όζον
• Στοιβάδα του όζοντος
• Στρατόσφαιρα
• Υπεριώδης ακτινοβολία
• Χλωροφθοράνθρακες
• Μελάνωμα
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η λέπτυνση της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για λόγους απλότητας έχει καθιερωθεί να καλείται ως «η τρύπα του
όζοντος». Η καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος στη στρατόσφαιρα οδηγεί σε αύξηση της
υπεριώδους ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης. Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί
βλάβη στο DNA των φυτών και ζώων και βέβαια σε αυτό των ανθρώπων. Η σημαντικότερη
επίπτωση που έχει η καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος στο ανθρώπινο είδος είναι η
αύξηση των δερματικών καρκίνων.
Η ενότητα διαρθρώνεται ως εξής: Γίνεται η παρουσίαση του «καλού» και του «κακού» όζοντος,
και ακολουθεί η αναφορά στην προστασία που προσφέρει η στοιβάδα του όζοντος από την
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Ο μηχανισμός δράσης των ρύπων ακολουθεί ενώ παρουσιάζονται
και οι επιπτώσεις της καταστροφής της στρατοσφαιρικής στοιβάδας του όζοντος στον άνθρωπο,
στη φύση αλλά και στα μνημεία.
3.1 Το καλό και το κακό όζον
Όπως προαναφέρθηκε, ο αέρας που αναπνέουμε αποτελείται σε ποσοστό περίπου 21% από
οξυγόνο (Ο2), το οποίο αποτελείται από δύο άτομα οξυγόνου συνδεδεμένα μαζί. Το όζον (Ο3) είναι
μια τριατομική μορφή του οξυγόνου, δηλαδή 3 άτομα οξυγόνου συνδέονται μεταξύ τους. Το όζον
είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό, το οποίο αντιδρά με διάφορες άλλες χημικές ενώσεις που βρίσκονται
στην ατμόσφαιρα.
Το όζον έχει την ιδιότητα να έχει διαφορετική επίδραση στις ανθρώπινες δραστηριότητες ανάλογα
με το σημείο της ατμόσφαιρας στο οποίο βρίσκεται. Όταν βρίσκεται στα κατώτερα στρώματα της
ατμόσφαιρας, δηλαδή στην τροπόσφαιρα, το όζον αποτελεί το σημαντικότερο δευτερογενή ρύπο
και κύριο συστατικό του φωτοχημικού νέφους. Αυτό το όζον καλείται «κακό όζον». Από την άλλη
μεριά, όταν το όζον βρίσκεται στη στρατόσφαιρα, δημιουργεί μια προστατευτική ασπίδα για τη γη,
η οποία μας προστατεύει από τις βλαβερές υπεριώδεις ακτινοβολίες. Τότε καλείται «καλό όζον».
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Η παρουσία του όζοντος ενώ είναι ευεργετική στη στρατόσφαιρα λειτουργώντας ως ασπίδα για τις
επικίνδυνες υπεριώδεις ακτινοβολίες, είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική για την ανθρώπινη υγεία κοντά
στην επιφάνεια της γης
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του όζοντος απαντιούνται στη στρατόσφαιρα, η οποία όπως
προαναφέρθηκε τοποθετείται σε υψόμετρο από 15-40 km από την επιφάνεια της γης. Στη
στρατόσφαιρα υπάρχει περίπου το 90% της συνολικής ποσότητας όζοντος της ατμόσφαιρας.
3.2 Η στοιβάδα του όζοντος και η υπεριώδης ακτινοβολία
Όπως αναφέρθηκε, η στοιβάδα του όζοντος μας προστατεύει από τη βλαβερή υπεριώδη
ακτινοβολία. Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV εν συντομία) αποτελεί ένα τμήμα του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1.

Εικόνα 3.1. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
Η υπεριώδης ακτινοβολία υποδιαιρείται σε τρία μικρότερα τμήματα, τα οποία καλούνται UVA,
UVB και UVC. Κάθε τμήμα από αυτά έχει μοναδικές χαρακτηριστικές ιδιότητες:
• Η UVA έχει τη λιγότερη ενέργεια από τις 3 μορφές. Η UVA δεν δεσμεύεται από τη
στοιβάδα του όζοντος και φτάνει αυτούσια στην επιφάνεια της γης. Για καλή μας τύχη,
μπορεί να προκαλέσει ελάχιστες ζημιές στους ζώντες οργανισμούς του πλανήτη.
• Η UVB ακτινοβολία έχει περισσότερη ενέργεια από τη UVA και απορροφάται σε πολύ
μεγάλο ποσοστό από το όζον στη στρατόσφαιρα. Η UVB είναι πολύ βλαπτική για τους
ζωντανούς οργανισμούς (ανθρώπους, ζώα και φυτά) που ζουν στη γη καθώς προσβάλει και
αλλοιώνει το DNA τους, δηλαδή το γενετικό τους κώδικα.
• Η UVC ακτινοβολία έχει πολλή μεγάλη ενέργεια και θα ήταν ιδιαίτερα βλαπτική εάν
έφτανε στην επιφάνεια της γης. Ευτυχώς όμως, η UVC απορροφάται πλήρως από τη
στοιβάδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια δεν φτάνει στην επιφάνεια τη
γης.
1% μείωση της στοιβάδας του όζοντος συνεπάγεται 1-2% αύξηση της ακτινοβολίας UVB που
φτάνει στη γη
Στην εικόνα 3.1 παρουσιάζεται η αύξηση στην υπεριώδη ακτινοβολία πάνω από την Ευρώπη για το
διάστημα 1980-1999. Βλέπουμε ότι πάνω από την Ελλάδα το ποσοστό της αύξησης κυμαίνεται
περίπου στο 5%.
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Εικόνα 3.1. Η αύξηση στην υπεριώδη ακτινοβολία πάνω από την Ευρώπη για το διάστημα 19801999 (Πηγή: reports.eea.europa.eu/signals-2000/en/fig9.3.gif).
3.3 Οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον, οι πηγές τους και ο μηχανισμός δράσης τους
Οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον είναι αυτές που περιέχουν άτομα βρωμίου και χλωρίου. Όταν
αυτές οι ουσίες φτάνουν στη στρατόσφαιρα, μέσω ενός πλέγματος χημικών αντιδράσεων οι οποίες
ενεργοποιούνται από την ηλιακή ακτινοβολία, οι ουσίες αυτές καταστρέφουν το όζον δρώντας
καταλυτικά. Δηλαδή, χωρίς να καταστρέφονται οι ίδιες καταστρέφουν το όζον.
Οι ουσίες αυτές είναι οι γνωστοί μας χλωροφθοράνθρακες (CFCs), οι υδρογονοφθοράνθρακες
(HCFCs) και τα Halons. Η σχετική δυναμικότητα των κυριότερων από αυτές τις ουσίες φαίνεται
στον πίνακα 3.1 και δηλώνεται ως «δυναμικό καταστροφής του όζοντος». Το άσχημο με
ορισμένες από αυτές τις ουσίες είναι ότι έχουν εξαιρετικά μεγάλο χρόνο ζωής, όπως επίσης,
βλέπουμε στον πίνακα 3.1.
Πίνακας 3.1. Χαρακτηριστικά ενώσεων που καταστρέφουν το όζον.
Όνομα
CFC-11
CFC-12
Halon 1301
Halon 2402
HCFC-22
HCFC-123
HCFC-124
HCFC-141b

Δυναμικό καταστροφής του όζοντος
1
1
10
6
0,05
0,02
0,02
0,1

Χρόνος ζωής (έτη)
50
102
65
13,3
1,4
5,9
9,4

Οι σημαντικότερες πηγές αυτών των ουσιών είναι:
• τα ψυκτικά ρευστά των ψυγείων και κλιματιστικών,
• τα προωθητικά αέρια των σπρέι,
• ορισμένα καθαριστικά στη βιομηχανία,
• τα διογκωτικά αέρια για διάφορα είδη βιομηχανικών εφαρμογών (π.χ. πολυουρεθάνη),
• ορισμένα πυροσβεστικά μέσα.
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Η καταστροφή της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος έχει επικρατήσει να αποκαλείται ως
«τρύπα του όζοντος». Το μέγεθος αυτής της τρύπας παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.2 και εκεί
βλέπουμε ότι η τρύπα έχει ήδη φτάσει το μέγεθος της επιφάνειας της Βόρειας Αμερικής.

