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Περίληψη

Η ποιότητα του αέρα, στους εξωτερικούς και στους εσωτερικούς χώρους, παίζει

σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα του ανθρώπου αφού επηρεάζει σημαντικά την

υγεία του. Οι διάφοροι ρύποι που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα επηρεάζουν την

ποιότητα του αέρα. Σε αυτήν την διπλωματική εργασία μελετήθηκαν οι πτητικές

οργανικές ενώσεις (VOCs) και οι καρβονυλικές ενώσεις που παράγονται από τα

αυτοκίνητα και το πως αυτές επηρεάζουν τον εξωτερικό αέρα αλλά και την καμπίνα

των αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα, για το πειραματικό μέρος αυτής της

διπλωματικής χρησιμοποιήθηκαν δύο αυτοκίνητα και μελετήθηκαν ως προς τρεις

διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, λειτουργία με πετρέλαιο, βενζίνη και φυσικό

αέριο. Επίσης, έγιναν οι κατάλληλες μετρήσεις ώστε να διαπιστωθούν οι

συγκεντρώσεις που παράγονται μόνο από τα υλικά της καμπίνας του κάθε οχήματος.

Πιο συγκεκριμένα έγιναν μετρήσεις στην εξάτμιση των αυτοκινήτων (σε όλα τα

καύσιμα) και στο εσωτερικό των αυτοκινήτων με ανοιχτά και κλειστά παράθυρα

(Diesel, LPG) όσο αυτά λειτουργούν στο ρελαντί. Επίσης έγιναν μετρήσεις στο

εσωτερικό των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια πορείας στο κέντρο της Κοζάνης εν

ώρα αιχμής, με ανοιχτά και κλειστά παράθυρα (Diesel, LPG) και στο εσωτερικό των

αυτοκινήτων όσο αυτά δεν λειτουργούν. Τέλος, έγιναν μετρήσεις και στον εξωτερικό

αέρα, σε δρόμο χαμηλής αλλά και υψηλής κίνησης που αφορούσαν την

συγκέντρωση VOC και CO2.
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Summary

Air quality, in the outdoor and indoor environments, plays an important role in the

everyday life of humans, since it affects their health considerably. The various

pollutants that are present in the atmosphere affect air quality. In this dissertation,

VOCs and carbonylic compounds produced by cars and how they affect the outside

air and their cabin have been studied. More specifically, for the experimental part of

this diploma two cars were used and studied in three different modes of operation,

operation with oil, gasoline and liquefied petroleum gas (LPG). Appropriate

measurements were also made to determine the concentrations produced only by

the in-cabin materials of each vehicle.

In particular, measurements were made on the exhaust of cars (on all fuels) and

on the inside of the cars with open and closed windows (Diesel, LPG) as they

operate at idling speed. In-car measurements were also made during a run in the

center of Kozani at peak time, with open and closed windows (Diesel, LPG) and in

the interior of the cars while the engine is switched off. Finally, measurements were

made in the outdoor air, both in low and high traffic concerning VOC and CO2

concentrations.
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1 Ποιότητα εξωτερικού αέρα

Η αέρια ρύπανση εξωτερικών χώρων μπορεί να προέρχεται από μία

σημειακή πηγή που μπορεί να επηρεάσει μόνο μία σχετικά μικρή περιοχή. Πολύ

συχνά η εξωτερική

ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται από ένα μείγμα ρυπαντών από μία ποικιλία

διάχυτων πηγών όπως η κυκλοφοριακή κίνηση και η θέρμανση, αλλά και από

σημειακές πηγές. Εκτός από αυτούς που εκπέμπονται από τοπικές πηγές, οι ρύποι

που μεταφέρονται σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις επιβαρύνουν τα γενικά

επίπεδα μόλυνσης. Η σχετική συμβολή των πηγών εκπομπής στην ανθρώπινη

έκθεση σε αέρια ρύπανση ποικίλει ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο ζωής. Για

κάποιους ρύπους, η ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών χώρων είναι σημαντικότερη

αυτής των εξωτερικών, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δε μειώνει τη σημασία της

δεύτερης. Οι ποσότητες των ρύπων εξωτερικών χώρων μπορούν να έχουν

επιβλαβείς επιδράσεις σε ζώα, φυτά και υλικά και δυσμενείς επιπτώσεις στην

ανθρώπινη υγεία. Επιπρόσθετα, οι ρύποι που παράγονται σε εξωτερικούς χώρους

είναι δυνατόν να διεισδύσουν στο εσωτερικό περιβάλλον και να βλάψουν την

ανθρώπινη υγεία, μέσω της έκθεσης του ατόμου τόσο σε ρύπους εξωτερικών όσο και

σε ρύπους εσωτερικών χώρων.

Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις αστικές

περιοχές της Ελλάδας µε την πάροδο του χρόνου, τα σηµερινά επίπεδα

ατµοσφαιρικής ρύπανσης ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, κυρίως για τα

αιωρούµενα σωµατίδια PM10 και PM2.5, αλλά και για Ο3 και ΝΟ2. Το κοινωνικό κόστος

από τη χρόνια έκθεση του Ελληνικού πληθυσμού σε ρύπους της ατμόσφαιρας είναι

υψηλό. Μεγάλα θα ήταν τα οφέλη για τη δηµόσια υγεία, αλλά και για την οικονοµία

από την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων για µείωση των εκποµπών. Ως αποτέλεσµα

της οικονοµικής ύφεσης, τα τελευταία χρόνια µειώθηκε η ρύπανση που συνδέεται µε

την κυκλοφορία αυτοκινήτων. Ωστόσο, η αύξηση της τιµής των συµβατικών
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καυσίµων οδήγησε σε αύξηση της χρήσης ξύλου και γενικότερα βιοµάζας για οικιακή

θέρµανση, γεγονός που δηµιούργησε επεισόδια υψηλής ρύπανσης από αιωρούµενα

σωµατίδια στις περισσότερες Ελληνικές πόλεις κατά τη διάρκεια του χειµώνα.

Η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά

προβλήµατα στην Ευρώπη µε δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα

ζωής των πολιτών, αλλά και των οικοσυστηµάτων. Οι επιδράσεις της ατµοσφαιρικής

ρύπανσης περιλαµβάνουν:

• Βλάβες στην υγεία προκαλούµενες από την έκθεση σε αέριους ρύπους (οξείδια

θείου και αζώτου, όζον, βενζόλιο, µονοξείδιο του άνθρακα) και αιωρούµενα

σωµατίδια ή/και ρύπους που µεταφέρονται µέσω του αέρα, αποτίθενται και

συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα (βαρέα µέταλλα, οργανικές ενώσεις)

• Οξίνιση ή ευτροφισμό χερσαίων και υδάτινων οικοσυστηµάτων (οξείδια θείου και

αζώτου, αµµωνία)

• Βλάβες και απώλεια αγροτικής/δασικής παραγωγής (όζον)

• Φθορές σε υλικά και στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισµού (οξείδια θείου και αζώτου,

όζον)

• Συµβολή στην κλιµατική µεταβολή (όζον, αιθάλη)

Σχεδόν όλες οι οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες συνοδεύονται από

εκποµπές ρύπων στον αέρα. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα

στον περιορισµού των εκποµπών από διάφορες ανθρωπογενείς πηγές και στη

µείωση των συγκεντρώσεων πολλών ρύπων κάτω από τα νοµοθετηµένα όρια, η

ποιότητα του αέρα σε πολλές περιοχές δεν είναι στα επίπεδα που προβλέπονται από

τη νοµοθεσία ή επιθυµούν οι πολίτες.

1.1 Όρια ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα
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Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες που καθορίζουν όρια για τους κύριους ρύπους του

ατµοσφαιρικού αέρα µε στόχο την πρόληψη ή µείωση των δυσµενών επιδράσεων

στην ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήµατα είναι:

α) Η Οδηγία 2008/50/EC για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο

αέρα για την Ευρώπη, η οποία θέτει όρια για το διοξείδιο του θείου (SO2), το διοξείδιο

του αζώτου (NO2), τα αιωρούµενα σωµατίδια µε διάµετρο µικρότερη από 10 και 2.5

µm (PM10 και PM2.5, αντίστοιχα), το όζον (O3), το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), το

βενζόλιο (C6H6), και το µόλυβδο (Pb). Η Οδηγία αυτή ενσωµατώνει την 96/62/EC και

τις τρεις θυγατρικές της (1999/30/EC, 2000/69/EC και 2002/3/EC), όπως και την

απόφαση 97/101/EC για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή

πληροφοριών και δεδομένων ατµοσφαιρικής ρύπανσης από µεµονωµένους

σταθµούς και δίκτυα.

β) Η Οδηγία 2004/107/EC σχετικά µε το αρσενικό (As), το κάδµιο (Cd), τον

υδράργυρο (Hg), το νικέλιο (Ni) και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες

συµπεριλαµβανοµένου του βενζο[α]πυρενίου (BaP) στον ατµοσφαιρικό αέρα.

Οι Οδηγίες θέτουν δύο ειδών όρια: (α) τις οριακές τιµές, δηλ. ανώτατες

επιτρεπτές συγκεντρώσεις για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, οι οποίες δεν πρέπει

να παραβιάζονται πάνω από ένα επιτρεπτό ποσοστό στη διάρκεια του έτους και (β)

ανώτατα και κατώτατα όρια εκτίμησης. Η σύγκριση των ατμοσφαιρικών

συγκεντρώσεων µε τις οριακές τιµές προκύπτει µόνον από µετρήσεις. Ωστόσο, όταν

τα επίπεδα ρύπανσης είναι κάτω από το ανώτατο όριο εκτίµησης, µπορούν να

εφαρµόζονται συνδυαστικά µετρήσεις και υπολογισµοί βάσει µοντέλων, ενώ όταν

είναι κάτω από το κατώτατο όριο εκτίµησης µπορούν να εφαρµόζονται µόνο

υπολογισµοί βάσει µοντέλων ή τεχνικές αντικειµενικής εκτίµησης. Αξίζει να σηµειωθεί

ότι, για τους περισσότερους ρύπους, τα Ευρωπαϊκά όρια είναι πιο ελαστικά από τις
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καθοδηγητικές τιµές της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) ως αποτέλεσµα των

πιέσεων από οµάδες διαφορετικών συµφερόντων, καθώς οι επιστήµονες και οι

πολίτες ζητούν την εφαρµογή αυστηρών κριτηρίων, ενώ οι επιχειρήσεις και οι

βιοµηχανίες διεκδικούν µεγαλύτερη χαλαρότητα για να µην πληγεί η οικονοµική

ανάπτυξη.

1.2 Επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία

Η πρόσφατη έρευνα σχετικά µε τις επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

στην υγεία εστιάζεται κυρίως στις αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις που

προκαλούνται από βραχυχρόνια ή µακροχρόνια έκθεση σε υψηλές και πολύ χαµηλές

συγκεντρώσεις, αντίστοιχα, καθώς και σε δυσµενείς επιδράσεις κατά την περίοδο της

εγκυµοσύνης. Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι που προκαλούν τη µεγαλύτερη ανησυχία για

την υγεία του Ευρωπαϊκού πληθυσµού σήµερα είναι τα αιωρούµενα σωµατίδια (ΡΜ),

το όζον (Ο3) και το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2). Οι σοβαρότερες βλάβες αποδίδονται

στα αιωρούµενα σωµατίδια και εξαρτώνται από το µέγεθος και τη χηµική τους

σύσταση, καθώς µπορεί να περιέχουν τοξικά στοιχεία και καρκινογόνες ενώσεις.

Από δεδοµένα πολλών επιδηµιολογικών ερευνών είναι γνωστό πως µε

αύξηση των συγκεντρώσεων των σωµατιδίων PM10 κατά 10 µg/m3 , αυξάνεται η

ολική θνησιµότητα κατά 0,5%, ενώ παρατηρείται αύξηση στην εισαγωγή επειγόντων

περιστατικών στα νοσοκοµεία από καρδιαγγειακά νοσήµατα κατά περίπου 0,5% και

από αναπνευστικά νοσήµατα κατά 1%.

Ακόµη πιο επικίνδυνα είναι τα σωµατίδια PM2.5 , καθώς για κάθε επιπλέον 1

µg PM2.5 στον αέρα, ο αριθµός των πρόωρων θανάτων αυξάνεται κατά 0,6-1,6% το

χρόνο. Πέρα από την αιτιολογική σχέση µε πρόωρους θανάτους από καρδιαγγειακά

και αναπνευστικά αίτια, µακροχρόνια έκθεση σε σωµατίδια PM2.5 µπορεί να

προκαλέσει αρτηριοσκλήρωση, αναπνευστικές παθήσεις σε παιδιά, πρόωρες

γεννήσεις, αυξηµένη πιθανότητα γέννησης αυτιστικού παιδιού, ενώ εκτιµάται ότι

υπάρχει πιθανή συσχέτιση µε την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος, τις γνωστικές
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λειτουργίες και το διαβήτη. Οι µηχανισµοί µε τους οποίους τα σωματίδια επιδρούν

στον οργανισµό δεν είναι πλήρως γνωστοί. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η καρδιαγγειακή

νοσηρότητα και θνησιµότητα συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε το οξειδωτικό στρες που

προκαλούν ορισµένα συστατικά των σωµατιδίων (Araujo 2008) [1]. Σύμφωνα µε την

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, για τα PM2.5 δεν υπάρχει τιµή κατωφλίου, κάτω από

την οποία να µην αναµένεται βλάβη στην υγεία σε κάποια ευαίσθητη οµάδα

πληθυσµού (WHO, 2006). Πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 39

εκατοµµύρια κατοίκους από 25 Ευρωπαϊκές πόλεις (APHEKOM 2011) [2] έδειξε ότι η

έκθεση σε συγκεντρώσεις PM2.5 υψηλότερες από την καθοδηγητική τιµή της WHO

(10 µg/m3 ) ευθύνεται για 19.000 θανάτους το χρόνο, 4 κυρίως από καρδιαγγειακά

αίτια. Το προσδόκιµο επιβίωσης των κατοίκων ηλικίας ≥30 ετών µειώνεται κατά µέσο

όρο κατά 8,6 µήνες παρουσιάζοντας µεγάλες διακυµάνσεις µεταξύ των πόλεων, από

0 στη Στοκχόλµη µέχρι 22 στο Βουκουρέστι (η µείωση του προσδόκιµου επιβίωσης

στην Αθήνα υπολογίσθηκε σε 13 µήνες). Επίσης, σε κατοίκους που διέµεναν σε

απόσταση 150 µέτρων από δρόµους µε κυκλοφοριακό φόρτο ≥10000

οχήµατα/ηµέρα διαπιστώθηκε αύξηση κατά 15-30% των περιπτώσεων παιδικού

άσθµατος, καθώς και χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας και στεφανιαίας

νόσου σε ενήλικες ≥65 ετών, η οποία αποδόθηκε στο γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις

των µικροσωµατιδίων είναι υψηλότερες κοντά σε δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας.

Η ρύπανση από τα µικροσωµατίδια οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στα

αυτοκίνητα, κυρίως τα παλαιάς τεχνολογίας πετρελαιοκίνητα, και την κυκλοφοριακή

συµφόρηση, ένα πρόβληµα πολύ διαδεδοµένο στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Τα τελευταία

χρόνια, η καύση ξύλου και κάρβουνου σε µικρές σόµπες για οικιακή θέρµανση

αποτελεί σηµαντική πηγή σωµατιδίων σε πολλές αστικές περιοχές, ειδικά στην

Πολωνία, Σλοβακία, Βουλγαρία, αλλά και στην Ελλάδα ως συνέπεια της ακριβής

ενέργειας που ώθησε τα φτωχά νοικοκυριά να στραφούν προς φθηνότερες λύσεις.
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1.2.1 Ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού

Με βάση στοιχεία της περιόδου 2001-2010, σηµαντικό ποσοστό του αστικού

πληθυσµού της Ευρώπης εκτίθεται σε επίπεδα σωµατιδίων PM2.5 και PM10, Ο3, ΝΟ2

και ΒαΡ υψηλότερα από τα Ευρωπαϊκά όρια και, φυσικά, πολύ υψηλότερα από τις

καθοδηγητικές τιµές της WHO (EEA, 2013a) [3]. Ωστόσο, ορισμένες οµάδες

πληθυσµού υπόκεινται δυσανάλογα στις επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

και εξαιτίας της ηλικίας ή της κατάστασης της υγείας τους, αλλά και εξαιτίας της

κοινωνικό-οικονοµικής τους κατάστασης. Έτσι, οι θάνατοι είναι πιο συχνοί σε άτοµα