Εικόνα 3.2. Το μέγεθος της τρύπας του όζοντος (Πηγή:
toms.gsfc.nasa.gov/eptoms/dataqual/oz_hole_avg_area_v8.jpg 3)
3.4 Οι επιπτώσεις της καταστροφής της στοιβάδας του όζοντος
Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο της αυξημένης υπεριώδους ακτινοβολίας στον άνθρωπο εξαρτούνται
από τον τύπο του δέρματος του καθενός μας. Άτομα με ανοικτόχρωμο δέρμα είναι τα πλέον
ευάλωτα.
• Καρκίνος του δέρματος: Η έκθεση σε αυξημένα επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας
προκαλεί μια μορφή δερματικού καρκίνου, το μελάνωμα. Ο χρόνος εκδήλωσης του
μελανώματος μπορεί να απέχει 15-25 χρόνια από την αρχική έκθεση. Προβλέπεται 1-2%
αύξηση των δερματικών καρκίνων για κάθε 1% μείωση του όζοντος.
• Καταρράκτης: Η έκθεση σε UV-B προκαλεί επίσης καταρράκτη στα μάτια μη
ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα 10% αύξηση της UV-B προβλέπεται να προκαλέσει 6%
περισσότερους καταρράκτες σε 50άρηδες
Για κάθε 1% που αυξάνεται η ακτινοβολία UVB που φτάνει στη γη, προβλέπεται αύξηση των
δερματικών καρκίνων κατά 2%.
Επίσης έχουν αναφερθεί ως επιπτώσεις
• η πρόωρη γήρανση του δέρματος, και
• η εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος των ανθρώπων.
Αντίστοιχα, οι επιπτώσεις της αυξημένης υπεριώδους ακτινοβολίας στα φυτά είναι:
• Παρεμπόδιση φωτοσύνθεσης
• Αλλαγή των ρυθμών ανάπτυξης
• Καταστροφή του DNA
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3.4 Μέτρα ατομικής προστασίας
Μέτρα στοιχειώδους ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει να τηρούνται από τα ευάλωτα άτομα
και ιδιαιτέρως από τα μικρά παιδιά:
• Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο (ιδιαιτέρως από 10πμ - 4 μμ),
• Χρήση καπέλων, γυαλιών ηλίου και μακρυμάνικων ρούχων,
• Χρήση αντηλιακών με υψηλό δείκτη προστασίας,
• Αποφυγή solarium.
ΣΥΝΟΨΗ
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει το παγκόσμιο πρόβλημα της καταστροφής της στοιβάδας του
στρατοσφαιρικού όζοντος. Η ενότητα ξεκινά με τη διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό όζον.
Η παρουσία του όζοντος ενώ είναι ευεργετική στη στρατόσφαιρα λειτουργώντας ως ασπίδα για τις
επικίνδυνες υπεριώδεις ακτινοβολίες, είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική για την ανθρώπινη υγεία κοντά
στην επιφάνεια της γης.
Ακολουθεί η παρουσίαση των ρύπων και του μηχανισμού που καταστρέφει το όζον στη
στρατόσφαιρα ενώ παρουσιάζονται και οι σημαντικότερες επιπτώσεις αυτού του φαινομένου στον
άνθρωπο αλλά και στα υπόλοιπα είδη της Γης. Τέλος παρουσιάζονται μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γεντεκάκης Ι. (1999). «Ατμοσφαιρική ρύπανση» Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη
2. Γεωργόπουλος, Α. (2002). «Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης», Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα.
3. Κουϊμτζής, Θ., Φυτιάνος, Κ., Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ. (1998). «Χημεία Περιβάλλοντος»,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
4. G. Tyler Miller, Jr. (1999). «Βιώνοντας στο Περιβάλλον, Αρχές Περιβαλλοντικών
Επιστημών», Τόμοι Ι και ΙΙ, 9η έκδοση, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
5. Ιστότοπος της Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA) των Η.Π.Α. για τη
στοιβάδα του όζοντος, www.nasa.gov/vision/earth/environment/ozone_resource_page.html,
Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 15/10/2007.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Τι είναι το «καλό» και τι το «κακό» όζον; Σε ποιο τμήμα της ατμόσφαιρας βρίσκεται το
καθένα από αυτά;
2. Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από την καταστροφή
της στοιβάδας του όζοντος στη στρατόσφαιρα; Με ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να
προστατευθούμε από αυτές τις επιπτώσεις;
3. Το όζον αποτελεί παράγωγο του:
• Φωσφόρου
• Οξυγόνου
• Αζώτου
• Θείου
4. Ποια πρόταση είναι αληθής για το όζον σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία;
• Είναι βλαβερό τόσο στην τροπόσφαιρα, όσο και στη στρατόσφαιρα
• Είναι ωφέλιμο στην τροπόσφαιρα αλλά βλαβερό στη στρατόσφαιρα
• Είναι ωφέλιμο τόσο στην τροπόσφαιρα, όσο και στη στρατόσφαιρα
• Είναι βλαβερό στην τροπόσφαιρα αλλά ωφέλιμο στη στρατόσφαιρα
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4. Η ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η μελέτη του φαινομένου της όξινης βροχής. Εξετάζονται οι
ρύποι που το προκαλούν, ο μηχανισμός δράσης τους και οι επιπτώσεις που έχει η όξινη βροχή στο
γήινο οικοσύστημα.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
• Συγκρίνετε την οξύτητα 2 διαφορετικών διαλυμάτων
• Αναφέρετε τους 2 πρωτογενείς ατμοσφαιρικούς ρύπους που συμβάλουν στο σχηματισμό
της όξινης βροχής
• Περιγράφετε το μηχανισμό σχηματισμού της όξινης βροχής
• Απαριθμείτε τις επιπτώσεις της όξινης βροχής
• Αναλύετε τις επιπτώσεις της όξινης βροχής στα δάση
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
• pH
• όξινη βροχή
• Θειικό οξύ
• Νιτρικό οξύ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η όξινη βροχή αποτελεί ένα πρόβλημα της ατμόσφαιρας το οποίο, πολλές φορές, ξεφεύγει από τα
εθνικά σύνορα του κάθε κράτους. Ενώ το πρόβλημα είναι γνωστό από το 1850, έγινε ιδιαίτερα
έντονο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν η όξινη βροχή έπληξε τα δάση του Καναδά λόγω
των εκπομπών ρύπων από τα εργοστάσια των βορείων πολιτειών των Η.Π.Α. Κάτι ανάλογο συνέβη
και με τα δάση της Σκανδιναβίας στην Ευρώπη, τα οποία επλήγησαν από τις εκπομπές των
εργοστασίων της Κεντρικής Ευρώπης.
Η ενότητα ξεκινά με τον ορισμό της όξινης βροχής και της παρουσίασης της κλίμακας του pH. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται οι πρωτογενείς ρύποι που προκαλούν την όξινη βροχή και οι κυριότερες
ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές τους. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των
κυριότερων αρνητικών επιπτώσεων της όξινης βροχής.
4.1 Τι είναι η όξινη βροχή;
Ως όξινη βροχή ονομάζονται όλες οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις (δηλ. η βροχή, το χιόνι, το
χαλάζι) οι οποίες έχουν pH χαμηλότερο από το pH της κανονικής βροχής, δηλαδή οι
κατακρημνίσεις αυτές είναι πιο όξινες από την κανονική βροχή.
4.2 Η κλίμακα του pH
Το pH είναι ένα μέτρο του πόσο όξινο ή πόσο αλκαλικό είναι ένα διάλυμα. Η κλίμακα του pH
κυμαίνεται από το 0 έως το 14. Τα όξινα διαλύματα έχουν pH μικρότερο από 7 ενώ τα αλκαλικά
έχουν πάνω από 7. Όταν ένα διάλυμα έχει pH=7, τότε καλείται ουδέτερο. Ορισμένα παραδείγματα
οξύτητας καθημερινών προϊόντων φαίνονται στην Εικόνα 4.1.
Προσοχή: Η κλίμακα του pH είναι λογαριθμική. Αυτό σημαίνει ότι ένα διάλυμα που έχει pH=3
είναι 10 φορές πιο όξινο σε σχέση με ένα διάλυμα που έχει pH=4. Μια διαφορά 2 μονάδων στην
κλίμακα του pH δηλώνει ότι η οξύτητα είναι 100 φορές μεγαλύτερη κ.ο.κ.
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Εικόνα 4.1. Η κλίμακα του pH.
4.3 Ποιο είναι το pH της κανονικής βροχής;
Το pH της κανονικής βροχής δεν είναι 7 όπως ίσως θα περίμενε κάποιος. Το pH της κανονικής
βροχής είναι περίπου 5,6. Το νερό, λοιπόν, της φυσικής βροχής είναι ελαφρώς όξινο γιατί όταν το
διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας διαλύεται στις σταγόνες της βροχής σχηματίζεται
καρβονικό οξύ.
Το pH της κανονικής βροχής είναι 5,6 και όχι 7 !!!
4.4 Οι ρύποι που προκαλούν την όξινη βροχή και οι πηγές τους
Οι σημαντικότεροι πρωτογενείς ατμοσφαιρικοί ρύποι που προκαλούν την όξινη βροχή είναι το
διοξείδιο του θείου (SO2) και τα οξείδια του αζώτου (NOx):
• Το διοξείδιο του θείου περιέχεται στα ορυκτά καύσιμα (ιδιαίτερα στο αργό πετρέλαιο).
Πηγές του είναι λοιπόν όλα τα οχήματα που καίνε παράγωγα του αργού πετρελαίου, οι
κεντρικές θερμάνσεις των κτηρίων, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι
βιομηχανίες.
• Τα οξείδια του αζώτου παράγονται από την αντίδραση του αζώτου και του οξυγόνου της
ατμόσφαιρας στις μηχανές εσωτερικής καύσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, των αυτοκινήτων, της βιομηχανίας κ.λπ.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο κοινός παρονομαστής στην παραγωγή των ρύπων της όξινης
βροχής είναι η καύση των ορυκτών καυσίμων.
4.5 Ο μηχανισμός δράσης των ρύπων
Όταν το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου φτάσουν στην τροπόσφαιρα, αντιδρούν με
την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζουν θειικό οξύ και νιτρικό οξύ, αντίστοιχα. Αυτά τα
οξέα στη συνέχεια πέφτουν στην επιφάνεια της Γης είτε μαζί με τη βροχή, το χιόνι ή το χαλάζι
(οπότε μιλάμε για υγρή απόθεση οξέων ή όξινη βροχή) είτε ως ξηρά σωματίδια οπότε μιλάμε για
ξηρή απόθεση των οξέων.
Η εκδήλωση των φαινομένων της όξινης βροχής επεκτείνεται σε περισσότερα του ενός κράτη,
καθιστώντας την όξινη βροχή πρόβλημα διακρατικό ή ακόμα και περιφερειακό (βλ. Εικόνα 4.1).
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Εικόνα 4.1. Η επικινδυνότητα από την όξινη βροχή στα διάφορα σημεία της Ευρώπης. Με κόκκινο
χρώμα σημειώνονται οι περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο και με κίτρινο οι
περιοχές με μέτριο επίπεδο κινδύνου (Πηγή: maps.grida.no/library/files/acid_rain_in_europe.png).
4.6 Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στα δάση
Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής εξαρτούνται, κυρίως, από την οξύτητα της βροχής αλλά και τη
χημική σύσταση του εδάφους. Η πρώτη, και πλέον οφθαλμοφανής, αρνητική επίπτωση στα δέντρα
είναι το ότι η όξινη βροχή πλήττει το φύλλωμα των δέντρων παρεμποδίζοντας έτσι τους
μηχανισμούς άμυνας και την υγεία των δέντρων αλλά και την αναπαραγωγική τους ικανότητα.
Η όξινη βροχή, επίσης, καταστρέφει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά του εδάφους όπως το
ασβέστιο και το μαγνήσιο παρεμποδίζοντας έτσι έμμεσα την ανάπτυξη και την υγεία των δέντρων.
Η μοναδική άμυνα των δέντρων στην αντιμετώπιση της όξινης βροχής είναι η ικανότητα του
εδάφους να αδρανοποιεί τα συστατικά της όξινης βροχής.
Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στα δάση είναι, θεωρητικά, αντιστρεπτές. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα δημιουργείται με την καταστροφή των θρεπτικών συστατικών του εδάφους. Ακόμα και
αν σταματήσει σήμερα η όξινη βροχή, χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια για να επανέλθουν τα
θρεπτικά συστατικά στο έδαφος μέσω των διεργασιών της φύσης.
Άλλες επιπτώσεις της όξινης βροχής
Η όξινη βροχή προκαλεί επίσης οξίνιση των λιμνών (καθώς το νερό των λιμνών δύσκολα
ανανεώνεται) με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν όλοι οι υδρόβιοι οργανισμοί. Η οξίνιση του νερού
των λιμνών προκαλεί αυξημένη διαλυτοποίηση του αλουμινίου που υπάρχει στα εδάφη που
περιβάλλουν τις λίμνες και στα ιζήματα των λιμνών. Το αλουμίνιο αποτελεί δηλητήριο για τους
υδρόβιους οργανισμούς.
Επίσης, η όξινη βροχή πλήττει τα κτίρια και τα μνημεία καθώς τα όξινα συστατικά διαβρώνουν τα
οικοδομικά υλικά. Η όξινη βροχή, λοιπόν, συνιστά σημαντική απειλή για χώρες όπως η Ελλάδα, οι
οποίες είναι πλούσιες σε αρχαία μνημεία.