που ήδη νοσούν, ενώ άτοµα µε προϋπάρχον ιατρικό ιστορικό έχουν µεγαλύτερη

πιθανότητα για εισαγωγή στο νοσοκοµείο. Σε άτομα που πάσχουν από καρδιακές,

αναπνευστικές ή χρόνιες ασθένειες, η ατµοσφαιρική ρύπανση επιδεινώνει τα

συµπτώµατά τους και υποβαθµίζει την ποιότητα της ζωής τους. Τα παιδιά είναι

ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ατµοσφαιρική ρύπανση επειδή περνούν περισσότερο

χρόνο έξω, έχουν µεγαλύτερους ρυθµούς αναπνοής και αναπνέουν µεγαλύτερο όγκο

αέρα από τους ενήλικες σε σχέση µε το βάρος τους. Τα µικρά παιδιά και τα βρέφη,

ιδιαίτερα, δεν έχουν πλήρως αναπτυγµένο το ανοσοποιητικό, αναπνευστικό και

κεντρικό νευρικό τους σύστηµα (WHO, 2005) [4]. Τέλος, οι κοινωνικά και οικονοµικά

ασθενέστερες πληθυσµιακές οµάδες εκτίθενται περισσότερο στους ρύπους του αέρα,

καθώς κατά κανόνα ζουν σε περιοχές µε υψηλότερες εκποµπές από την κυκλοφορία

ή τη βιοµηχανία (ΕΕΑ, 2013b) [5].

1.3 Το οικονοµικό κόστος των επιδράσεων στην υγεία

Οι επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία και στο περιβάλλον

συνεπάγονται και σηµαντικό οικονοµικό κόστος εξαιτίας της απώλειας
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παραγωγικότητας και των πρόσθετων ιατρικών εξόδων ή εξαιτίας της µείωσης της

αγροτικής παραγωγής και της φθοράς ορισµένων υλικών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος, το οικονοµικό 5 κόστος από την

ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν οι 10.000 πιο ρυπογόνες βιοµηχανίες της

Ευρώπης, µε βάση τα στοιχεία που δήλωσαν το 2009 στο Μητρώο Εκποµπών

Ρύπων, κυµαίνεται µεταξύ 102 και 169 δις ευρώ, µε 191 βιοµηχανίες να είναι

υπεύθυνες για το 50% του συνολικού κόστους. Αντίστοιχα, το οικονοµικό κόστος της

ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις οδικές µεταφορές υπολογίζεται σε περίπου 100 δις

ευρώ, µε ένα µεγάλο µέρος, περίπου 43-46 δις ευρώ, να οφείλεται στις εξατµίσεις

από τα φορτηγά και τις νταλίκες. Τέλος, το εκτιµώµενο οικονοµικό κόστος από

χρόνιες ασθένειες που προκαλούνται από τη διαµονή σε περιοχές µε µεγάλη

κυκλοφορία αυτοκινήτων υπερβαίνει τα 300 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο.

Αναµφίβολα, η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µπορεί να έχει

σηµαντικά οφέλη για τη δηµόσια υγεία, κυρίως µείωση της καρδιαγγειακής ή/και

αναπνευστικής θνησιµότητας και νοσηρότητας από χρόνια νοσήµατα, αλλά και

µείωση των επισκέψεων σε γιατρό, των εισαγωγών στα νοσοκοµεία, των επειγόντων

περιστατικών, των ηµερών περιορισµένης δραστηριότητας, της χρήσης φαρµάκων,

κ.ά.

Επιπλέον, αυτά τα οφέλη συνοδεύονται και από σηµαντικό δηµοσιονοµικό

όφελος. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα APHEKOM [2], η µείωση της µέσης ετήσιας

συγκέντρωσης των PM2.5 σε 25 Ευρωπαϊκές πόλεις στην καθοδηγητική τιµή της

WHO (10 µg/m3 ) θα είχε δηµοσιονοµικό όφελος περίπου 31,5 δις ευρώ από την

εξοικονόµηση κονδυλίων για την υγεία, τη µείωση των ηµερών απουσίας από την

εργασία και από µη- µετρήσιµα οφέλη όπως ευζωία, µακροζωία και ποιότητα ζωής

(APHEKOM, 2011)[2].



19

1.4 Πολιτικές βελτίωσης της ποιότητας του αέρα

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει και εφαρµόσει

µία σειρά από νοµοθετικά εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα ως

αποτέλεσµα του συνεχώς αυξανόµενου όγκου επιστηµονικών δεδοµένων, αλλά και

των απαιτήσεων των πολιτών. Αποτέλεσµα ήταν η ποιότητα του αέρα να

παρουσιάσει αξιοσηµείωτη βελτίωση τα τελευταία 60 χρόνια. Οι συγκεντρώσεις

πολλών ρύπων όπως SΟ2, CΟ και βενζολίου µειώθηκαν σηµαντικά, ενώ του

µολύβδου έπεσαν πολύ κάτω από τα νοµοθετηµένα όρια. Η Θεµατική Στρατηγική της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που

σχεδιάσθηκε στο πλαίσιο του 6ου Προγράµµατος Περιβαλλοντικής ∆ράσης, µετά από

µία µακροχρόνια διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία συµµετείχαν το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, ΜΗΚΥΟ, η βιοµηχανία και ο ιδιωτικός τοµέας, έθεσε συγκεκριµένους

µακροπρόθεσµους στόχους βελτίωσης για το 2020 σε σχέση µε το 2000 µέσω του

περιορισµού των εκποµπών ορισµένων ρύπων (SO2, NOx, VOCs, ΝΗ3, πρωτογενή

PM2.5). Οι σχετιζόµενοι µε την υγεία στόχοι περιλαµβάνουν 47% µείωση της

απώλειας προσδόκιµου επιβίωσης που προκαλεί η έκθεση σε αιωρούµενα

σωµατίδια και 10% µείωση της οξείας θνησιµότητας λόγω έκθεσης στο όζον, ενώ

άλλοι στόχοι έχουν τεθεί και για την προστασία των οικοσυστηµάτων (EEA, 2013a)

[3].

Παρόλα αυτά, η ποιότητα του αέρα σήµερα δεν είναι στα επίπεδα που

προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή που επιθυµούν οι πολίτες, ειδικά σε ό,τι αφορά

στα αιωρούµενα σωµατίδια, το Ο3 και το ΝΟ2. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι

τον Μάιο του 2013, το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Βρετανίας έκρινε ότι η βρετανική

κυβέρνηση απέτυχε στο καθήκον της να προστατεύσει τους πολίτες από τις

βλαβερές συνέπειες της ατµοσφαιρικής ρύπανσης καθώς παραβιάζει τα όρια του

NO2 και ζήτησε την παρέµβαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. ∆ύο µήνες αργότερα,
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ο ΟΗΕ προειδοποίησε τις Βρυξέλλες ότι οι επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

δεν έχουν εκτιµηθεί σωστά από την Ευρώπη, η οποία πρέπει να επανεξετάσει τη

νοµοθεσία της για την αντιµετώπιση του προβλήµατος µετά από αξιολόγηση νέων

αποδεικτικών στοιχείων. Σήµερα η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές που

στοχεύουν σε µεµονωµένους ρύπους δεν επαρκούν για την αντιµετώπιση της

ατµοσφαιρικής ρύπανσης και ότι για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας του αέρα

απαιτείται η µακροχρόνια αντιµετώπιση πολλών ρύπων που προέρχονται από

διαφορετικές πηγές. Επιπλέον, είναι απαραίτητη µία µετατόπιση της οικονοµίας προς

πιο «πράσινες» µορφές κατανάλωσης και παραγωγής.

1.5 Η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ελλάδα

Όπως σε όλα τα κράτη-µέλη, η εκτίµηση και διαχείριση της ποιότητας του

ατμοσφαιρικού αέρα στην Ελλάδα µε στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας

και του περιβάλλοντος, απαιτεί τη συστηµατική παρακολούθηση της ατµοσφαιρικής

ρύπανσης. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, το ΥΠΕΚΑ (Τµήµα Ποιότητας

Ατµόσφαιρας) εγκατέστησε το 2001 το Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης

Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε∆ΠΑΡ), το οποίο λειτουργεί 18 σταθµούς στην Αττική, 1

σταθµό στα Οινόφυτα και 1 σταθµό στην Αλίαρτο Βοιωτίας για τις ανάγκες του

Προγράµµατος Διασυνοριακής Μεταφοράς της Ρύπανσης (EMEP), ενώ οι υπόλοιποι

σταθµοί βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (7), την Πάτρα (2), το Βόλο (1), τα Ιωάννινα (1)

και το Ηράκλειο (1) υπό την εποπτεία των περιφερειακών διοικήσεων. ∆ίκτυα

Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης έχουν εγκατασταθεί και από άλλους

φορείς, όπως ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε 5 σταθµούς εντός της επικράτειάς του, η

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µε 4 σταθµούς στο λεκανοπέδιο Κοζάνης-

Πτολεµαΐδας και η ∆ΕΗ στις περιοχές όπου λειτουργούν ατµοηλεκτρικοί σταθµοί.

Ανάλογα µε το χαρακτήρα της περιοχής όπου βρίσκονται, οι σταθµοί ταξινοµούνται

στις εξής κατηγορίες: Αστικός-Κυκλοφορίας, Αστικός-Υποβάθρου, Περιαστικός-
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Υποβάθρου και Αστικός-Βιοµηχανικός. Αν και µε πολλές καθυστερήσεις που είχαν

ως αποτέλεσµα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει αρκετές φορές εναντίον της

χώρας µας, σήµερα η Ελλάδα έχει ενσωµατώσει στο εθνικό της δίκαιο τις

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος από την

ατµοσφαιρική ρύπανση, καθώς και εκείνες που στόχο έχουν την πρόληψη ή τη

µείωση των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Παρόλα αυτά, η εφαρµογή

των κοινοτικών οδηγιών είναι σε µεγάλο βαθµό ελλιπής, τόσο στην παρακολούθηση

της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (π.χ. µετρήσεις PM2.5 και βενζολίου

πραγµατοποιούνται σε ελάχιστους σταθµούς, ενώ η παρακολούθηση των ρύπων της

Οδηγίας 2004/107/ΕΚ δεν έχει αρχίσει ακόµη), όσο και στο σχεδιασµό και εφαρµογή

προγραµµάτων µείωσης της ρύπανσης σε περιοχές όπου παρατηρείται υπέρβαση

των ορίων. Σε σύγκριση µε τα άλλα κράτη-µέλη, τα επίπεδα ατµοσφαιρικής

ρύπανσης στην Ελλάδα 7 βρίσκονται κατά κανόνα πάνω από το µέσο όρο των 27

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόµη και όταν υπάρχει συµµόρφωση µε τα όρια. Έτσι, το

2011, η Ελλάδα κατείχε την 3η υψηλότερη θέση ως προς το CΟ, την 5η ως προς το

ΝΟ2 και το βενζόλιο, την 6η ως προς το SΟ2 και τα PM10, την 7η ως προς τα PM2.5

και την 8η ως προς το Ο3, ενώ δεν έδωσε στοιχεία για το Β[α]Ρ (EEA, 2013a)[3]. Με

βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα, το µεγαλύτερο πρόβληµα για την ποιότητα του αέρα

στα αστικά κέντρα της Ελλάδας αποτελούν τα αιωρούµενα σωµατίδια και το ΝΟ2, µε

σχεδόν µόνιµες υπερβάσεις των ορίων σε σταθµούς αστικούς-κυκλοφορίας, καθώς

επίσης το Ο3 µε υπερβάσεις των ορίων στα προάστια κατά τους θερινούς µήνες. Η

κυκλοφορία των αυτοκινήτων θεωρείται η σηµαντικότερη πηγή εκποµπής των ρύπων

αυτών.

Από το 2010, λόγω της οικονοµικής κρίσης, εκτιµάται ότι µειώθηκαν οι

εκποµπές από την κυκλοφορία, αντίθετα, αυξήθηκαν σηµαντικά οι εκποµπές από την

οικιακή θέρµανση, καθώς η αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης οδήγησε

πολλά νοικοκυριά στην καύση ξύλου και βιοµάζας. Η ανεξέλεγκτη καύση ξύλου -

συχνά ακατάλληλου για θέρµανση - σε συνδυασµό µε τις δυσµενείς µετεωρολογικές

συνθήκες (άπνοια και θερµοκρασιακή αναστροφή) είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση
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πολύ υψηλών συγκεντρώσεων µικροσωµατιδίων, τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε

άλλες πόλεις, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες. Σύµφωνα µε µετρήσεις στο αστικό

υπόβαθρο της Θεσσαλονίκης, η µέση χειµερινή συγκέντρωση των PM2.5 κατά την

τριετία της κρίσης (2010-12) αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση µε την τριετία προ

κρίσης (2007- 09).

Επίσης, από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων των χηµικών συστατικών των

ΡΜ2.5 κατά τις χειµερινές περιόδους του 2012 και 2013 προέκυψε ότι οι δείκτες

καύσης πετρελαίου (νικέλιο και βανάδιο) ήταν µειωµένοι κατά 20-30% το 2013 λόγω

µειωµένης χρήσης πετρελαίου θέρµανσης, αντίθετα, οι δείκτες καύσης βιοµάζας

(λεβογλυκοζάνη, κάλιο) ήταν 2-5 φορές υψηλότεροι. Οι συγκεντρώσεις των

σωµατιδίων, καθώς και η οξειδωτική τους δραστικότητα παρουσίασαν υψηλότερες

τιµές κατά τις βραδινές ώρες, όταν λειτουργούσαν τζάκια και ξυλόσοµπες (Safari

2013)[6]. Αυτή η νέα υποβάθµιση της ποιότητας του αέρα ήρθε να προστεθεί στη ήδη

υπάρχουσα αυξάνοντας τον κίνδυνο για την υγεία του πληθυσµού, αλλά και την

πιθανότητα να βρεθεί η Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για

παραβίαση των οριακών τιµών ποιότητας του αέρα, καθώς αυξήθηκε σηµαντικά ο

αριθµός των υπερβάσεων.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηµατική επιστηµονική προσπάθεια, τόσο για

την ποσοτικοποίηση της συµµετοχής των πηγών ρύπανσης, όσο και για την εκτίµηση

του κόστους από την έκθεση του πληθυσµού σε ατµοσφαιρικούς ρύπους µε στόχο

την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και, κυρίως, τον εφοδιασµό των αρµόδιων

φορέων µε εργαλεία κατάλληλα για το σχεδιασµό ιεραρχηµένων περιβαλλοντικών

στρατηγικών (Samara 2003, Eleftheriadis 2011, Vlachokostas 2012) [7].

Παρόλα αυτά, µέχρι σήµερα διαπιστώνεται η αδυναµία της πολιτείας να

αντιµετωπίσει την ατµοσφαιρική ρύπανση και τους κινδύνους που αυτή εγκυµονεί για

τον ελληνικό πληθυσµό. Είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη εφαρµογής

στοχευµένων και στρατηγικά σχεδιασµένων περιβαλλοντικών και ενεργειακών

πολιτικών που θα συνδυάζουν συστηµατική παρακολούθηση των επιπέδων

ρύπανσης, υπεύθυνη και έγκαιρη ενηµέρωση των πολιτών, έλεγχο των εκποµπών
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από τη βιοµηχανία, τις οδικές µεταφορές και τα συστήµατα θέρµανσης, έλεγχο της

ποιότητας των καυσίµων, µέτρα περιορισµού των εκποµπών και αξιολόγηση της

απόδοσής τους, συνεργασία µεταξύ των υπεύθυνων φορέων και σχέδια δράσης για

την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων που απειλούν την υγεία µε στόχο

την κατοχύρωση του βασικού ανθρώπινου και κοινωνικού δικαιώµατος, τον καθαρό

αέρα.



24

2. Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου

Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τη ρύπανση ως το νέφος που βλέπουν

έξω όταν τα επίπεδα μόλυνσης είναι υψηλά. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν ότι η εξωτερική

ρύπανση μπορεί να βλάψει την υγεία. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν

το γεγονός ότι η ρύπανση στο εσωτερικό μπορεί επίσης να τους επηρεάσει.

Ξοδεύουμε πραγματικά περίπου το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους,

όπως σπίτια, γραφεία, σχολεία κλπ. Ο αέρας σε έναν αστικό δρόμο με μέτρια κίνηση

μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πιο καθαρός από τον αέρα στο σαλόνι μας.

Έτσι ο εσωτερικός αέρας είναι πολύ σημαντικός και η ποιότητα του μπορεί να έχει

σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία μας.

Η ρύπανση του εσωτερικού αέρα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να

περιγράψει την έκθεση σε ορισμένες ουσίες που βρίσκονται σε σπίτια, σχολεία,

μεταφορικά μέσα και σταθμούς του μετρό. Πάνω από 900 διαφορετικές ενώσεις

έχουν ανιχνευθεί στον αέρα του εσωτερικού χώρου και ορισμένοι ρύποι μπορεί να

είναι 2-5 φορές πιο συγκεντρωμένοι στο εσωτερικό παρά στο εξωτερικό.