28

ΣΥΝΟΨΗ
Η όξινη βροχή αποτελεί ένα περιφερειακό-διακρατικό ατμοσφαιρικό πρόβλημα. Όταν τα οξείδια
του αζώτου και το διοξείδιο του θείου, τα οποία εκπέμπονται ως πρωτογενείς ρύποι της
ατμόσφαιρας από τη γη, έρθουν σε επαφή με την υγρασία της ατμόσφαιρας σχηματίζονται το
νιτρικό και το θειικό οξύ, αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο δευτερογενείς ρύποι επανέρχονται στη γη μέσω
της βροχής ή του χιονιού ή ακόμα και μέσω ξηρής απόθεσης, προκαλώντας έτσι το φαινόμενο της
όξινης βροχής.
Η όξινη βροχή προκαλεί σημαντικά προβλήματα στα δάση, στους υδρόβιους οργανισμούς αλλά και
στα κτίρια και στα μνημεία που υπάρχουν πάνω στη Γη.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής:
Ποιο είναι το pH της κανονικής βροχής;
• 7,0
• 8,2
• 5,6
• 4,1
Πόσες φορές πιο όξινη είναι μια βροχή που έχει pH=3 σε σχέση με μια που έχει pH=5;
• 2
• 20
• 100
• 200
Ποια από τα παρακάτω οξέα ευθύνονται για την όξινη βροχή;
• Ανθρακικό και υδροχλωρικό
• Νιτρικό και ανθρακικό
• Υδροχλωρικό και θειικό
• Θειικό και νιτρικό
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5. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της ενότητας είναι: α) η παρουσίαση των επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον η χρήση του
αυτοκινήτου με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά του στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, και β) η καταγραφή των ενεργειών που μπορεί να γίνουν και των μέτρων που πρέπει να
ληφθούν, τόσο από τους αρμόδιους φορείς όσο και από τους απλούς πολίτες στην καθημερινή τους
πρακτική, ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
• Αναφέρετε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση του αυτοκινήτου
• Γνωρίζετε τρόπους που εξοικονομούν καύσιμα στις καθημερινές σας μεταφορές
• Απαριθμείτε τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που σχετίζονται με το αυτοκίνητο
• Αναλύετε τα πολιτικά μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων
• Αναλύετε τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά των βιοκαυσίμων
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
• Αυτοκίνητο
• Ρύποι
• Καταλύτες
• Βιοαιθανόλη
• Βιοντίζελ
• Υβριδικά οχήματα
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το αυτοκίνητο αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου υλικού πολιτισμού.
Χρησιμοποιείται καθημερινά για τις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών έχοντας μειώσει
ουσιαστικά τις αποστάσεις. Η χρήση, όμως, του αυτοκινήτου, εκτός από τα μεγάλα κυκλοφοριακά
προβλήματα που δημιουργεί, προκαλεί και σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Στη ενότητα αυτή παρουσιάζονται, καταρχάς, οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί η
χρήση του αυτοκινήτου. Έμφαση δίνεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Παρουσιάζονται οι
σημαντικότεροι αέριοι ρύποι που παράγονται από τα αυτοκίνητα, οι επιπτώσεις τους στην
ανθρώπινη υγεία καθώς επίσης και τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
5.1 Περιβάλλον και αυτοκίνητο
Η χρήση του αυτοκινήτου, εκτός από τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργεί,
προκαλεί και πολλές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε 3 επίπεδα:
1. Συντελεί στην εξάντληση των φυσικών πόρων τόσο λόγω των υλικών που απαιτούνται για
την κατασκευή του, όσο και των πετρελαιοειδών που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα.
2. Επιβαρύνει την ατμόσφαιρα λόγω της εκπομπής των αερίων ρύπων που περιέχονται στα
καυσαέρια. Το γεγονός δε ότι η εκπομπή των ρύπων γίνεται στο επίπεδο αναπνοής των
ανθρώπων επιτείνει το πρόβλημα.
3. Προκαλεί ηχορύπανση.
Η σημαντικότερη βέβαια επίπτωση που έχει η χρήση του αυτοκινήτου στο περιβάλλον είναι η
συνεισφορά του στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Μεγαλουπόλεις όπως το Λος Άντζελες και το
Λονδίνο στη δεκαετία του 1970, η πόλη του Μεξικού, το Ρίο, η Αθήνα και πολύ πρόσφατα το
Παρίσι ήρθαν αντιμέτωπες με τις αισθητικές και ατμοσφαιρικές επιβαρύνσεις που προκαλούνται
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από το φωτοχημικό νέφος που οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην κυκλοφορία των
αυτοκινήτων.
5.2 Κατηγορίες εκπεμπόμενων ρύπων από τα αυτοκίνητα
Η σύσταση των καυσαερίων των αυτοκινήτων εξαρτάται από:
• την τεχνολογία του αυτοκινήτου,
• το είδος και την κατάσταση του κινητήρα,
• την ποιότητα των καυσίμων, και
• τις συνθήκες οδήγησης.
Οι κυριότεροι ρύποι που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα είναι οι εξής:
• Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Ο συγκεκριμένος ρύπος αποτελεί προϊόν της ατελούς καύσης
των υδρογονανθράκων των καυσίμων που λαμβάνει χώρα στις μηχανές των αυτοκινήτων. Τα
αυτοκίνητα ευθύνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό για την παρουσία του στην ατμόσφαιρα των
αστικών κέντρων.
• Οξείδια του αζώτου (NOx): Τα οξείδια του αζώτου σχηματίζονται με οξείδωση των μορίων του
αζώτου τόσο του αέρα καύσης όσο και του καυσίμου.
• Οξείδια του θείου (SO2): Το θείο που περιέχεται στα υγρά καύσιμα μετατρέπεται κατά 95-98%
σε SO2 και το υπόλοιπο σε SO3. Το διοξείδιο του θείου προσβάλλει τα αναπνευστικά όργανα.
Προκαλεί επίσης βλάβες στα κτίρια και τα μάρμαρα, γεγονός που στην Ελλάδα αποκτά
ιδιαίτερη σημασία λόγω των πολλών αρχαιοτήτων.
• Βενζόλιο (C6H6): Οι εκπομπές βενζολίου στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία
μετά το 1992 εξαιτίας της αυξημένης περιεκτικότητάς του στην αμόλυβδη βενζίνη. Το βενζόλιο
είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνο.
• Αιωρούμενα σωματίδια (PM10): Η εκπομπή σωματιδίων συνδέεται κυρίως με τα οχήματα που
κινούνται με πετρέλαιο κίνησης. Τα σωματίδια με διάμετρο ίση ή μικρότερη από 10 μm
επικάθονται στους πνεύμονες του ανθρώπου και συνδέονται ευθέως με την εμφάνιση
καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων.
• Μόλυβδος (Pb): Ο μόλυβδος είναι μέταλλο δηλητηριώδες ο οποίος με τη μορφή οργανικών
ενώσεών του χρησιμοποιούταν ως αντικροτικό στη βενζίνη super. Η κατάργηση του
συγκεκριμένου τύπου βενζίνης από τις αρχές του 2002 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μόλυβδος
δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα.
• Όζον (Ο3): Το όζον είναι δευτερογενής ρύπος, δηλαδή δεν αποτελεί παραπροϊόν της
λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσεων των αυτοκινήτων. Σχηματίζεται παρουσία
ηλιακού φωτός από αντιδράσεις ανάμεσα στα ΝΟx και τους άκαυστους υδρογονάνθρακες. Τό
όζον αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία του γνωστού φωτοχημικού νέφους.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος για το 1998, η συμμετοχή των οδικών
μεταφορών στη ρύπανση της ατμόσφαιρας των 15 κρατών μελών της Ε.Ε. εκτιμάται ότι είναι [1]:
• 60% για το CO,
• 47% για τα NOx,
• 34% για τους άκαυστους υδρογονάνθρακες,
• 27% για τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μm, και
• 2,8% για το SO2
5.3 Επιπτώσεις από την ατμοσφαιρική ρύπανση
Πέρα όμως από τις αισθητικές και ατμοσφαιρικές επιβαρύνσεις, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
αναφέρει ότι ετησίως 3 εκατομμύρια άνθρωποι χάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο ως συνέπεια της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης [2]. O αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 5% των συνολικών θανάτων
παγκοσμίως και είναι τριπλάσιος σε σχέση με το 1 εκατομμύριο ανθρώπους που χάνουν τη ζωή
τους σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Επίσης, σύμφωνα με άλλη μελέτη, η ατμοσφαιρική ρύπανση
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είναι υπεύθυνη για 40.000 θανάτους ετησίως σε Γαλλία, Αυστρία και Ελβετία [3]. Οι μισοί περίπου
από τους θανάτους αποδίδονται στη ρύπανση που προκαλούν τα αυτοκίνητα.
5.4 Μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τα αυτοκίνητα.
5.4.1 Έργα υποδομής του οδικού δικτύου
Τα έργα υποδομής του οδικού δικτύου είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών μέσω της αύξησης της ταχύτητας κίνησης των κυκλοφορούντων οχημάτων. Τα μέτρα
αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν:
• Την αύξηση του οδικού δικτύου και τη βελτίωση των υποδομών του υπάρχοντος,
• Τη δημιουργία λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας των μέσων μαζικής μεταφοράς ,
• Τη βελτιστοποίηση της ρύθμισης των σηματοδοτών με στόχο την κατά προτεραιότητα
ανακούφιση των επιβαρημένων οδικών αρτηριών,
• Την ύπαρξη ενός πληροφοριακού συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας με κατάλληλα
τοποθετημένες ενημερωτικές πινακίδες σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, το οποίο θα
πληροφορεί τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της κίνησης,
• Τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης, κυρίως γύρω από σημεία τομής του οδικού δικτύου με
σταθμούς και αφετηρίες μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς πολλές ώρες χάνονται και πολλά
καύσιμα σπαταλούνται καθημερινά στην προσπάθεια αναζήτησης μιας θέσης στάθμευσης.
5.4.2 Διοικητικά μέτρα
Ως τέτοια ορίζονται τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των ρύπων μέσω του περιορισμού της
κυκλοφορίας οχημάτων συγκεκριμένων τύπων, τον υποχρεωτικό περιοδικό έλεγχο των καυσαερίων
ή την παροχή οικονομικών κυρίως κινήτρων για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων. Τέτοιου
τύπου μέτρα είναι τα εξής:
• Η απαγόρευση της πετρελαιοκίνησης των ΙΧ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το 1982,
• Η εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων στο δακτύλιο της Αθήνας ανάλογα με το
τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους,
• Τα πρόστιμα για τους οδηγούς των οχημάτων που δεν είναι εφοδιασμένα με έγκυρη κάρτα
ελέγχου καυσαερίων. Τα επιβατηγά Ι.Χ. και τα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους υποχρεούνται σε
έλεγχο καυσαερίων μια φορά το χρόνο ενώ τα μεγαλύτερα φορτηγά μια φορά το εξάμηνο,
• Η αυξημένη φορολόγηση των υγρών καυσίμων,
• Τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων όταν οι τιμές της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης ξεπεράσουν τα προκαθορισμένα όρια λήψης εκτάκτων μέτρων,
• Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας για 5 χρόνια για τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας της
περιόδου 1991-1993.
5.4.3 Έλεγχος των καυσαερίων
Το ουσιαστικότερο μέτρο για τον έλεγχο των καυσαερίων, αφού αυτά παραχθούν από τη μηχανή
του αυτοκινήτου και πριν διαφύγουν προς την ατμόσφαιρα, είναι η χρήση του καταλυτικού
μετατροπέα (καταλύτη). Οι καταλύτες οξειδώνουν τους κυριότερους ρύπους των καυσαερίων (CO,
NΟx και άκαυστους υδρογονάνθρακες), μέσω περίπλοκων χημικών αντιδράσεων, προς κάποιες
λιγότερο επιβλαβείς ενώσεις. Οι καταλύτες αποτελούνται από κεραμικούς φορείς που στην
επιφάνειά τους φέρουν ευγενή μέταλλα, κυρίως λευκόχρυσο και ρόδιο. Η χρήση αμόλυβδης
βενζίνης επιβάλλεται στα καταλυτικά αυτοκίνητα, γιατί ο μόλυβδος δηλητηριάζει τον καταλύτη,
δηλαδή τον καθιστά ανενεργό.
Η χρήση αυτοκινήτων καταλυτικής τεχνολογίας συνετέλεσε αναμφισβήτητα στη βελτίωση της
ατμόσφαιρας του λεκανοπεδίου της Αττικής. Πλην όμως ο κάθε καταλύτης έχει ένα συγκεκριμένο
χρόνο ζωής ο οποίος κυμαίνεται από 80-100 χιλιάδες χιλιόμετρα. Επιπλέον, μέχρι πρόσφατα
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(1/1/2002), στο λεκανοπέδιο της Αττικής υπήρχε η ιδιομορφία να κυκλοφορούν δίπλα-δίπλα
αυτοκίνητα εφοδιασμένα με καταλύτη με άλλα συμβατικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούσαν
βενζίνη με πρόσθετα μολύβδου, γεγονός που επιβάρυνε επιπλέον τους καταλύτες
Από τα 200.000 καταλυτικά ΙΧ που κυκλοφόρησαν την περίοδο 1991-1993 (όταν δόθηκαν
σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων στην Ελλάδα), έχει
αντικατασταθεί ο καταλύτης μόνο στα 30.000. Εάν όλοι είχαν αλλαχθεί, οι ρύποι στο λεκανοπέδιο
της Αττικής θα ήταν 25% λιγότεροι.
5.4.4 Εξοικονόμηση καυσίμου
Ποια είναι όμως κάποια απλά καθημερινά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για τη μείωση της
κατανάλωσης καυσίμου από τα αυτοκίνητα και κατά συνέπεια τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης;
1. Το περπάτημα ή η χρήση ποδηλάτου, όταν οι αποστάσεις και οι καιρικές συνθήκες το
επιτρέπουν. Εδώ βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι τόσο η Αθήνα όσο και η πλειοψηφία των
πόλεων της Ελλάδας δε διαθέτει κανενός είδους υποδομή για τη χρήση των ποδηλάτων με
αποτέλεσμα η χρήση τους να καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα
των πολιτών,
2. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η οποία, όπως αποδεικνύεται, αυξάνεται όσο
αυξάνεται η ταχύτητά τους,
3. Ο συνδυασμός των μετακινήσεων προς μια κατεύθυνση, όταν αυτό είναι δυνατό. Εάν είναι
να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση, να κανονίζουμε να συνδυάζουμε κάποιες υποχρεώσεις
που έχουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Επίσης ο συνδυασμός των μετακινήσεων με
συναδέλφους από και προς το χώρο εργασίας είναι ένα ουσιαστικό μέτρο για τον
περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων,
4. Η ομαλή και χωρίς απότομα ξεκινήματα και σταματήματα οδήγηση δεδομένου ότι η
επιτάχυνση και η επιβράδυνση προκαλούν τις μέγιστες εκπομπές ρύπων από τα οχήματα,
5. Ο συστηματικός τεχνικός έλεγχος και η σωστή συντήρηση και ρύθμιση του οχήματος
μειώνουν την κατανάλωση του καυσίμου.
5.4.5 Βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων
Μια σημαντικότατη παράμετρος για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η βελτίωση της
ποιότητας των καυσίμων μέσω της υιοθέτησης αυστηρότερων προδιαγραφών. Για παράδειγμα η
Ε.Ε. απαιτούσε τη μείωση μέχρι το 2005 της περιεκτικότητας της αμόλυβδης βενζίνης σε βενζόλιο
κατά 75% και κατά 90% της περιεκτικότητας σε θείο.
Η χώρα μας ακολουθεί τις προδιαγραφές για τα καύσιμα που υπαγορεύονται από τις οδηγίες της
Ε.Ε. αλλά με ορισμένες παρεκκλίσεις λόγω των ιδιαιτεροτήτων του στόλου των αυτοκινήτων που
κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ προβλέπονταν η κατάργηση της
βενζίνης με πρόσθετα μολύβδου (της επονομαζόμενης super) σε όλη την Ε.Ε. από 1/1/2000, η
Ελλάδα, λόγω του μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων μη καταλυτικής τεχνολογίας που κυκλοφορούν,
ζήτησε την εξαίρεση της για 2 χρόνια με αποτέλεσμα η κατάργηση της βενζίνης super να ισχύσει
τελικά από 1/1/2002. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η επίτευξη των στόχων για τη βελτίωση της
ποιότητας των καυσίμων απαιτεί σημαντικές επενδύσεις για νέες μονάδες επεξεργασίας των
συμβατικών υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια αργού πετρελαίου.
5.4.6 Χρήση εναλλακτικών καυσίμων
Μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί οι τρόποι μείωσης και αντιμετώπισης των καυσαερίων που
παράγονται από τους κινητήρες των αυτοκινήτων σήμερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς τα όρια
εκπομπών γίνονται αυστηρότερα παγκοσμίως, οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν στη
βελτιστοποίηση των κινητήρων που λειτουργούν με βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης. Το ουσιαστικό
γεγονός παραμένει όμως, ότι η παραγωγή των ρυπογόνων καυσαερίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
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με τη χρήση των συμβατικών υγρών καυσίμων. Η σύγχρονη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση του αυτοκινήτου προβλέπει την
υποκατάσταση των σημερινών καυσίμων και τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών, τα οποία είναι
σαφώς φιλικότερα προς το περιβάλλον. Τα κυριότερα εναλλακτικά καύσιμα που έχουν δοκιμαστεί
σε πραγματικές συνθήκες είναι τα εξής:
• Εναλλακτικά υγρά καύσιμα (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ),
• Φυσικό αέριο – Υγραέριο,
• Ηλεκτρισμός,
• Υδρογόνο.
Στις επόμενες παραγράφους, αναλύονται εν συντομία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
κάθε ενός από τα παραπάνω εναλλακτικά καύσιμα.
Βιοαιθανόλη
Η βιοαιθανόλη παράγεται από την αλκοολική ζύμωση οποιασδήποτε πρώτης ύλης που περιέχει
ζάχαρη, άμυλο ή κυτταρίνη. Πρακτικά παράγεται από καλαμπόκι, πατάτες, ζαχαρότευτλα,
απόβλητο χαρτί και πολλά άλλα είδη παραπροϊόντων και αποβλήτων από βιομηχανίες αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων. Στις ΗΠΑ. το 90% της βιοαιθανόλης παράγεται από καλαμπόκι.
Η βιοαιθανόλη υποκαθιστά την βενζίνη στα αυτοκίνητα. Δεν χρησιμοποιείται όμως από μόνη της
παρά σε μίγμα με τη βενζίνη. Στις ΗΠΑ. το συνηθέστερο μίγμα είναι το Ε85 (δηλαδή 85%
βιοαιθανόλη και 15% βενζίνη). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η χρήση μίγματος Ε10 στα αυτοκίνητα
καλύπτεται με εγγύηση και από τις 3 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ [4].
Στα θετικά της χρήσης βιοαιθανόλης σε μίγμα με τη βενζίνη συγκαταλέγονται η αύξηση του
αριθμού οκτανίου του μίγματος, η μείωση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα,
υδρογονανθράκων, αιωρούμενων σωματιδίων, διοξειδίου του θείου και το γεγονός ότι η
βιοαιθανόλη είναι βιοαποδομήσιμη. Στα μειονεκτήματά της περιλαμβάνονται ότι έχει μόνο το 60%
του ενεργειακού περιεχομένου της βενζίνης (δηλ. πρακτικά απαιτείται μεγαλύτερη κατανάλωση
καυσίμου, για να καλυφθεί η ίδια απόσταση) και το γεγονός ότι τα μίγματά της είναι ακριβότερα
από τη βενζίνη [4].
Βιοντίζελ
Το βιοντίζελ παράγεται από λιπαρά οξέα όπως το σογιέλαιο, το ηλιέλαιο, το βαμβακέλαιο ή ακόμα
και από χρησιμοποιημένα λάδια τηγανίσματος. Στην Ευρώπη παράγεται ως επί το πλείστον από
ελαιοκράμβη και ηλιέλαιο ενώ αντίστοιχα στις ΗΠΑ το βιοντίζελ παράγεται κυρίως από σογιέλαιο.
Σε αντίθεση με τη βιοαιθανόλη, το βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του. Συνήθως
όμως χρησιμοποιείται σε μίγμα 20% με συμβατικό πετρέλαιο κίνησης (Β20). Στις ΗΠΑ η χρήση
του βιοντίζελ καλύπτεται με εγγύηση από τους περισσότερους κατασκευαστές μηχανών ντίζελ [4].
Στα θετικά του συγκαταλέγονται η μείωση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα,
υδρογονανθράκων, αιωρούμενων σωματιδίων, διοξειδίου του θείου και το γεγονός ότι είναι
βιοαποδομήσιμο. Όμως έχει κατά 7% μικρότερη θερμογόνο δύναμη και κοστίζει περισσότερο από
το πετρέλαιο κίνησης [4].
Φυσικό αέριο - Υγραέριο
Το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο που έχει επιλεγεί ως το επόμενο στρατηγικό καύσιμο της
Ελλάδας. Πέρα από τη χρήση του στην παραγωγή ενέργειας, στη βιομηχανία και στον οικιακό
τομέα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κίνηση οχημάτων σε περιβαλλοντικά επιβαρημένες
περιοχές, καθώς πρόκειται για ένα καύσιμο το οποίο είναι «καθαρό» σε σχέση με τα συμβατικά
υγρά καύσιμα. Σήμερα στην περιοχή της πρωτεύουσας κυκλοφορούν περίπου 300 λεωφορεία με
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φυσικό αέριο, ενώ διεθνώς έχουν κατασκευαστεί αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας τα οποία
μπορούν να κινηθούν είτε με βενζίνη, είτε με φυσικό αέριο.
Το υγραέριο είναι παράγωγο του πετρελαίου. Όπως ισχύει και για το φυσικό αέριο, η χρήση του
υγραερίου είναι πολύ πιο φιλική προς το περιβάλλον από τη χρήση της βενζίνης ή του πετρελαίου
κίνησης. Από το 1981 επιτρέπεται η χρήση του για τα ταξί, ενώ πρόσφατα το μέτρο αυτό
επεκτάθηκε και για την κίνηση κάθε είδους οχημάτων σε όλη την Ελλάδα.
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στηρίζουν την κίνησή τους στη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που
είναι αποθηκευμένη στις μπαταρίες του αυτοκινήτου σε κινητική μέσω ενός ηλεκτρικού κινητήρα.
Εξωτερικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δε διαφέρουν σε τίποτα από τα αντίστοιχα που κινούνται με
βενζίνη. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι η περιορισμένη αυτονομία τους και οι ασθενικές
επιδόσεις τους σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Επιπλέον απουσιάζει η υποδομή στο οδικό δίκτυο
για την επαναφόρτιση των μπαταριών τους καθώς επίσης και ο μηχανισμός για την υποδοχή και
ανακύκλωση των μπαταριών που έχουν φτάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους, καθώς οι
μπαταρίες αποτελούν από μόνες τους ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Από την άλλη
πλευρά όμως προσφέρουν πάρα πολλά στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος στο τοπικό
επίπεδο των πόλεων, καθώς πρακτικά δεν εκπέμπουν ρύπους, ενώ η λειτουργία των ηλεκτρικών
κινητήρων τους είναι αθόρυβη.
Για την καλύτερη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων τόσο των συμβατικών (απόδοση κινητήρα)
όσο και των ηλεκτρικών οχημάτων (προστασία του περιβάλλοντος των πόλεων) δημιουργήθηκαν
τα υβριδικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα δηλαδή που είναι εφοδιασμένα τόσο με ένα κινητήρα
εσωτερικής καύσης (όπως τα συμβατικά αυτοκίνητα) όσο και με τον ηλεκτροκινητήρα και τις
μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, το αυτοκίνητο
κινείται είτε από τον ηλεκτρικό κινητήρα (στην πόλη) είτε από τον κινητήρα βενζίνης (στην οδό
ταχείας κυκλοφορίας). Οι μπαταρίες για την ηλεκτροκίνηση φορτίζονται αυτόματα κάθε φορά που
το αυτοκίνητο φρενάρει. Το 2002 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το πρώτο εμπορικό υβριδικό
αυτοκίνητο το οποίο πήρε την άδεια από τα συναρμόδια υπουργεία να κυκλοφορεί καθημερινά στο
δακτύλιο. Το κόστος αγοράς του, βέβαια, είναι 25% μεγαλύτερο από ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο
που χρησιμοποιεί βενζίνη. Το αρχικό όμως κόστος αγοράς ισοσκελίζεται από την οικονομία στα
καύσιμα (περίπου 40%) που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του αυτοκινήτου.
Σε σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να δοκιμάζεται από όλες
σχεδόν τις αυτοκινητοβιομηχανίες μια πρωτοποριακή τεχνολογία με τη χρήση ενεργειακών
κυψελών υδρογόνου. Η βασική ιδέα είναι ότι η απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση του
οχήματος παράγεται μέσα σε ειδικές διατάξεις (κυψέλες) με την κατανάλωση υδρογόνου. Η χρήση
ενεργειακών κυψελών υδρογόνου προσφέρει ικανοποιητική αυτονομία και επιδόσεις στο
αυτοκίνητο σε συνδυασμό με μηδενικές εκπομπές ρύπων και αθόρυβη λειτουργία. Δοκιμάζονται
πολλών διαφορετικών τεχνολογιών κυψέλες, ενώ το σημαντικότερο τεχνικό πρόβλημα είναι η
αποθήκευση ή η παραγωγή του υδρογόνου πάνω στο αυτοκίνητο. Επίσης, μέχρι στιγμής, το κόστος
της όλης τεχνολογίας είναι εξαιρετικά υψηλό και ως εκ τούτου μη βιώσιμο εμπορικά [5].
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ΣΥΝΟΨΗ
Η χρήση του αυτοκινήτου επιφέρει σημαντικές επιβαρύνσεις στο περιβάλλον, η σημαντικότερη εκ
των οποίων είναι η συμμετοχή του στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Όπως
παρουσιάστηκε παραπάνω, η επίλυση του προβλήματος της σχετιζόμενης με τη χρήση του
αυτοκινήτου ατμοσφαιρικής ρύπανσης απαιτεί τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών: Από
την πλευρά των συναρμόδιων φορέων απαιτείται η βελτίωση της οδικής υποδομής, η διενέργεια
αυστηρότερων ελέγχων για την ποιότητα και τις προδιαγραφές των καυσίμων. Από την πλευρά του
κοινού απαιτείται η αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων, η συνετή οδήγηση και η τακτική
συντήρηση του οχήματος. Από την πλευρά των αυτοκινητοβιομηχανιών απαιτείται περαιτέρω
έρευνα για τη βελτίωση των σημερινών τεχνολογιών των κινητήρων και την υιοθέτηση νέων που
να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, όπως τα βιοκαύσιμα, το φυσικό αέριο,
το υγραέριο, η ηλεκτρική ενέργεια ή το υδρογόνο.
Αυτό όμως που πάνω απ’ όλα απαιτείται, είναι η σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κάθε
ενός για τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί η χρήση του αυτοκινήτου. Η αλλαγή της
νοοτροπίας είναι αυτή που θα οδηγήσει στην αλλαγή συμπεριφοράς και την υιοθέτηση ενός τρόπου
ζωής που θα περιορίζει τη χρήση του αυτοκινήτου.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναφέρετε 3 καλές πρακτικές οδήγησης που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων; Να
συζητήσετε μέσα στην τάξη πόσοι από εσάς τις εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή.
2. Να απαριθμήσετε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της βιοαιθανόλης και του
βιοντίζελ.
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6. ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση των κυριότερων ρύπων των εσωτερικών χώρων,
των αρνητικών επιπτώσεων που οι ρύποι επιφέρουν στην ανθρώπινη υγεία και η παρουσίαση των
μέτρων που απαιτούνται για την πρόληψη της ρύπανσης των εσωτερικών χώρων.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
• Αναλύετε τη σημασία του αέρα των εσωτερικών χώρων
• Αναφέρετε 3 τουλάχιστον ρύπους εσωτερικών χώρων
• Αναφέρετε τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τους ρύπους των εσωτερικών χώρων
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
• Ρύπανση εσωτερικών χώρων
• Μονοξείδιο του άνθρακα
• Διοξείδιο του αζώτου
• Αμίαντος
• Φορμαλδεΰδη
• Πτητικές Οργανικές Ενώσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μια από τις μορφές ρύπανσης η οποία στις μέρες μας αναγνωρίζεται ως ιδιαιτέρως σημαντική,
είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας των εσωτερικών χώρων. Ο σύγχρονος άνθρωπος της πόλης
περνάει περισσότερο από τα τρία τέταρτα της ζωής του στους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων
που ζει, δουλεύει, διασκεδάζει ή απλώς επισκέπτεται. Μοιραία λοιπόν η ποιότητα του αέρα των
εσωτερικών χώρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της γενικότερης ποιότητας της ζωής μας, εάν
βέβαια λάβει κανείς υπόψη του και το έτσι και αλλιώς ιδιαίτερα επιβαρημένο εξωτερικό
περιβάλλον των μεγαλουπόλεων.
6.1 Πηγές ρύπανσης του αέρα των εσωτερικών χώρων
Ποιες είναι όμως οι σημαντικότερες πηγές της γένεσης των ρύπων στους εσωτερικούς χώρους:
Καταρχήν όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την καύση κάποιας καύσιμης ύλης με σκοπό
τη θέρμανση του χώρου, όταν η κατοικία δε διαθέτει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Τέτοιες
δραστηριότητες είναι η χρησιμοποίηση του τζακιού, θερμαστρών πετρελαίου, υγραερίου,
κηροζίνης (ή και ξυλοκάρβουνου στις ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές).
Οι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία ρύποι που παράγονται από την καύση είναι το μονοξείδιο
του άνθρακα και το διοξείδιο του αζώτου. Και οι δύο αυτοί αέριοι ρύποι είναι άοσμοι και
άχρωμοι, γεγονός που τους καθιστά ιδιαιτέρως επικίνδυνους. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που
ακούμε ή διαβάζουμε στις ειδήσεις για θανάτους ανθρώπων από ασφυξία στην προσπάθειά τους να
ζεσταθούν κατά τη διάρκεια του ύπνου τους.
Το μονοξείδιο του άνθρακα όταν εισπνέεται από τους ανθρώπους, συμπλοκοποιείται με την
αιμογλοβίνη του αίματος μειώνοντας έτσι την ικανότητά της να μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς
του ανθρώπινου σώματος. Έτσι σταδιακά επέρχεται ο θάνατος καθώς οι ιστοί δεν προσλαμβάνουν
το απαραίτητο οξυγόνο.
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Το κάπνισμα, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα μείωσης της ποιότητας του αέρα των
εσωτερικών χώρων. Οι παθητικοί καπνιστές είναι τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της βλαβερής και
εθιστικής συνήθειας.
Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει:
• 4.800 χημικές ενώσεις, εκ των οποίων δεκάδες καρκινογόνες,
• Δεκάδες τοξικά αέρια όπως για παράδειγμα μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του αζώτου
και φορμαλδεΰδη,
• Σωματίδια με τη μορφή πίσσας,
• Νικοτίνη και βαρύτερους πτητικούς οργανικούς υδρογονάνθρακες.
Η σκόνη και η υγρασία στο σπίτι. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καλό καθαρισμό των
σημείων συγκέντρωσης της σκόνης (π.χ. επιφάνειες επίπλων, χαλιά και μοκέτες) και στον καλό
αερισμό των χώρων όλου του σπιτιού για την αποφυγή δημιουργίας υγρασίας, η οποία αποτελεί το
ιδανικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Κάποια από τα δομικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κτηρίων όπως τα υλικά
που περιέχουν αμίαντο. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θερμομόνωση και
ηχομόνωση κτηρίων. Σημειώνεται ότι ο αμίαντος παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες επιβράδυνσης
της φωτιάς και ως εκ τούτου προτιμάται η χρησιμοποίησή του σε χώρους μαζικής συνεύρεσης
όπως π.χ. τα σχολεία και οι αίθουσες ψυχαγωγίας.
Τα δομικά υλικά από αμίαντο γίνονται ιδιαιτέρως επικίνδυνα, όταν παλιώσουν ή φθαρούν. Τότε
επιβάλλεται η αντικατάστασή τους από εξειδικευμένα συνεργεία με κατάλληλο εξοπλισμό
προστασίας. Ο αμίαντος είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνο στον άνθρωπο όταν προσλαμβάνεται δια
της αναπνευστικής οδού. Προκαλεί μεσοθηλίωμα, μια ανίατη μορφή καρκίνου των πνευμόνων.
Ο αμίαντος και ο καπνός του τσιγάρου δρουν συνεργιστικά, δηλαδή το συνολικό αποτέλεσμα
που επιφέρουν είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των δύο επιμέρους συνεισφορών.
Τα σύγχρονα έπιπλα του γραφείου ή του σπιτιού (ιδιαιτέρως στο χώρο της κουζίνας) που περιέχουν
συστατικά στοιχεία από πεπιεσμένο συγκολλημένο ξύλο. Και αυτό γιατί ένα από τα σημαντικότερα
συστατικά της συγκολλητικής ύλης που χρησιμοποιείται είναι η φορμαλδεΰδη, μια χημική ουσία
με ιδιαιτέρως έντονη οσμή. Ο ρυθμός εκπομπής της φορμαλδεΰδης από τα προϊόντα ξύλου που την
περιέχουν φθίνει με το χρόνο. ‘Όταν τα προϊόντα είναι καινούργια, η αυξημένη θερμοκρασία και
υγρασία του χώρου προκαλεί αυξημένες εκπομπές φορμαλδεΰδης.
Η εκτεταμένη χρήση των σύγχρονων μηχανημάτων στο γραφείο (π.χ. φωτοτυπικά μηχανήματα και
εκτυπωτές τεχνολογίας laser) επιφέρει επιβάρυνση του αέρα των εσωτερικών χώρων. Αυτό
οφείλεται στην εκπομπή του όζοντος που παράγεται από τη μετατροπή του οξυγόνου λόγω της
επίδρασης των υψηλών θερμοκρασιών λειτουργίας που αναπτύσσονται από αυτές οι τεχνολογίες
αναπαραγωγής εγγράφων.
Οι πτητικές οργανικές ενώσεις που περιέχουν ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη
συντήρηση και την καθαριότητα του σπιτιού (π.χ. χρώματα βαφής των εσωτερικών τοίχων,
βερνίκια και γυαλιστικά για τα πατώματα και τα έπιπλα, εντομοαπωθητικά και εντομοκτόνα,
κατσαριδοκτόνα, σκωροκτόνα). Επίσης προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την προσωπική μας
υγιεινή και καλλωπισμό (π.χ. διαλύτες για τον καθαρισμό των βαμμένων νυχιών, τα ρούχα που
έχουν υποστεί στεγνό καθάρισμα).
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Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναμιγνύονται προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη με άλλα
απορρυπαντικά που περιέχουν ενώσεις του φωσφόρου ή αμμωνία. Η ανάμιξη των δύο δραστικών
συστατικών προκαλεί επικίνδυνες αναθυμιάσεις
Τα κλιματιστικά μηχανήματα, όταν η συντήρησή τους δεν είναι επαρκής. Στα μεγάλα συστήματα
κεντρικής ψύξης των ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εμπορικών και επαγγελματικών κτηρίων υπάρχει
ο κίνδυνος ανάπτυξης παθογόνων βακτηρίων τα οποία είναι πιθανό να οδηγήσουν στην εκδήλωση
της «Νόσου των Λεγεωναρίων». Τονίζεται πάντως ότι παγκοσμίως δεν έχουν αναφερθεί
κρούσματα αυτής της νόσου σχετιζόμενα με τα μικρού μεγέθους οικιακά κλιματιστικά
μηχανήματα.
Η Νόσος των Λεγεωναρίων είναι οξεία λοιμώδης νόσος η οποία εκδηλώνεται ως σοβαρή μορφή
πνευμονίας. Πήρε το όνομα αυτό γιατί η πρώτη εκδήλωση των συμπτωμάτων της έγινε την
επόμενη μέρα μιας συνάντησης αποστράτων που ανήκαν στη Λεγεώνα των Ξένων. Η συνάντηση
αυτή έλαβε χώρα στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το 1976.
6.2 Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την ποιότητα του αέρα ενός χώρου
Οι επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση ενός ατόμου σε ένα περιβάλλον με υποβαθμισμένη
ποιότητα αέρα μπορεί είτε να γίνουν άμεσα αντιληπτές (όταν προϋπάρχει ευαισθησία στο άτομο)
είτε τα αποτελέσματά τους να διαφανούν μετά από μακροχρόνια έκθεση στους ρύπους. Στα άμεσα
αποτελέσματα συγκαταλέγονται:
• ο ερεθισμός των ματιών, της μύτης και του λαιμού,
• οι πονοκέφαλοι και οι ζαλάδες,
• ένα γενικότερο αίσθημα κόπωσης μέχρι και κάποια αλλεργική αντίδραση.
Συνήθως οι άμεσες αυτές επιπτώσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την απομάκρυνση του
ατόμου από τον επιβαρημένο χώρο.
Τα προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος που προκύπτουν από τη χρόνια έκθεση ενός
ατόμου σε επιβαρημένο με ρύπους αέρα, μπορεί να καταλήξουν μέχρι το άσθμα ή τον καρκίνο
των πνευμόνων.
Ιδιαιτέρως προσεκτικά με την ποιότητα του αέρα που εισπνέουν πρέπει να είναι τα άτομα που
ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες όπως μικρά παιδιά και άτομα της τρίτης ηλικίας, οι καπνιστές, τα
άτομα με ιστορικό αναπνευστικών (π.χ. άσθμα) ή καρδιολογικών προβλημάτων. Σε κάθε
περίπτωση, όταν υπάρχει έστω και υποψία παρουσίας ρύπων, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα των κτηρίων.
Το σύνολο των συμπτωμάτων (στα μάτια, στο κεφάλι, στη μύτη, στο λαιμό) που εκδηλώνονται σε
εργαζόμενους ή ενοίκους ενός κτηρίου λόγω της επιβαρημένης με ρύπους ατμόσφαιρας του
εσωτερικού χώρου του κτηρίου έχει καθιερωθεί να ονομάζεται ως το σύνδρομο του άρρωστου
κτηρίου.
6.3 Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα
1. Το βασικότερο μέτρο για τη μείωση και αραίωση των συγκεντρώσεων των ρύπων στον
εσωτερικό αέρα ενός χώρου είναι και το απλούστερο: ο τακτικός και επαρκής αερισμός των
χώρων του σπιτιού, της εργασίας ή της διασκέδασης.
2. Να αποφεύγουμε το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους
3. Στην περίπτωση που ο χώρος μας δε διαθέτει κεντρική θέρμανση και είμαστε υποχρεωμένοι να
κάνουμε χρήση ενός θερμαντικού σώματος με τη χρήση καυσίμου, πρέπει να εξασφαλίσουμε
ότι ο χώρος που βρίσκεται το θερμαντικό σώμα αερίζεται επαρκώς, ιδιαίτερα, όταν εμείς
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4.
5.
6.
7.