Γενικότερα, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο 8ος πιο σημαντικός παράγοντας

κινδύνου για τις ασθένειες και είναι υπεύθυνη για το εκτιμώμενο 2,7% του συνολικού

βάρους των ασθενειών. Ένας αριθμός μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων θανάτων

ετησίως θα μπορούσε να συνδεθεί με την ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών

χώρων. Περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού (περίπου 3 δισεκατομμύρια

άνθρωποι) εκτίθενται σε ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών χώρων από ανοικτές

φωτιές και μαγειρικές εστίες ξύλου.

Κατά το παρελθόν, δινόταν πολύ λιγότερη προσοχή στην ατμοσφαιρική

ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους σε σύγκριση με την ατμοσφαιρική ρύπανση σε

εξωτερικούς χώρους, ιδίως σε σύγκριση με τη ρύπανση από τις εκπομπές της

βιομηχανίας και των μεταφορών. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια οι απειλές από

την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους έχουν γίνει πιο

εμφανείς.
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Η ποιότητα του αέρα στα σπίτια μας, στους χώρους εργασίας ή σε άλλους

δημόσιους χώρους ποικίλλει σημαντικά, αναλόγως του υλικού που χρησιμοποιήθηκε

για την κατασκευή και τον καθαρισμό του, τον σκοπό του δωματίου, καθώς και του

τρόπου που το χρησιμοποιούμε και το αερίζουμε.

Η κακή ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους μπορεί να είναι

ιδιαιτέρως επιβλαβής για ευαίσθητες ομάδες όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα

άτομα με καρδιοαγγειακές και χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος

όπως το άσθμα.

Εικόνα 2.1 Επίπεδα συγκέντρωσης σωματιδίων PM 2,5 μg/m3

Πηγή : http://foobot.io/blog/2015/08/18/air-pollution-statement

2.1 Πηγές ρύπανσης εσωτερικών χώρων

Η ρύπανση της εσωτερικής ατμόσφαιρας μπορεί να προέλθει από πολλά

μέρη, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών εστιών φωτιάς και θερμαντικών σωμάτων,

http://foobot.io/blog/2015/08/18/air-pollution-statement


26

οικοδομικών υλικών και επίπλων. Επίσης προέρχεται από τα προϊόντα καθαρισμού,

τα συστήματα ψύξης και την ατμοσφαιρική ρύπανση που προέρχεται από

εξωτερικούς χώρους. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές πηγές ρύπανσης και οι

διάφορoι ρύποι που εκπέμπουν:

Σόμπες πετρελαίου, ξυλόσομπες, τζάκια, λέβητες φυσικού αερίου : CO, CO2 , SO2,

NOx, benzo-a-pyrene

Υγραντές χώρου : βακτήρια

Προϊόντα ξύλου : φορμαλδεΰδη

Μονωτικά - ρητίνες : σωματίδια

Χρώματα : μόλυβδος, VOCs

Χαλιά, συνθετικά υφάσματα, κόλες : φορμαλδεΰδη, VOCs, σωματίδια

Τσιμέντο, τούβλα : ραδόνιο (ένα ραδιενεργό αέριο που σχηματίζεται στο έδαφος),

βενζόλιο, εξάνιο, πεντάνιο, οκτάνιο

Καπνός τσιγάρου

τα αέρια ή τα σωματίδια από την κατανάλωση καυσίμων, από χημικά ή αλλεργιογόνα.

2.2 Ρύποι εσωτερικών χώρων

2.2.1 Σωματίδια (PM)

Αυτά είναι μικροσκοπικά σωματίδια που παράγονται σε μεγάλο βαθμό από

τον καπνό του τσιγάρου. Έρευνες έχουν δείξει ότι μέχρι και το 50-90% της συνολικής

συγκέντρωσης των σωματιδίων στον αέρα εσωτερικού αέρα παράγεται από τον

καπνό του τσιγάρου. Είναι γνωστό ότι προκαλεί άσθμα και συριγμό, ιδιαίτερα στα

παιδιά. Η έρευνα διαπίστωσε ότι υπήρξε αύξηση των νυχτερινών συμπτωμάτων και

συριγμού σε παιδιά με άσθμα κατά 6-7% για κάθε αύξηση 10 μg.m3 σε σωματίδια

εσωτερικού χώρου PM2.5. Διαφορετικοί τύποι σωματιδίων μετριούνται με βάση το

μέγεθός τους. Για παράδειγμα, το PM10 αναφέρεται σε σωματιδιακές ύλες που έχουν
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μέγεθος μέχρι 10 μικρόμετρα. Τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

υπολογίζονται με βάση τη μάζα / όγκο εκπομπών. Η μέτρηση που χρησιμοποιείται

συνήθως είναι ο αριθμός μικρογραμμαρίων ρύπανσης ανά κυβικό μέτρο. Το

σύμβολο γι 'αυτό είναι: μg/m3

Εικόνα 2.2 Ταξινόμηση σωματιδίων ανάλογα με το μέγεθος τους

Πηγή : www.aerolab.ntua.gr/Lessons/PT/Lectures/lecture5.pdf

2.2.2 Καύσιμα βιομάζας

Τα καύσιμα βιομάζας εκπέμπονται από ανοιχτές φωτιές και σόμπες. Περίπου

το 50% του πληθυσμού χρησιμοποιεί καύσιμα βιομάζας για μαγείρεμα, θέρμανση και

φωτισμό, κυρίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Τα καύσιμα βιομάζας παράγουν

υψηλά επίπεδα σωματιδίων και μονοξειδίου του άνθρακα (CO).

Η έρευνα για την επιβάρυνση των διαφόρων κινδύνων από τις ασθένειες δείχνει ότι

το 2010 οι θάνατοι που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση των νοικοκυριών

από στερεά καύσιμα παγκοσμίως ανήλθαν σε 3.546.399, που αντιπροσωπεύουν

πάνω από το 50% των θανάτων που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση από

σωματίδια και όζον.

http://www.aerolab.ntua.gr/Lessons/PT/Lectures/lecture5.pdf


28

2.2.3 Το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ2)

Το εσωτερικό οξείδιο του αζώτου παράγεται από συσκευές μαγειρέματος και

θέρμανσης που τροφοδοτούνται με αέριο. Έχει συνδεθεί με συριγμό, δύσπνοια,

σφίξιμο στο στήθος και βήχα. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η επίδραση του

οξειδίου του αζώτου καθώς τα επίπεδα έκθεσης ποικίλλουν ανάλογα με το πότε

χρησιμοποιούνται οι συσκευές.

2.2.4 Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις παράγονται από χημικές ουσίες όπως

απολυμαντικά, παρασιτοκτόνα, καλλυντικά, αποσμητικά χώρου και δάπεδα βινυλίου.

Μπορούν να προκαλέσουν ένα τεράστιο φάσμα καταστάσεων από ήπιους

ερεθισμούς έως πολύ σοβαρές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

2.2.5 Αλλεργιογόνα

Τα αλλεργιογόνα περιλαμβάνουν ουσίες όπως η σκόνη και μπορούν να

δημιουργηθούν από πηγές όπως χαλιά, κατοικίδια ζώα, τρωκτικά ή φυτά. Θεωρείται

ότι η πρόωρη ή υψηλή έκθεση σε ορισμένα αλλεργιογόνα, όπως τα αλλεργιογόνα

γάτας, μπορεί να έχει προστατευτική επίδραση έναντι του άσθματος και του

συριγμού. Ωστόσο, άλλη έρευνα έχει συνδέσει αλλεργιογόνα με την ανάπτυξη του

άσθματος ή των αλλεργιών και αυξάνει τον κίνδυνο ασθένειας σε άτομα που είναι

ήδη ασθματικά.
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Εικόνα 2.3 Ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους

Πηγή:https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2013/arthra/poiotita-

aera-esoterikon-choron

2.3 Επιπτώσεις στην υγεία λόγω εσωτερικής ρύπανσης

Όπως αναφέρθηκε οι άνθρωποι δαπανούν το 90% του χρόνου τους στο

εσωτερικό κτηρίων, όπου ο αέρας μπορεί να είναι πιο ρυπαρός από τον εξωτερικό

αέρα. Στα σημερινά κτίρια, ο φυσικός αερισμός είναι ανεπαρκής. Στον εσωτερικό

αέρα συναντώνται υψηλές συγκεντρώσεις CO, φορμαλδεϋδών, μολύβδου,

https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2013/arthra/poiotita-aera-esoterikon-choron
https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2013/arthra/poiotita-aera-esoterikon-choron
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σωματιδίων, μικροβίων και αμιάντου. Όλα τα παραπάνω συχνά προκαλούν

ασθένειες όπως καρδιακή προσβολή ή καρκίνο των πνευμόνων. Επίσης η κακή

ποιότητα του εσωτερικού αέρα έχει συνδεθεί με τις πνευμονικές παθήσεις - όπως το

άσθμα και οι αλλεργίες, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD) - και

επηρεάζει άλλα μέρη του σώματος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη πνευμονική νόσο,

είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από την ατμοσφαιρική ρύπανση από άτομα με

σοβαρή ασθένεια και επίσης είναι πιθανό να περάσουν περισσότερο χρόνο σε

εσωτερικούς χώρους.

Μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκθεσης σε ρύπανση του

εσωτερικού αέρα (ημέρες ή εβδομάδες), μπορεί να εμφανισθούν ερεθιστικά

αποτελέσματα, όπως ξηρός λαιμός και βήχας. Οι επιπτώσεις μεγαλύτερης έκθεσης,

όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, μπορεί να μην εμφανιστούν για πολλά χρόνια.

Μερικοί άνθρωποι είναι πιο πιθανό από άλλους να επηρεαστούν από

ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Για παράδειγμα, τα παιδιά φαίνεται να είναι πιο

ευαίσθητα στον καπνό που προέρχεται από άλλους καπνιστές, ενώ οι γυναίκες

γενικά είναι περισσότερο πιθανό να έχουν ξηρό λαιμό και ξηρά μάτια. Επιπλέον, είναι

σαφές ότι οι ασθενείς που είναι αλλεργικοί στα ακάρεα σκόνης και / ή τα κατοικίδια

ζώα θα υποφέρουν όταν εκτίθενται σε αυτά σε εσωτερικούς χώρους. Διαφορετικά,

δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εκ των προτέρων εάν είναι πιο πιθανό να

επηρεαστεί από τον εσωτερικό αέρα από οποιονδήποτε άλλο. Αλλά όπου η έκθεση

είναι πολύ υψηλή, σχεδόν όλοι θα υποφέρουν.

Συγκεντρωτικά, λόγω της κακής ποιότητας αέρα μπορεί να προκληθούν τα

εξής : Πονοκέφαλος, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, ρινική καταρροή, βήχας,

φτάρνισμα, πνευματική θολούρα, ναυτία και φαγούρα στα μάτια, τη μύτη και το λαιμό.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα συμπτώματα εξαφανίζονται με την έξοδο του

“ασθενούς” από το κτήριο.
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2.3.1 Επιπτώσεις από καύσιμα βιομάζας

Τα καύσιμα βιομάζας είναι γνωστό ότι αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τις

λοιμώξεις των πνευμόνων, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), το

άσθμα, τον καρκίνο του πνεύμονα και, περιστασιακά, τη φυματίωση (TB).

Έρευνες έχουν δείξει ότι εάν τα καύσιμα βιομάζας χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς

χώρους, προκαλούν:

3,5 φορές αυξημένο κίνδυνο οξείας πνευμονικής λοίμωξης στα παιδιά

2,5 φορές αυξημένο κίνδυνο χρόνιας βρογχίτιδας στις γυναίκες

2,8 φορές αυξημένο κίνδυνο για τη ΧΑΠ

2.3 φορές αυξημένο κίνδυνο χρόνιας βρογχίτιδας σε όλους τους ενήλικες

2.3.2 Επιπτώσεις από Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs)

Οι επιπτώσεις στην υγεία των πτητικών οργανικών ενώσεων περιλαμβάνουν:

11 φορές αυξημένος κίνδυνος χρόνιας βρογχίτιδας με έκθεση σε φορμαλδεΰδη, που

χρησιμοποιείται σε οικοδομικά υλικά όπως πιεσμένο ξύλο.

17% αύξηση του κινδύνου άσθματος στα παιδιά για κάθε 10 mg/m3 αύξηση της

συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης.

Έως 3,4 φορές αυξημένος κίνδυνος επίμονου συριγμού με έκθεση σε πλαστικά.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης άσθματος πιστεύεται ότι αυξάνεται κατά 1,2-2,9 φορές με

έκθεση σε όλες τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις έχουν επίσης συνδεθεί με μειωμένη πνευμονική

λειτουργία, ρινική καταρροή και πνευμονικές λοιμώξεις σε βρέφη και παιδιά.
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2.4 Τρόποι αντιμετώπισης της εσωτερικής ρύπανσης

Τα επίπεδα εξωτερικής ρύπανσης μετριούνται και καταγράφονται σχεδόν σε

όλες τις χώρες της Ευρώπης και υπάρχουν ορισμένα επίπεδα που πρέπει να

διατηρήσουν οι χώρες. Ορισμένες χώρες έχουν καθορίσει όρια για τα επίπεδα των

ρύπων σε εσωτερικούς χώρους, αλλά ο καθορισμός των μέγιστων ορίων είναι πολύ

δύσκολος. Υπάρχει ένα ορισμένο ποσό ατομικής επιλογής και ελέγχου πάνω σε ότι

χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας και στο πώς τα αερίζουμε. Είναι επίσης δύσκολο να

ελεγχθεί, να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένα καλό επίπεδο στο εσωτερικό

περιβάλλον σχολείων, γραφείων και καταστημάτων. Ωστόσο, μπορούμε να

γνωρίζουμε τους κινδύνους από τη ρύπανση εσωτερικού χώρου ώστε να

μπορέσουμε να τα μειώσουμε. Οι νόμοι εισάγονται τώρα για να βελτιωθεί ο

εσωτερικός αέρας. Για παράδειγμα, η απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς

δημόσιους χώρους είχε μεγάλη επίδραση στην υγεία των εργαζομένων σε μπαρ και

σε άλλους που εκτίθενται σε τέτοιους χώρους.

Πίνακας 2.1 Όρια συγκέντρωσης ρυπαντικών ουσιών σε κλειστούς χώρους

Ρυπαντική ουσία Μέση Συγκέντρωση (ΠΟΥ) Συνιστώμενη Τιμή Κατά

ASHRAE

Ίνες Αμιάντων 0,2 ίνες/ml για ίνες > 5ml 0,2 ίνες/ml

CO 10 mg/m3 για 8 hr

30 mg/m3 για 1 hr

60 mg/m3για 30 min

9 ppm

Φορμαλδεΰδη (HCHO) 120 μg/m3 0,1-0,4 ppm

Εισπνεόμενα Σωματίδια

(<1μm)

55-110 μg/m3 ετησίως

150-350 μg/m3 για 24 hr

50 μg/m3

NO2 40 μg/m3 ετησίως

200 μg/m3 για 1 hr

O3 120 μg/m3 για 8 hr

235 μg/m3 για 1 hr

0,08 ppm
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SO2 50 μg/m3 ετησίως

125 μg/m3 για 24 hr

500μg/m3για 10 min

Pb 0,5μg/m3 ετησίως

Υπάρχουν πολλά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση των

προβλημάτων που σχετίζονται με τη ρύπανση του εσωτερικού χώρου, όπως :

Αντικατάσταση ξύλινων σομπών με πιο αποδοτικές σόμπες, με λιγότερη ρύπανση

Καλύτερος αερισμός σε σπίτια και σχολικά κτίρια

Χρήση συσκευών που καθαρίζουν τον αέρα, γνωστές ως καθαριστές αέρα

Μη-ρυπογόνα συστήματα θέρμανσης

Επιμόρφωση σχετικά με τα αλλεργιογόνα

Αρχικά, η ρύπανση του εξωτερικού αέρα θα πρέπει να μειωθεί- μόνο τότε θα

υπάρχει επαρκής εξαερισμός ικανός να παίξει ένα ρόλο στη μείωση της ρύπανσης

του εσωτερικού αέρα. Πρέπει να γίνουν πιο σκληρά τα πρότυπα των δομικών υλικών

για να αποφευχθεί η επιδείνωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Απαιτούνται

πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων που αφορούν σε θέματα

υγείας για την επίτευξη των πλεονεκτημάτων υγείας. Καλύτερη στέγαση για όσους

έχουν υποβαθμισμένη κατοικία - είτε λόγο θέρμανσης ή υγρασία / μούχλα - θα

βελτίωνε την κατάσταση για πολλούς. Πολλές αναπνευστικές ασθένειες

προκαλούνται από εσωτερικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους -χρειάζεται μεγαλύτερη

προσοχή για να τονισθούν και να αντιμετωπισθούν οι κινδύνους που αντιμετωπίζουν

οι εργαζόμενοι στις μέρες μας.
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2.5.1 Καλή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου

Για να έχουμε καλή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου (σύμφωνα με τη

USEPA) θα πρέπει να υπάρχει σωστή ποσότητα αερισμού, απουσία εσωτερικών

ρευμάτων αέρα, έλεγχος αερομεταφερόμενων ρυπαντών [συστηματική μέτρηση της

ποιότητας του αέρα (CO, CO2 , VOC, HCHO, σωματίδια, θόρυβος)]. Εφόσον

μετρηθούν τα στοιχεία και αν αυτά ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια, θα πρέπει να

ελεγχθεί η πηγή των ρύπων, να αντικατασταθεί, να περιοριστεί ο χρόνος έκθεσης

στους ρύπους και στη συνέχεια να υπάρχει επαρκής αερισμός. Επιπλέον είναι

σημαντικό να υπάρχει αποδεκτή θερμοκρασία και υγρασία και γενικότερα να υπάρχει

διατήρηση ενός υγιεινού, άνετου και παραγωγικού περιβάλλοντος. Επίσης θα πρέπει

να συντηρείτε το σύστημα κλιματισμού- εξαερισμού, να καθαρίζονται τα μηχανικά ή

ηλεκτρικά φίλτρα και να απομακρύνονται οι εστίες ρύπανσης του χώρου.

Οι συνθήκες ενός υγιεινού περιβάλλοντος για ένα χώρο εργασίας αναφέρονται

παρακάτω :

Θερμοκρασία T=20-24 οC

σχετική υγρασία RH=35%-65%

ταχύτητα αέρα u<0,3 m/s

φωτισμός >500 lux

μαγνητικό πεδίο 0,4 μΤ

να μην υπάρχουν κινητά τηλέφωνα

το κτήριο να βρίσκεται τουλάχιστον 10 m μακριά από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

να διατηρούνται τα όρια των ρύπων

απαγόρευση καπνίσματος σε κλειστούς χώρους (δημιουργία χώρου με πολύ καλό

αερισμό για τους καπνίζοντες) και επιτρεπόμενος θόρυβος 50 db.
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Ορισμένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι σε εσωτερικούς χώρους και οι επιπτώσεις

τους στην υγεία είναι περισσότερο γνωστοί και τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής

από το κοινό σε σύγκριση με άλλους. Η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους

χώρους αποτελεί ένα παράδειγμα, καθώς φαίνεται να έχει βελτιώσει την ποιότητα του

αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Οι ρύποι από τον καπνό του περιβάλλοντος που

οφείλεται στο κάπνισμα μειώνονται σε δημόσιους χώρους. Στη Δημοκρατία της

Ιρλανδίας, για παράδειγμα, μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων σε δημόσιους χώρους

στο Δουβλίνο πριν και μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος

έδειξαν μειώσεις έως και 88 % για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους που

βρέθηκαν στον καπνό του περιβάλλοντος που οφείλεται στο κάπνισμα.

Όπως και στην περίπτωση των ατμοσφαιρικών ρύπων στους εξωτερικούς

χώρους, οι επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στους εσωτερικούς χώρους δεν

περιορίζονται μόνο στην υγεία μας. Έχουν επίσης και υψηλό οικονομικό κόστος.

Μόνον η έκθεση στον καπνό του περιβάλλοντος που οφείλεται στο κάπνισμα σε

χώρους εργασίας στην ΕΕ εκτιμάται σε περισσότερο από 1,3 δισ. ευρώ για άμεσα

έξοδα ασθενείας, και σε περισσότερο από 1,1 δισ. ευρώ για έμμεσα έξοδα που

σχετίζονται με απώλειες στην παραγωγικότητα το 2008.

Το κάπνισμα δεν είναι η μόνη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εσωτερικούς

χώρους. Σύμφωνα με τον Erik Lebret[8] από το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας

και Περιβάλλοντος (RIVM) στην Ολλανδία: «Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν σταματάει

στο κατώφλι της πόρτας μας. Πολλοί ατμοσφαιρικοί ρύποι του εξωτερικού χώρου

εισέρχονται στα σπίτια μας, όπου περνάμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας. Η

ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων επηρεάζεται από πολλούς άλλους

παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι το μαγείρεμα, οι ξύλινες εστίες, τα κεριά ή το

λιβάνι, η χρήση καταναλωτικών προϊόντων όπως κεριά και γυαλιστικά για τον

καθαρισμό επιφανειών, τα οικοδομικά υλικά όπως η φορμαλδεΰδη σε κόντρα-πλακέ,

και τα επιβραδυντικά φλόγας σε πολλά υλικά. Υπάρχει επίσης και ραδόνιο που

προέρχεται από τα εδάφη και τα οικοδομικά υλικά.»
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Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες από αυτές τις

πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τον Lebret

[8], «προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε πιο τοξικές ουσίες με λιγότερο τοξικές ή να

ανακαλύψουμε διεργασίες που μειώνουν τις εκπομπές, όπως στην περίπτωση των

εκπομπών φορμαλδεΰδης από κόντρα-πλακέ. Ένα άλλο παράδειγμα μπορούμε να

δούμε στη μείωση συγκεκριμένων υλικών που εκπέμπουν ραδόνιο και

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τοίχων. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνταν στο

παρελθόν, αλλά η χρήση τους έχει περιοριστεί έκτοτε.»

Η θέσπιση νόμων δεν είναι ο μόνος τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας

του αέρα που αναπνέουμε. Μπορούμε όλοι να πάρουμε μέτρα για τον έλεγχο και τη

μείωση των μεταφερόμενων με τον αέρα σωματιδίων και χημικών σε εσωτερικούς

χώρους. Μικρές ενέργειες, όπως ο αερισμός κλειστών χώρων, βοηθούν στη

βελτίωση της ποιότητας του αέρα γύρω μας. Ορισμένες όμως από τις

καλοπροαίρετες ενέργειές μας μπορεί να έχουν στην πραγματικότητα αντίθετα

αποτελέσματα.

2.5.2 Πως γίνεται ο σωστός εξαερισμός ;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον αέρα από το εξωτερικό να εισέλθει σε ένα κτίριο:

Διείσδυση - ο αέρας που εισέρχεται μέσω ρωγμών στους τοίχους, τα δάπεδα και τις

οροφές, και μέσω των παραθύρων και των πορτών.

Φυσικός αερισμός - ο αέρας που εισέρχεται όταν ανοίγουμε μια πόρτα ή παράθυρο

για να αφήσουμε αέρα μέσα.

Μηχανικός εξαερισμός - εξαερισμός που παρέχεται από εξωτερικό ανεμιστήρα ή

σύστημα κλιματισμού.

Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, τα κτίρια έχουν γίνει πιο

στεγανοποιημένα για να αποφευχθεί ο ανεξέλεγκτος αερισμός. Εξαιτίας αυτού, ο

εξωτερικός αέρας δεν μπορεί να εισέλθει τόσο εύκολα και να αραιώσει ή να
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καθαρίσει τους ρύπους. Η ποσότητα εξαερισμού σε ένα κτίριο είναι σημαντική όταν

σκεφτόμαστε την εσωτερική ρύπανση και τα αποτελέσματά της.

Ο εξαερισμός είναι μια βασική παράμετρος της υγείας, καθώς :

Επηρεάζει την άνεση και την παραγωγικότητα

Επηρεάζει την ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου

Είναι ενεργότερος

Όσον αφορά την συγκέντρωση του CO2 στον αέρα εσωτερικού χώρου έχουμε τα

εξής δεδομένα:

>800 ppm φανερώνει ανεπαρκή αερισμό

600-800 ppm φανερώνει επαρκή αερισμό

<600 ppm είναι μια συνιστώμενη τιμή για ένα κλειστό χώρο όπως ένα σχολείο

Πρέπει να αναφερθεί ότι ένας μη καπνιστής εκπέμπει 0,025 m3/h CO2 και ότι η

συνιστώμενη τιμή φρέσκου αέρα για τους μη καπνίζοντες είναι 30 m3/h.