κοιμόμαστε. Πρέπει επίσης τα θερμαντικά σώματα αυτού του είδους να συντηρούνται σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Δεν πρέπει να αμελούμε το συστηματικό καθαρισμό της καμινάδας του τζακιού στο τέλος κάθε
χειμερινής περιόδου.
Όταν γίνεται συχνή χρήση των κλιματιστικών, το φίλτρο του αέρα πρέπει να καθαρίζεται
τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
Πρέπει να γίνεται τακτική απομάκρυνση της σκόνης από τους χώρους που διαβιούμε.
Όταν τοποθετούμε καινούργια έπιπλα από συγκολλημένο ξύλο σε ένα χώρο, πρέπει να
αερίζουμε το χώρο πολύ καλά για το αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι να απομακρυνθεί
εντελώς η χαρακτηριστική οσμή της φορμαλδεΰδης.

ΣΥΝΟΨΗ
Μια από τις μορφές ρύπανσης η οποία στις μέρες μας αναγνωρίζεται ως ιδιαιτέρως σημαντική είναι
η ρύπανση της ατμόσφαιρας των εσωτερικών χώρων. Στην ενότητα αυτή έγινε η παρουσίαση των
κυριότερων ρύπων των εσωτερικών χώρων, των αρνητικών επιπτώσεων που οι ρύποι επιφέρουν
στην ανθρώπινη υγεία και η παρουσίαση των μέτρων που απαιτούνται για την πρόληψη της
ρύπανσης των εσωτερικών χώρων.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο σημαντικότερος ρύπος των εσωτερικών χώρων και γιατί;
2. Να συζητήσετε στην τάξη εάν έχετε ποτέ αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας που να
σχετίζεται με τη ρύπανση των εσωτερικών χώρων του σπιτιού σας ή της εργασίας σας.
3. Τι είναι το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου;
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7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΚΟΠΟΣ
Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί την πλέον διαδεδομένη πηγή ενέργειας ιδιαίτερα για τον οικιακό
χώρο γιατί είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και αποδοτική για τον τελικό χρήστη. Σκοπός αυτής της
ενότητας είναι να παρουσιάσει το πως παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα, τα
περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί ή παραγωγή της και το πως μπορούμε να
εξοικονομήσουμε ηλεκτρική ενέργεια στον οικιακό χώρο.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
• Αναφέρετε τα 3 πιο σημαντικά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα
• Περιγράφετε τα ατμοσφαιρικά προβλήματα που προκαλεί η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας
• Αναφέρετε 5 τουλάχιστον πρακτικούς τρόπους για την εξοικονόμηση ενέργειας στον
οικιακό χώρο
• Αναγνωρίζετε τις ετικέτες ενεργειακής σήμανσης
• Επιλέγετε ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
• Ηλεκτρική ενέργεια
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Ετικέτα ενεργειακής σήμανσης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η πλέον διαδεδομένη μορφή ενέργειας στα σύγχρονα σπίτια. Είναι
καθαρή για τον τελικό χρήστη και άμεσα διαθέσιμη με το πάτημα ενός κουμπιού ή το άνοιγμα ενός
διακόπτη. Για το λόγο αυτό, βρίσκει πολλές εφαρμογές στον οικιακό χώρο.
Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα καύσιμα και η κατανομή των πρωτογενών πηγών ενέργειας που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια αναφέρονται τα
ατμοσφαιρικά προβλήματα που προκαλεί η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μια βασική καθημερινή επιλογή για τον περιορισμό των
ατμοσφαιρικών προβλημάτων. Παρουσιάζονται συγκεκριμένοι τρόποι εξοικονόμησης ηλεκτρικής
ενέργειας για τις διάφορες καθημερινές δραστηριότητες του οικιακού χώρου (ψύξη και θέρμανση
χώρων, θέρμανση ζεστού νερού, λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών). Παρουσιάζονται επίσης οι
ετικέτες ενεργειακής σήμανσης, οι οποίες μας βοηθούν να επιλέξουμε τις ενεργειακά
αποδοτικότερες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα γραφείου.
7.1 Πως παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα;
Οι επιβαρύνσεις που προκαλεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο περιβάλλον, σε πολύ μεγάλο
βαθμό, εξαρτούνται από το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της. Στην Ελλάδα, η
ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κυρίως από το λιγνίτη, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7.1.
Ο λιγνίτης είναι ένα ορυκτό καύσιμο το οποίο είναι γηγενές, δηλαδή εξορύσσεται από τα λιγνιτικά
πεδία που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως στη Δυτική Μακεδονία ή στην
Κεντρική Πελοπόννησο. Αυτό σημαίνει ότι συντελεί στην ενεργειακή αυτοδυναμία της χώρας μας.
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Δυστυχώς, ο ελληνικός λιγνίτης είναι ένα χαμηλής ποιότητας καύσιμο το οποίο παράγει πολλούς
ρύπους και κατά συνέπεια δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον.
Τα δύο επόμενα, κατά σειρά σπουδαιότητας, καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα είναι το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και τα δύο αυτά καύσιμα είναι εισαγόμενα
στην Ελλάδα, δηλαδή πληρώνονται σε συνάλλαγμα ενώ καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακά
εξαρτημένη από τη Μέση Ανατολή (στην περίπτωση του αργού πετρελαίου) ή τις χώρες της τέως
Σοβιετικής Ένωσης (στην περίπτωση του φυσικού αερίου).
Εισαγωγές
5%

Λοιπές ΑΠΕ
3%
Μεγάλοι ΥΗΣ
9%
Φυσ. Αέριο
13%

Λιγνίτης
56%

Πετρέλαιο
14%

Εικόνα 7.1: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2005 [1].
Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο ορυκτό καύσιμο αποτελούμενο κατά βάση από μεθάνιο. Τα
μεγαλύτερα αποθέματά του, παγκοσμίως, υπάρχουν στη Ρωσία (περίπου το 40% των παγκόσμιων
αποθεμάτων). Το φυσικό αέριο είναι σαφώς καθαρότερο καύσιμο από το λιγνίτη και το πετρέλαιο,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ανανεώσιμο. Είναι και αυτό ένα ορυκτό καύσιμο, το οποίο
εκτιμάται ότι θα διαρκέσει ακόμα 60 χρόνια με βάση τους σημερινούς παγκόσμιους ρυθμούς
κατανάλωσης και τα μέχρι σήμερα γνωστά αποθέματα.
Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μέχρι το 2020, το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ε.Ε. να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό (2007) αντίστοιχο ποσοστό είναι
8,5%
Σημαντικό μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, έχουν οι μεγάλοι
υδροηλεκτρικοί σταθμοί, δηλαδή οι σταθμοί που εκμεταλλεύονται την ενέργεια του νερού για να
παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια.
7.2 Τι προβλήματα δημιουργεί στο περιβάλλον η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας;
Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο ελληνικός λιγνίτης όταν καίγεται παράγει
σημαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, του αερίου δηλαδή που ευθύνεται κυρίως για το
διαρκώς εντεινόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί την
κλιματική αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα. Διοξείδιο του άνθρακα παράγεται επίσης από την καύση
των κλασμάτων του αργού πετρελαίου αλλά και από το φυσικό αέριο (σε μικρότερο βαθμό).
Πέρα από το πρόβλημα της αλλαγής του παγκόσμιου κλίματος η κατανάλωση ενέργειας στις
μεταφορές, όπως ήδη παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα, συντελεί στη ρύπανση των
αστικών περιοχών, ρύπανση η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή του φωτοχημικού νέφους.
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7.3 Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε;
Τρεις είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί η παγκόσμια κοινότητα για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων του περιβάλλοντος που σχετίζονται με την παραγωγή και
κατανάλωση ενέργειας:
1. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία απαιτεί την αλλαγή σε ορισμένες από τις συνήθειές
μας και τα καταναλωτικά μας πρότυπα.
2. Η ευρύτερη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως η
εκμετάλλευση της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας.
3. Η αναζήτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων. Η παγκόσμια στροφή προς το
φυσικό αέριο υποδηλώνει αυτή την τάση.
Από τους παραπάνω τομείς, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αυτή που μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί
από τους πολίτες-καταναλωτές καθώς δεν απαιτεί τη λήψη μέτρων ή την εφαρμογή πολιτικών.
7.4 Τι είναι η εξοικονόμηση ενέργειας;
Εξοικονόμηση ενέργειας είναι η πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας, δηλαδή η κάλυψη των
ενεργειακών μας αναγκών με λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
συμβάλει τόσο στην πρόληψη της ρύπανσης της ατμόσφαιρας όσο και στην ελάφρυνση του
οικογενειακού προϋπολογισμού.
7.5 Πως μπορούμε να εξοικονομήσουμε ηλεκτρική ενέργεια στον οικιακό χώρο;
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεκριμένοι πρακτικοί τρόποι για την
εξοικονόμηση ενέργειας στους διάφορους τομείς της καθημερινής μας δραστηριότητας.
7.5.1 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο φωτισμό
• Η βασικότερη συμβουλή για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο φωτισμό των
χώρων είναι η χρήση του φυσικού φωτός για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
• Σβήνουμε τα φώτα όταν είναι να λείψουμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από ένα χώρο
• Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και όχι λαμπτήρες
πυράκτωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που
παρέχεται σε έναν λαμπτήρα πυράκτωσης μετατρέπεται σε φως. Το υπόλοιπο 90%
σπαταλάται ως θερμότητα.
Οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες ζουν 7-8 φορές περισσότερο και καταναλώνουν μόλις το 20% της
ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης
7.5.2 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στη θέρμανση ζεστού νερού
Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι από τις πλέον ενεργοβόρες συσκευές. Η εγκατάσταση και χρήση
του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι η καλύτερη τακτική για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
για τη θέρμανση του νερού. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες αποτελούν την ιδανική λύση για
ηλιόλουστες χώρες όπως η Ελλάδα. Πέρα από την οικονομία στον οικογενειακό προϋπολογισμό
και την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, έχουν το πλεονέκτημα της άμεσης διαθεσιμότητας
του ζεστού νερού.
7.5.3 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στην ψύξη των χώρων
Η χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων για την ψύξη των χώρων δημιουργεί σημαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια
σημειώνονται διαδοχικά ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε καλοκαίρι, καθώς τότε
χρησιμοποιούνται τα κλιματιστικά μηχανήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε
ηλεκτρική ενέργεια από την ψύξη των χώρων;
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•
•
•
•

Προσπαθούμε να μειώσουμε το θερμικό φορτίο του χώρου μας χρησιμοποιώντας
συστήματα σκίασης ή ηλιοπροστασίας.
Χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες αντί για κλιματιστικά μηχανήματα.
Εάν είναι να αγοράσουμε κλιματιστικά μηχανήματα, επιλέγουμε αυτά τα οποία είναι
ενεργειακά αποδοτικά (π.χ. αυτά με τεχνολογία inverter) τα οποία κάνουν
αποτελεσματικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία των κλιματιστικών μηχανημάτων όσο το δυνατόν πιο ψηλά και
λειτουργούμε τα κλιματιστικά μηχανήματα κάθε χώρου έχοντας πόρτες και παράθυρα
κλειστά.

7.5.4 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών
• Χρησιμοποιούμε τα πλυντήριά μας μόνο όταν είναι πλήρως γεμάτα.
• Δεν ανοιγοκλείνουμε άσκοπα την πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη ιδιαίτερα κατά τους
θερινούς μήνες.
• Δεν αφήνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής για πολλές ώρες (π.χ. κατά
τη διάρκεια της νύχτας).
• Αγοράζουμε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές.
7.6 Πως επιλέγουμε μια ενεργειακά αποδοτική συσκευή;
Μια μέθοδος για την επίτευξη εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι να κάνουμε την επιλογή
των ηλεκτρικών συσκευών που θα αγοράσουμε με βάση την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης (βλ.
Εικόνα 7.2). Σε κάθε ετικέτα αναγράφεται η ενεργειακή κλάση της συσκευής. Η ενεργειακά
αποδοτικότερη κλάση είναι η Α. Βέβαια, στο εμπόριο κυκλοφορούν ήδη, ψυκτικές συσκευές πολύ
αποδοτικότερες από την ενεργειακή κλάση Α, οι οποίες δηλώνονται με τα σύμβολα Α+ και Α++.

α) Ψυγείο

β) Λαμπτήρας πυράκτωσης

Εικόνα 7.2. Ετικέτες ενεργειακής σήμανσης.
Οι ετικέτες ενεργειακής σήμανσης πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που
εμπορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποχρεωτικές για:
• Ψυγεία (από το 1992),
• Καταψύκτες (από το 1992),
• Πλυντήρια ρούχων και πιάτων (από το 1992),
• Στεγνωτήρια (από το 1992),
• Λαμπτήρες (από το 1992),
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•
•

Οικιακά κλιματιστικά (από το 2003),
Οικιακούς ηλεκτρικούς φούρνους (από το 2003).

7.6.1 Θέλω να αγοράσω ενεργειακά αποδοτική συσκευή αλλά είναι ακριβότερες
Οι συσκευές που είναι ενεργειακά αποδοτικές, όπως επίσης και οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες
χαμηλής κατανάλωσης, έχουν μεγαλύτερο αρχικό κόστος αγοράς. Όμως αυτό δεν πρέπει να
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την αγορά τους. Το κόστος μιας συσκευής πρέπει να
υπολογίζεται στη διάρκεια του κύκλου της ζωής της. Δηλαδή να περιλαμβάνει το συνολικό κόστος
το οποίο ισούται με (κόστος αγοράς + κόστος λειτουργίας + κόστος συντήρησης). Το συνολικό
κόστος, λοιπόν, για τις ενεργειακά αποδοτικές συσκευές αλλά και τους ηλεκτρονικούς λαμπτήρες
χαμηλής κατανάλωσης είναι συγκριτικά χαμηλότερο.
7.6.2 Υπάρχει ανάλογη σήμανση για τα μηχανήματα του γραφείου;
Σημαντικό τμήμα της σύγχρονης ζωής αποτελούν τα μηχανήματα του γραφείου (π.χ. υπολογιστές,
εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα) τα οποία, βέβαια, υπάρχουν πλέον και σε πολλά σπίτια. Για
τις συσκευές αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τη σήμανση EU Energy Star (βλ. Εικόνα
7.3). Όσα προϊόντα φέρουν αυτό το σήμα σημαίνει ότι έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας, συγκρινόμενα με άλλα ομοειδή τους.

Εικόνα 7.3. Το ευρωπαϊκό σήμα Energy Star για τα μηχανήματα γραφείου.
ΣΥΝΟΨΗ
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρή για τον τελικό χρήστη και άμεσα διαθέσιμη με το πάτημα ενός
κουμπιού ή το άνοιγμα ενός διακόπτη. Για το λόγο αυτό, βρίσκει πολλές εφαρμογές στον οικιακό
χώρο. Χρησιμοποιείται για το φωτισμό των χώρων του σπιτιού, τη λειτουργία όλων των
ηλεκτρικών συσκευών, τη θέρμανση και την ψύξη των χώρων, τη θέρμανση του ζεστού νερού.
Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα καύσιμα και η κατανομή των πρωτογενών πηγών ενέργειας
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν τα
ατμοσφαιρικά προβλήματα που προκαλεί η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μια βασική καθημερινή επιλογή για τον περιορισμό των
ατμοσφαιρικών προβλημάτων. Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένοι τρόποι εξοικονόμησης ηλεκτρικής
ενέργειας για τις διάφορες καθημερινές δραστηριότητες του οικιακού χώρου. Παρουσιάστηκαν,
επίσης, οι ετικέτες ενεργειακής σήμανσης, οι οποίες μας βοηθούν να επιλέξουμε τις ενεργειακά
αποδοτικότερες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα γραφείου.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να συζητήσετε μέσα στην τάξη εάν κάποιοι από εσάς αγόρασαν πρόσφατα ηλεκτρικές
συσκευές ή μηχανήματα γραφείου. Αναζητήσατε την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης;
Επιλέξατε, τελικά, τη συσκευή με τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση; Εάν όχι, γιατί δεν
το κάνατε;
2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής:
Ποιο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας παράχθηκε από λιγνίτη στην Ελλάδα το 2005;
• 25%
• 30%
• 40%
• περισσότερο από 50%
Σε ένα λαμπτήρα πυράκτωσης, τι ποσοστό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
μετατρέπεται σε φως;
• 10%
• 30%
• 50%
• 70%
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8. ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων της ατμόσφαιρας. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η
παρουσίαση των θετικών χαρακτηριστικών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς επίσης και η
αναλυτικότερη παρουσίαση της κάθε μιας από αυτές
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
• Αναφέρετε 3 τουλάχιστον πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Αναφέρετε τις τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας
• Περιγράφετε τα μέρη που συνθέτουν έναν ηλιακό θερμοσίφωνα
• Αναλύετε τα προβλήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων
• Αναφέρετε 3 τουλάχιστον προϊόντα της ενεργειακής εκμετάλλευσης της βιομάζας
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• Ηλιακή ενέργεια
• Φωτοβολταϊκά συστήματα
• Ενεργητικά ηλιακά συστήματα
• Αιολική ενέργεια
• Υδροδυναμική ενέργεια
• Γεωθερμική ενέργεια
• Βιομάζα
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ένα σημαντικό όπλο στα χέρια της ανθρωπότητας για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ιδιαίτερα σημαντική
αναμένεται να είναι η συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εξαντλούνται και δε ρυπαίνουν.
Η ενότητα ξεκινά με την κατάταξη των πρωτογενών μορφών ενέργειας. Ακολουθεί η αναφορά στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους. Στη συνέχεια
ακολουθεί η παρουσίαση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών της κάθε μιας μορφής Α.Π.Ε.
8.1 Η κατάταξη των πηγών ενέργειας
Ως πρωτογενείς πηγές ενέργειας ορίζονται οι πηγές ενέργειας οι οποίες είτε εξορύσσονται, είτε
αντλούνται είτε τέλος αποκτούνται με άλλο τρόπο απευθείας από τη γη. Οι πρωτογενείς πηγές
ενέργειας διακρίνονται σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.
Μη ανανεώσιμες (ή συμβατικές) πηγές ενέργειας είναι αυτές που προέρχονται από τα ορυκτά
καύσιμα και των οποίων τα αποθέματα μειώνονται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση τους,
με ορατό τον κίνδυνο κάποτε να εκλείψουν εντελώς. Τέτοιες πηγές ενέργειας είναι:
• Ο λιγνίτης,
• Το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του,
• Το φυσικό αέριο, και
• Τα πυρηνικά καύσιμα όπως το ουράνιο.
Με τον όρο ανανεώσιμες χαρακτηρίζονται εκείνες οι πηγές ενέργειας οι οποίες είναι πρακτικά
ανεξάντλητες:
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1.
2.
3.
4.
5.

Η Ηλιακή Ενέργεια,
Η Αιολική Ενέργεια,
Η Υδροδυναμική Ενέργεια,
Η Γεωθερμική Ενέργεια, και
Η Ενέργεια από τη Βιομάζα.

8.2 Τα πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε.
Οι ΑΠΕ παρουσιάζουν μια σειρά από θετικά χαρακτηριστικά:
• Έχουν πρακτικά μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας έτσι στην πορεία
προς την επαλήθευση του πρωτοκόλλου του Κιότο,
• Βοηθούν στην απεξάρτηση της Ελλάδας από τα εισαγόμενα αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο
τα οποία επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό,
• Έχουν ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος γιατί η πρώτη ύλη παρέχεται δωρεάν,
• Δεν εξαντλούνται, καθώς η κινητήρια δύναμή τους είναι κατά βάση η ηλιακή ακτινοβολία
• Είναι ευέλικτες στη διαχείριση τους, σε αντίθεση με τους μεγάλους λιγνιτικούς ή πετρελαϊκούς
σταθμούς,
• Συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη καθώς είναι διάσπαρτες σε πολλές περιοχές της χώρας
ενώ παράλληλα δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης,
• Συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα καθώς
περιορίζουν τον κίνδυνο των ατυχημάτων που σχετίζονται με την ενέργεια (όπως για
παράδειγμα το ατύχημα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνομπίλ και τα ναυάγια των μεγάλων
πετρελαιοφόρων).
Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μέχρι το 2020, το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ε.Ε. να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό (2007) αντίστοιχο ποσοστό είναι
8,5%
Τα χαρακτηριστικά αυτά τις καθιστούν συστατικό στοιχείο μιας νέας «καθαρότερης» αναπτυξιακής
πολιτικής και μοναδική μακροπρόθεσμη απάντηση στην πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη. Στις
επόμενες παραγράφους ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε μιας από τις Α.Π.Ε. με
έμφαση στις εφαρμογές τους.
8.3 Η ηλιακή ενέργεια
Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας γίνεται μέσω τριών μεγάλων οικογενειών εφαρμογών:
• Των παθητικών ηλιακών συστημάτων,
• Των φωτοβολταϊκών συστημάτων,
• Των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων.
8.3.1 Παθητικά Ηλιακά Συστήματα (Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων)
Τα κτίρια καταναλώνουν περίπου το 40% της παραγόμενης ενέργειας. Ο όρος Βιοκλιματικός
Σχεδιασμός περιγράφει το σύνολο των σχεδιαστικών παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη έτσι ώστε οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτηρίου να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατό με τη
χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση των φυσικών ιδιοτήτων του περιβάλλοντος χώρου (ηλιακή
ακτινοβολία, άνεμος και φυσική προστασία από το φύλλωμα των δέντρων κ.λπ.).
Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες σχεδιαστικές παράμετροι είναι οι εξής:
• Η τοποθεσία που βρίσκεται το κτήριο και οι άνεμοι που κυριαρχούν στη συγκεκριμένη περιοχή,
• Το σχήμα του κτηρίου και η τοποθέτηση του μέσα στο οικόπεδο, έτσι ώστε να επιτρέπεται η
απρόσκοπτη πρόσβαση των ηλιακών ακτίνων σε αυτό, και
• Η εσωτερική διαρρύθμιση του κτηρίου.
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Η ιδανική τοποθεσία για την ανέγερση ενός ενεργειακά αποδοτικού κτηρίου είναι αυτή που
επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ηλιακών ακτίνων σε αυτό προσφέροντας του φυσικό
φωτισμό και θέρμανση, ενώ παράλληλα προσφέρει φυσική προστασία από τα στοιχεία της φύσης
το χειμώνα και φυσική δροσιά το καλοκαίρι.
Σε σχέση με την ιδανική εσωτερική διαρρύθμιση του κτηρίου, σημειώνονται τα παρακάτω:
• οι κρεβατοκάμαρες τοποθετούνται προς την ανατολή (έτσι ώστε να τις ζεσταίνει ο πρωινός
ήλιος),
• οι καθημερινοί χώροι να είναι μεσημβρινοί,
• η κουζίνα, το μπάνιο και οι βοηθητικοί χώροι να είναι τοποθετημένοι στη βόρεια πλευρά του
κτηρίου.
8.3.2 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική
ενέργεια. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή στην ιδιότητα
κάποιων στερεών υλικών να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα όταν εκτίθενται στον ήλιο. Τα στερεά
αυτά υλικά είναι οι ημιαγωγοί. Τα φωτόνια του ηλιακού φωτός που απορροφούνται από τον
ημιαγωγό, διεγείρουν τα ηλεκτρόνια των ατόμων του ημιαγωγού. Η κίνηση αυτή των ηλεκτρονίων
δημιουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα.
Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα αποτελείται από:
• το Φ/Β πλαίσιο (δηλαδή τον ηλιακό συλλέκτη),
• το σύστημα αποθήκευσης της ενέργειας (για αυτόνομα Φ/Β συστήματα), και
• τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα που διαχειρίζονται την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
Από πλευράς σχεδιασμού και εγκατάστασης, τα Φ/Β συστήματα διακρίνονται σε αυτόνομα και
διασυνδεδεμένα. Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα παράγει συνεχές ρεύμα με μια απόδοση που δεν
ξεπερνά το 20%. Επειδή οι ώρες της ηλιοφάνειας δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τις ώρες που
χρειαζόμαστε την ηλεκτρική ενέργεια, το παραγόμενο ρεύμα, στα αυτόνομα Φ/Β, πρέπει να μπορεί
να αποθηκεύεται εύκολα σε επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές (μπαταρίες) ώστε να είναι
διαθέσιμο όποτε το χρειαστούμε. Οι απώλειες σε ρεύμα λόγω της χρησιμοποίησης των
συσσωρευτών ανέρχονται σε περίπου 20%.

Εικόνα 8.1. Φ/Β σύστημα σε στάση αστικού λεωφορείου στην Αθήνα.
Παρ’ ότι τα Φ/Β συστήματα αποτελούν μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες ΑΠΕ, το κόστος τους
είναι ακόμα υψηλό. Γίνεται όμως ανταγωνιστικό σε περιπτώσεις μη συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό
δίκτυο περιοχών (βραχονησίδες, απομονωμένοι οικισμοί, κ.λπ.). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα
Φ/Β συστήματα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά (και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται) για την παροχή
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ενέργειας σε διαστημικές εφαρμογές, όπως οι δορυφόροι. Άλλες εφαρμογές τους είναι η
ηλεκτροδότηση σπιτιών και τουριστικών μονάδων, η αφαλάτωση νερού, οι τηλεπικοινωνίες και η
ηλεκτροδότηση των φάρων σε απομονωμένους βράχους και βραχονησίδες.
Στον οικιακό χώρο όμως, επειδή οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν με
εναλλασσόμενο ρεύμα, το ρεύμα των Φ/Β συστημάτων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για
την κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Απαιτείται η χρήση μιας ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής,
του μετατροπέα ισχύος. Η χρήση του μετατροπέα, όμως, συνεπάγεται απώλειες ηλεκτρικής
ενέργειας.
8.3.3 Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα
Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα (Ε.Η.Σ) μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε θερμότητα. Τα
Ε.Η.Σ διακρίνονται σε τεχνολογίες χαμηλής απόδοσης (χαμηλών ή μέσων θερμοκρασιών) και
τεχνολογίες υψηλής απόδοσης (υψηλών θερμοκρασιών).
Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή των Ε.Η.Σ χαμηλής απόδοσης, τα οποία έχουν επίπεδους ηλιακούς
συλλέκτες, είναι η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από οικιακούς ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Εικόνα 8. 2. Τυπικός ηλιακός θερμοσίφωνας.
Ένα Ε.Η.Σ υψηλής απόδοσης, το οποίο έχει συγκεντρωτικό παραβολικό συλλέκτη (Εικόνα 8.3),
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εφαρμογές όπως η συνδυασμένη θέρμανση και ψύξη χώρων, η
παραγωγή ατμού για βιομηχανική χρήση, η ηλεκτροπαραγωγή μέσω θερμικού κύκλου και η
αφαλάτωση.
Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 2,3 εκατ. τετραγωνικά μέτρα συλλεκτών σε περίπου 850 χιλ.
νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλιακό θερμοσίφωνα. Η Κύπρος και η Ελλάδα κατέχουν τις πρώτες
θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό τον τομέα.

Εικόνα 8.3. Ε.Η.Σ υψηλής απόδοσης με παραβολικό συλλέκτη στην Ισπανία.
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Κάθε ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελείται από 3 μέρη:
• τον ηλιακό συλλέκτη, που είναι η καρδιά του όλου συστήματος αλλά και το πιο ακριβό του
τμήμα,
• τη δεξαμενή αποθήκευσης, που είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο συλλέκτη και το χρήστη
του ζεστού νερού, και
• το σύστημα ελέγχου.
Οι επίπεδοι συλλέκτες είναι οι πλέον διαδεδομένοι για τη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης. Οι
κυριότερες τεχνολογικές παράμετροι που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά των επίπεδων
συλλεκτών, αφορούν το είδος της συλλεκτικής επιφάνειας (απλή βαφή, ημι-επιλεκτική, ή
επιλεκτική) και του εξωτερικού καλύμματος (απλό γυαλί, plexiglass ή γυαλί με χαμηλή
περιεκτικότητα σε σίδηρο).
Η κυριότερη παράμετρος σχεδιασμού της δεξαμενής αποθήκευσης, είναι οι διαστάσεις της. Η
δεξαμενή οφείλει να μπορεί να αποθηκεύσει τη διαθέσιμη θερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση της ως
προς τον ηλιακό συλλέκτη, μπορεί να γίνει οριζόντια για εξοικονόμηση χώρου ή κατακόρυφα για
καλύτερη διαστρωμάτωση του ζεστού νερού. Συνήθως μέσα στη δεξαμενή τοποθετούνται:
• μια βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση για τη θέρμανση του νερού όταν η ηλιακή ακτινοβολία
δεν επαρκεί,
• μια σερπαντίνα για τη συμπληρωματική θέρμανση του νερού με τη χρήση της κεντρικής
θέρμανσης του κτηρίου, και
• ένα βοηθητικό ηλεκτρόδιο για την αποφυγή του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης όταν
λειτουργεί η ηλεκτρική αντίσταση.
Οι δεξαμενές αποθήκευσης κατασκευάζονται είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από
χαλυβδοελάσματα. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η εσωτερική επικάλυψη της δεξαμενής είτε
με επισμάλτωση, είτε με γυαλί, είτε τέλος με πλαστικό έτσι ώστε η δεξαμενή να μη σκουριάζει.
Εξωτερικά η δεξαμενή μονώνεται είτε με πολυουρεθάνη, είτε με υαλοβάμβακα για να μειωθούν οι
θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.
8.4 Η αιολική ενέργεια
Η κινητήρια δύναμη για την κίνηση του αέρα είναι η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στον
ισημερινό και τους πόλους. Οι αέριες μάζες κοντά στον ισημερινό θερμαίνονται πολύ περισσότερο
από τις αντίστοιχες στους πόλους. Περίπου 1-2% της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στη γη
μετατρέπεται έμμεσα σε αιολική ενέργεια.
Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας γίνεται με τη χρήση ανεμογεννητριών (Α/Γ). Συνήθως για
την καλύτερη εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού μιας συγκεκριμένης περιοχής, πολλές Α/Γ
τοποθετούνται κοντά η μια στην άλλη στη συγκεκριμένη περιοχή οπότε έχουμε τη δημιουργία ενός
αιολικού πάρκου. Οι Α/Γ μετατρέπουν την κίνηση του αέρα σε μηχανική ενέργεια που αποδίδεται
μέσω ενός περιστρεφόμενου άξονα. Η ποσότητα της ενέργειας που μεταφέρεται από τον αέρα στην
ανεμογεννήτρια είναι ευθέως ανάλογη:
• της πυκνότητας του αέρα,
• της (κυκλικής ωφέλιμης) επιφάνειας της πτερωτής, και
• της ταχύτητας του ανέμου.
Η σημερινή τεχνολογία στηρίζεται σε Α/Γ οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων. Για παράδειγμα, η
διάμετρος των πτερυγίων μιας τυπικής Α/Γ των 600 kW είναι 43-44 m, δηλαδή η ωφέλιμη
επιφάνεια της πτερωτής είναι περίπου 1500 m2.
Το πάγιο κόστος εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου περιλαμβάνει κυρίως τα έργα πολιτικού
μηχανικού (θεμελίωση, οδοποιία και διαμόρφωση χώρου) καθώς επίσης και έξοδα για
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μετασχηματιστές και καλώδια για τη σύνδεση του αιολικού πάρκου με το υπάρχον δίκτυο
μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Το ετήσιο λειτουργικό κόστος (επίβλεψη, συντήρηση και
επισκευές) εκτιμάται σε 1,5-2% του πάγιου κόστους. Τα πλέον ευπαθή κομμάτια της Α/Γ είναι τα
πτερύγια και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης.
Η αισθητική ενσωμάτωση στο τοπίο είναι ίσως το χαρακτηριστικό εκείνο των Α/Γ που προκαλεί τις
σημαντικότερες κοινωνικές αντιδράσεις. Ο θόρυβος είναι επίσης ένα αρνητικό χαρακτηριστικό των
Α/Γ, το οποίο όμως τείνει να εκλείψει στις πιο σύγχρονες από αυτές. Για την αποφυγή της
ηχορύπανσης, είναι καλό η πλησιέστερη αστική χρήση να απέχει κατ’ ελάχιστο 7 διαμέτρους
πτερυγίων από το αιολικό πάρκο.

Εικόνα 8.4. Τα αιολικά πάρκα αποτελούν, πλέον, συστατικά πολλών ελληνικών τοπίων.
Η παραγωγή ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης σε όλο τον
κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). αντιπροσωπεύει σήμερα το 67% της παγκόσμιας
εγκατεστημένης αιολικής ισχύος, οι Η.Π.Α. το 22% ενώ ο υπόλοιπος κόσμος μόλις το 11%.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 10 πρώτες χώρες, μόνο 3 είναι εκτός Ε.Ε. (Η.Π.Α, Ινδία, Κίνα).
Πρώτη παραγωγός αιολικής ενέργειας στον κόσμο είναι η Γερμανία. Σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας στο τέλος του 2004 η συνολική εγκατεστημένη αιολική
ισχύς στις χώρες της Ε.Ε. ήταν 34.205 MW ενώ η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ήταν 73 TWh.
Ο στόχος για το 2010 είναι 75.000 MW εγκατεστημένη ισχύς στην Ε.Ε., με την αιολική ενέργεια να
συνεισφέρει περισσότερο από το 30% στο στόχο της μείωσης των εκπομπών του πρωτοκόλλου του
Κιότο για την Ε.Ε.
Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό επικεντρώνεται στο Αιγαίο Πέλαγος και τις
ανατολικές ακτές της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Συνολικά, η εγκατεστημένη
αιολική ισχύς στην Ελλάδα ήταν, στο τέλος του 2004, 465 MW. Σήμερα, στη χώρα μας, η αιολική
ενέργεια αναπτύσσεται ραγδαία καθώς το κόστος εγκατάστασής της είναι απολύτως ανταγωνιστικό
προς τις συμβατικές πηγές ενέργειας.
8.5 Η υδροδυναμική ενέργεια
Ο όρος υδροδυναμική ενέργεια περιγράφει τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας υδάτινων μαζών
που πέφτουν από κάποιο ύψος σε ηλεκτρισμό. Η υδροδυναμική ενέργεια προέρχεται έμμεσα από
την ηλιακή ενέργεια: η ηλιακή ενέργεια εξατμίζει κατ’ αρχήν το νερό από τη θάλασσα, τις λίμνες
και τα ποτάμια. Το νερό αυτό στη συνέχεια σχηματίζει σύννεφα και επανέρχεται στην επιφάνεια
της γης με τη μορφή βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Το νερό αυτό αποθηκεύεται τεχνητά με τη
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χρήση φραγμάτων σε μέρη με υψομετρικές διαφορές έτσι ώστε να είναι υδροδυναμικά
εκμεταλλεύσιμο.
Ένα τυπικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο περιλαμβάνει ένα φράγμα το οποίο ουσιαστικά οριοθετεί
μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού και ένα υδροηλεκτρικό σταθμό (τουρμπίνες, γεννήτριες και
μετασχηματιστές) στη βάση του φράγματος, εκεί που γίνεται και η παραγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας από την υδατόπτωση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8.5:

Εικόνα 8.5. Τυπικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.
Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται είναι ανάλογη της ογκομετρικής παροχής του
νερού που πέφτει και του ύψους από το οποίο πέφτει. Ανάμεσα στις ΑΠΕ, η υδροηλεκτρική
ενέργεια είναι αυτή με το μεγαλύτερο μερίδιο στο παγκόσμιο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας,
συνεισφέροντας περίπου το 15%. Στον Καναδά συνεισφέρει περίπου το 60% της ηλεκτρικής
κατανάλωσης ενώ στις Η.Π.Α. περίπου το 10%. Το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στη γη
βρίσκεται στην περιοχή Itaipu της Βραζιλίας με ονομαστική ισχύ περίπου 13.000 MW. Οι 5 πρώτες
χώρες παγκοσμίως σε εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύ είναι ο Καναδάς, οι Η.Π.Α., η Βραζιλία,
η Κίνα και η Ρωσία.
Στην Ελλάδα η εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύς ανέρχεται σε 2500 MW περίπου ή ποσοστό
20% της συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος της ΔΕΗ. Αντιπροσωπεύει δε σήμερα το
συντριπτικό ποσοστό (μεγαλύτερο του 95%) ανάμεσα στις ΑΠΕ στον Ελλαδικό χώρο. Τα
μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα βρίσκονται στα Κρεμαστά (437 MW), στο
Πολύφυτο (375 MW), στο Καστράκι (320 MW), στη Σφηκιά (315 MW) και στο Πουρνάρι (300
MW).
Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, ενώ έχουν όλα τα θετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των
ΑΠΕ, παρουσιάζουν ορισμένα ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία δημιουργούν έντονες
πιέσεις τόσο στο περιβάλλον αλλά και την κοινωνία:
• Με τη δημιουργία ενός μεγάλου φράγματος, μεγάλες εκτάσεις γης πλημμυρίζουν με
αποτέλεσμα τον εκτοπισμό πολλών ντόπιων κατοίκων και την έντονη διαταραχή της χλωρίδας
και πανίδας της εν λόγω περιοχής.
• Οι τοπικές μικροκλιματικές συνθήκες αλλάζουν λόγω της αυξημένης υγρασίας.
• Η γεωλογική και τεκτονική συμπεριφορά της περιοχής αλλάζει λόγω του μεγάλου βάρους των
συσσωρευμένων υδάτων με αποτέλεσμα πολλές φορές να παρατηρούνται σεισμοί.
Στις μέρες μας, λοιπόν, η δημιουργία ενός μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου είναι περισσότερο
πολιτική παρά τεχνική απόφαση.
Ιδιαίτερα θετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι:
• η δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης – απόζευξης στο δίκτυο για την αντιμετώπιση εκτάκτων
ενεργειακών αναγκών,
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•
•

η παραγωγή ηλεκτρισμού άριστης ποιότητας (χωρίς διακυμάνσεις), και
η ταυτόχρονη ικανοποίηση και των άλλων αναγκών χρήσης νερού (ύδρευση, άρδευση).

Το πάγιο κόστος εγκατάστασης ενός μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου είναι πολύ μεγάλο συγκριτικά
με τις άλλες ΑΠΕ. Αντίθετα το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι πάρα πολύ μικρό. Η
διάρκεια ζωής ενός τέτοιου έργου είναι συγκριτικά μεγάλη, και ανέρχεται σε 50-200 χρόνια γιατί η
αποθηκευτική ικανότητα του φράγματος μειώνεται σταδιακά λόγω της απόθεσης λάσπης και
στερεών σωματιδίων.
Στον ανεπτυγμένο κόσμο το τεχνικά απολήψιμο δυναμικό για τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα είτε
έχει αξιοποιηθεί είτε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω των προαναφερθέντων κοινωνικών
αντιδράσεων. Έτσι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα
(εγκατεστημένη ισχύς μικρότερη των 10 MW σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία).
8.6 Η γεωθερμική ενέργεια
Οι γεωθερμικές πηγές δημιουργούνται από τη θέρμανση των υδροφόρων σχηματισμών που
υπάρχουν κοντά στην επιφάνεια του φλοιού της γης σε περιοχές με σχετικά πρόσφατη ηφαιστειακή
δραστηριότητα. Η θέρμανση αυτή επιτυγχάνεται με την επαφή του διάπυρου υλικού (μάγματος)
που προέρχεται από τα βάθη της γης και του νερού των υδροφόρων κοιτασμάτων. Η επαφή αυτή
δημιουργεί ένα μίγμα νερού και ατμού (το γεωθερμικό ρευστό), το οποίο παραμένει μέσα σε
θύλακες (γεωθερμικούς ταμιευτήρες) κοντά σχετικά στην επιφάνεια της γης. Όταν το γεωθερμικό
ρευστό εγκλωβιστεί μέσα σε μη υδατοπερατά πετρώματα, η θερμοκρασία του μπορεί να φτάσει
μέχρι και τους 850 οC. Η εκμετάλλευση (άντληση) της γεωθερμικής ενέργειας γίνεται μέσω
γεωτρήσεων είτε άμεσα είτε με τη χρήση θερμικών αντλιών.
Οι γεωθερμικές πηγές κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το ενεργειακό τους
περιεχόμενο:
• Υψηλής ενθαλπίας (> 150 οC), οι οποίες είναι κατάλληλες για άμεση παραγωγή ηλεκτρισμού.
• Μέσης ενθαλπίας (90–150 οC), οι οποίες είναι κατάλληλες για πηγές θερμότητας μέσω της
χρήσης θερμικών αντλιών.
• Χαμηλής ενθαλπίας (< 90 οC), οι οποίες είναι κατάλληλες για χρήση ως άμεσες πηγές
θερμότητας.
Για την απευθείας χρήση του γεωθερμικού υγρού χαμηλής ή μέσης ενθαλπίας με τη μορφή
θερμότητας, χρησιμοποιούνται εναλλάκτες θερμότητας. Αυτού του είδους οι γεωθερμικές πηγές
χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων, θερμοκηπίων,
ιχθυοκαλλιεργειών κ.λπ. καθώς επίσης και σε βιομηχανικές μονάδες. Τα συστήματα άμεσης
εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας αποτελούνται από 3 κύρια μέρη:
1. Μια γεώτρηση που φέρνει το γεωθερμικό υγρό στην επιφάνεια της γης. Οι αποδέκτες της
θερμότητας πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη των 10 χιλιομέτρων από την γεώτρηση
ώστε να μειώνονται οι θερμικές απώλειες.
2. Ένα μηχανικό σύστημα (σωληνώσεις, εναλλάκτης, βαλβίδες ελέγχου κ.λπ.) για τη μεταφορά
της θερμότητας στην κατανάλωση
3. Ένα σημείο απόθεσης (πηγάδι ή λίμνη) του (κρύου) γεωθερμικού υγρού μετά τη χρήση του.
Τρεις τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού από γεωθερμικά ρευστά.
Οι τεχνολογίες αυτές διαφοροποιούνται από την φυσική κατάσταση του ρευστού (ατμός ή υγρό)
και τη θερμοκρασία του:
1. Όταν το γεωθερμικό ρευστό είναι σε μορφή ατμού, ο ατμός τροφοδοτείται απευθείας σε μια
τουρμπίνα η οποία στη συνέχεια κινεί μια ηλεκτρογεννήτρια. Αυτή είναι και η πλέον επιθυμητή
περίπτωση.
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2. Όταν το γεωθερμικό ρευστό είναι σε μορφή νερού υψηλής θερμοκρασίας (> 180 οC), το νερό
ατμοποιείται μέσα σε ειδικά δοχεία που έχουν πολύ χαμηλότερη πίεση από αυτή του ρευστού.
Ο ατμός αυτός τροφοδοτείται στη συνέχεια σε μια τουρμπίνα η οποία κινεί μια
ηλεκτρογεννήτρια.
3. Όταν το γεωθερμικό ρευστό είναι σε μορφή νερού μέσης θερμοκρασίας (105 - 180 οC), το
γεωθερμικό υγρό χρησιμοποιείται για να αεριοποιήσει ένα άλλο (δεύτερο) υγρό, το οποίο στη
συνέχεια τροφοδοτείται σε μια τουρμπίνα η οποία κινεί μια ηλεκτρογεννήτρια.
Το μεγαλύτερο γεωθερμικό πεδίο του κόσμου βρίσκεται στην περιοχή Geysers στη βόρεια
Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού
σε 22 χώρες παγκοσμίως. Οι Η.Π.Α., οι Φιλιππίνες, το Μεξικό και η Ινδονησία είναι οι χώρες με τη
μεγαλύτερη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ από γεωθερμία, παγκοσμίως.
Στην Ευρώπη η ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού από γεωθερμικές πηγές είναι συγκεντρωμένη
αποκλειστικά σε 3 χώρες: Ιταλία, Ισλανδία και Τουρκία. Το σύνολο των Ευρωπαϊκών κρατών
χρησιμοποιούν, επίσης, ετησίως περίπου 18.000 GWh θερμότητας προερχόμενες από γεωθερμικές
πηγές για θέρμανση χώρων, δεξαμενών και θερμοκηπίων καθώς επίσης και στη βιομηχανία. Η
δυναμικότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 52% της παγκόσμιας. Σημειώνεται ότι από μόνη της η
Ισλανδία κατέχει το 17% της παγκόσμιας δυναμικότητας. Οι χώρες της Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν το
11% της παγκόσμιας δυναμικότητας, ποσοστό που αντιστοιχεί αποκλειστικά σχεδόν στην Ιταλία,
τη Γαλλία και τη Γερμανία.
Οι πλέον σημαντικές περιοχές από άποψη γεωθερμικού δυναμικού στην Ελλάδα εντοπίζονται στο
ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου (Μήλος - Κίμωλος - Νίσυρος). Αξιόλογοι γεωθερμικοί ταμιευτήρες
υπάρχουν ακόμα στην ευρύτερη περιοχή του Σπερχειού, στην Ξάνθη και στο Σουσάκι Κορινθίας. Η
γεωθερμία αποτελεί το φτωχό συγγενή των ΑΠΕ στην Ελλάδα καθώς κανένα μεγάλο έργο δεν έχει
γίνει λόγω των αξεπέραστων γραφειοκρατικών προβλημάτων.
8.7 Η ενέργεια από βιομάζα
Ο όρος βιομάζα περιγράφει οποιοδήποτε προϊόν, υποπροϊόν ή υπόλειμμα οργανικής προέλευσης.
Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα και υποπροϊόντα της γεωργικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, τα
αστικά λύματα και οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι μορφές βιομάζας που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Περίπου το 15% της παγκόσμιας πρωτογενούς
ενέργειας προέρχεται από βιομάζα. Το αντίστοιχο ποσοστό στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι 35%.
Το σημαντικότερο κέρδος που προκύπτει από την εκμετάλλευση της βιομάζας για ενεργειακούς
σκοπούς είναι το ουδέτερο ισοζύγιο της ως προς το διοξείδιο του άνθρακα, καθώς το CO2 που
απελευθερώνεται προς της ατμόσφαιρα κατά την καύση της βιομάζας, είναι αυτό που απορροφάται
από την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης της βιομάζας. Άλλο ένα θετικό
χαρακτηριστικό της ενέργειας από βιομάζα είναι η ευκολία αποθήκευσης της πρώτης ύλης της,
γεγονός που δε συμβαίνει με την αιολική ή ηλιακή ενέργεια.
Υπάρχουν διάφορες διεργασίες μετατροπής της αρχικής πρώτης ύλης βιομάζας στο τελικό προϊόν
(βλ. Εικόνα 8.6). Οι διεργασίες αυτές, ανάλογα με τη φύση τους, κατατάσσονται σε
• Θερμοχημικές (απ’ ευθείας καύση, πυρόλυση και αεριοποίηση)
• Χημικές (εστεροποίηση)
• Βιοχημικές (αερόβια και αναερόβια ζύμωση, υδρόλυση)
Τα κυριότερα προϊόντα των διεργασιών μετατροπής της βιομάζας είναι:
1. Υγρά καύσιμα (βιοντίζελ, βιοαιθανόλη και βιομεθανόλη)
2. Ηλεκτρισμός, και
3. Θερμότητα
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Λιγνίνη και κυτταρίνη

Καύση

Αεριοποίηση

Ζεστό νερό

Τουρμπίνα

Πυρόλυση

Ζαχαρούχα - αμυλούχα φυτά

Αναερόβια χώνευση

Ατμός

Αέριο

Μηχανή

Σύνθεση μεθανόλης

Εκχύλιση

Λάδι

Κελιά καυσίμου

Θερμότητα

Ζύμωση

Ελαιούχα φυτά

Ηλεκτρισμός

Επεξεργασία

Απόσταξη

Εστεροποίηση

Βιοαιθανόλη

Μεθυλεστέρας

Υγρά βιοκαύσιμα

Εικόνα 8.6. Τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας σε τελικά ενεργειακά ροϊόντα.
Οι θερμοχημικές διεργασίες είναι πολύ σημαντικές γιατί μετατρέπουν τη χημική ενέργεια της
βιομάζας (που αποκτήθηκε μέσω της φωτοσύνθεσης) σε θερμότητα και ηλεκτρισμό. Πιο
συγκεκριμένα:
• Απ’ ευθείας καύση: Η βιομάζα καίγεται σε θαλάμους καύσης ή ειδικούς αντιδραστήρες
(τους επονομαζόμενους ρευστοποιημένης κλίνης) και η θερμότητα που παράγεται
χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων, ξήρανση υλικών ή παραγωγή ηλεκτρισμού.
• Πυρόλυση: Η πυρόλυση περιγράφει τη θερμική διάσπαση της βιομάζας απουσία οξυγόνου.
Οι θερμοκρασίες λειτουργίας αυτής της διεργασίας κυμαίνονται από 400-800 οC. Η
διεργασία λαμβάνει χώρα σε αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης διαφόρων ειδών και
μεγεθών. Ανάλογα με τη θερμοκρασία λειτουργίας και το χρόνο παραμονής της βιομάζας
στον αντιδραστήρα, τα προϊόντα μπορεί να είναι από στερεά μέχρι αέρια. Όσο πιο αργή
είναι η διαδικασία της πυρόλυσης, τόσο περισσότερα αέρια παράγονται. Στην πράξη όμως ο
αντικειμενικός σκοπός της πυρόλυσης είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης σε υγρά
προϊόντα (πυρολυτικό λάδι ή βιοέλαιο) τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως υγρά
καύσιμα ή ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εξειδικευμένων χημικών προϊόντων τα οποία
ήδη βρίσκουν εμπορική εφαρμογή στη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία αρωμάτων για
τρόφιμα (π.χ. το άρωμα των «καπνιστών» προϊόντων).
• Αεριοποίηση: Η αεριοποίηση περιγράφει τη μερική οξείδωση της βιομάζας προς μια σειρά
εύφλεκτων αερίων προϊόντων με κυριότερα τα μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και
μεθάνιο. Όπως και η πυρόλυση, η αεριοποίηση λαμβάνει χώρα σε αντιδραστήρες
ρευστοποιημένης κλίνης σε θερμοκρασίες 700-1000 οC. Το παραγόμενο αέριο στη συνέχεια
καίγεται σε μηχανές εσωτερικής καύσεως ή (συνηθέστερα) σε αεριοστρόβιλους.
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ΣΥΝΟΨΗ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ένα σημαντικό όπλο στα χέρια της ανθρωπότητας για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ιδιαίτερα σημαντική
αναμένεται να είναι η συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εξαντλούνται και δε ρυπαίνουν.
Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας γίνεται μέσω τριών μεγάλων οικογενειών εφαρμογών: των
παθητικών ηλιακών συστημάτων, των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των ενεργητικών ηλιακών
συστημάτων.
Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας γίνεται με τη χρήση ανεμογεννητριών. Η ανάπτυξη της
αιολικής ενέργειας παρουσιάζει ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς κατά τα τελευταία χρόνια. Η
υδροδυναμική ενέργεια είναι ενταγμένη εδώ και δεκαετίες στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας
ενώ η γεωθερμία αποτελεί το φτωχό συγγενή των ΑΠΕ στη χώρα μας.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Υπάρχει κοντά στην περιοχή σας κάποιο αιολικό πάρκο ή σχεδιάζεται η εγκατάστασή του στο
άμεσο μέλλον; Υπήρξαν ή υπάρχουν διαμαρτυρίες των κατοίκων για την εγκατάστασή του; Να
συζητήσετε στην τάξη τα υπέρ και τα κατά της δημιουργίας ενός αιολικού πάρκου.
2. Να εξηγήσετε γιατί το ισοζύγιο της βιομάζας ως προς το διοξείδιο του άνθρακα είναι ουδέτερο.
3. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες πηγές ενέργειας:
Μη Ανανεώσιμες

Ανανεώσιμες
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