Ο Erik Lebret [8] προτείνει: «Θα πρέπει να αερίζουμε, αλλά δεν θα πρέπει να

αερίζουμε υπερβολικά, καθώς αυτό προκαλεί σημαντική απώλεια ενέργειας. Οδηγεί

σε περισσότερη θέρμανση και χρήση ορυκτών καυσίμων και, κατά συνέπεια, οδηγεί

σε μεγαλύτερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θα πρέπει να το σκεφτόμαστε ως

ορθολογικότερη χρήση των πόρων γενικώς.»

2.6 Σύνοψη

Στην συνέχεια φαίνεται μια λίστα με τρόπους αντιμετώπισης κάθε πηγής

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δηλαδή πράγματα που μπορείτε να αλλάξετε προς το

καλύτερο:

1. Μην επιτρέπετε το κάπνισμα σε κλειστό χώρο.
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2. Βεβαιωθείτε ότι το σπίτι σας είναι καλά αεριζόμενο. Να αερίζεται το σπίτι σας για 5-

10 λεπτά πολλές φορές την ημέρα, ειδικά κατά τη διάρκεια και μετά το μαγείρεμα, και

μετά από ένα ντους.

3. Συντηρήστε τις συσκευές αερίου.

4. Όταν υπάρχει άνθρακας, ξύλο ή ανοιχτές φωτιές, βεβαιωθείτε ότι οι καμινάδες

καθαρίζονται . Να καίτε μόνο το ξηρό και ακατέργαστο ξύλο. Μη καίτε απορρίμματα ή

συσκευασίες, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε σχηματισμό τοξικών ουσιών.

5. Αποφύγετε διαρροές νερού και μειώστε τα επίπεδα υγρασίας.

6. Χρησιμοποιήστε οικοδομικά υλικά και έπιπλα με χαμηλές εκπομπές ρύπων. Ψάξτε

για προϊόντα και υλικά που φέρουν το ευρωπαϊκό "οικολογικό σήμα" ή οποιοδήποτε

άλλο εγκεκριμένο φυσικό επίπεδο για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα είναι

περιβαλλοντικά υγιή και χαμηλά σε ρύπους και εκπομπές.

7. Εγκαταστήστε συναγερμούς καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα.

8. Προσέξτε κατά τη χρήση χημικών ουσιών στο νοικοκυριό, καθώς τα

απορρυπαντικά, τα καθαριστικά, τα αποσμητικά χώρου κλπ. απελευθερώνουν

χημικές ουσίες στον αέρα. Πάντα πρέπει να γίνεται καλός αερισμός μετά τη χρήση.
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3. Ρύποι που εκπέμπονται από Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Οι εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων είναι μια από τις κύριες αιτίες του

παγκόσμιου προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μέσα από την έρευνα

έχουν επιτευχθεί μεγάλες μειώσεις στις εκπομπές των κινητήρων, όμως η αύξηση

του πληθυσμού και των αυτοκινήτων θα διατηρήσουν το πρόβλημα για πολλά ακόμα

χρόνια.

Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, οι εκπομπές αυτοκινήτων δεν θεωρούνταν

πρόβλημα, κυρίως λόγω του χαμηλού αριθμού κινούμενων οχημάτων. Όσο όμως ο

πληθυσμός της γης και ο αριθμός των αυτοκινήτων αυξανόταν, και καθώς

κατασκευάζονταν περισσότεροι θερμικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, η ρύπανση

του αέρα έγινε ένα όλο και πιο επιδεινούμενο πρόβλημα. Στη δεκαετία του 1940, το

πρόβλημα εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες, λόγω της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού

και αυτοκινήτων, καθώς επίσης και λόγω κάποιων πολύ ιδιαίτερων καιρικών

συνθηκών. Μέχρι το 1970, η ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν το μείζον πρόβλημα όλων

των πόλεων και αστικών περιοχών παγκοσμίως.

Όλα τα βιομηχανικά κράτη θέσπισαν νομικούς περιορισμούς για τις

επιτρεπόμενες εκπομπές ρύπων. Αυτό αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό στην

περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανών αυτοκινήτων κατά τις δεκαετίες του 1980 και του

1990. Παρά το γεγονός ότι οι επιβλαβείς εκπομπές των μηχανών έχουν μειωθεί κατά

περισσότερο από 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 1940, εντούτοις συνεχίζουν να

αποτελούν ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Πολύ αυστηρή νομοθεσία οδήγησε

στη μείωση των εκπομπών HC και NOX κατά δύο τάξεις μεγέθους τα τελευταία 20

χρόνια.

Οι κύριοι ρύποι που παράγονται από της μηχανές εσωτερικής καύσης

(βενζίνης, πετρελαίου, φυσικού αερίου) είναι οι εξής: Οξείδια του Αζώτου, CO, CO2,

Υδρογονάνθρακες, Αιθάλη, Ρύποι από μετά-καύση και Σωματίδια. Οι
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υδρογονάνθρακες είναι καύσιμο και μικροποσότητες λιπαντικού λαδιού που δεν

κάηκαν και μικρότερα σωματίδια καυσίμου που δεν κάηκαν πλήρως. Το CO

παράγεται όταν δεν υπάρχει επαρκές οξυγόνο για την πλήρη καύση του άνθρακα σε

CO2 ή όταν η ανάμειξη αέρα και καυσίμου είναι ελλιπής, λόγω του πολύ μικρού

χρόνου του κύκλου μηχανής. Τα NOx σχηματίζονται μέσα στη μηχανή, όταν λόγω

των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κατά την καύση, το κανονικά

αδρανές άζωτο διασπάται σε άτομα αζώτου, τα οποία μετά συνδέονται με το

αντιδρών οξυγόνο. Τα σωματίδια, τέλος, είναι στερεά σωματίδια άνθρακα, τα οποία

σχηματίζονται στις μηχανές ανάφλεξης δια συμπιέσεως και γίνονται ορατά ως

μαύρος καπνός στα καυσαέρια αυτών των μηχανών. Άλλοι ρύποι που ανιχνεύονται

σε καυσαέρια μηχανών περιλαμβάνουν αλδεΰδες, θείο, μόλυβδο, φώσφορο κλπ.

Παρακάτω γίνεται περιγραφή μερικών πολύ σημαντικών ρύπων.

3.1.Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

3.1.1 Εισαγωγή στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Οι μηχανές εσωτερικής καύσης είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν τη

χημική ενέργεια που εμπεριέχεται στα καύσιμα σε μηχανική ενέργεια, η οποία

συνήθως διατίθεται από μια περιστρεφόμενη άτρακτο. Η χημική ενέργεια του

καυσίμου μετατρέπεται αρχικώς σε θερμική ενέργεια μέσω της καύσης (ή οξείδωσης)

με αέρα εντός της μηχανής. Αυτή η θερμική ενέργεια αυξάνει τη θερμοκρασία και την

πίεση των αερίων μέσα στη μηχανή και τα αέρια υψηλής πίεσης εκτονώνονται,

οδηγώντας τον κινηματικό μηχανισμό της μηχανής. Η εκτόνωση παραλαμβάνεται

από τους διωστήρες προς ένα στρεφόμενο στρόφαλο, το οποίο αποτελεί το “προϊόν”

της μηχανής. Με τη σειρά του, το στρόφαλο είναι συνδεδεμένο σε ένα σύστημα

μετάδοσης, το οποίο μεταφέρει τη στροφική μηχανική ενέργεια προς την επιθυμητή
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τελική χρήση της, η οποία μπορεί να είναι η έλξη ενός οχήματος, ή η οδήγηση

γεννητριών ή αντλιών .

Οι περισσότερες ΜΕΚ είναι περιστροφικές μηχανές, δηλαδή ενσωματώνουν

έμβολα που παλινδρομούν πάνω-κάτω στους κυλίνδρους που βρίσκονται εντός της

μηχανής. Οι παλινδρομικές μηχανές μπορεί να έχουν ένα κύλινδρο ή και πολλούς

κυλίνδρους (έως και πάνω από 20). Οι κύλινδροι μπορεί να είναι διατεταγμένοι με

διάφορους τρόπους.

3.1.2 Ιστορία των μηχανών αυτοκινήτων

1876 - Προαναμεμειγμένης γόμωσης τετράχρονη μηχανή (Otto)

 Πρώτη πρακτική ΜΕΚ

 Ισχύς : 2 hp

 Βάρος : 1250 pounds

 Λόγος συμπίεσης =4 (κρουστική συμπεριφορά)

 14% απόδοση (θεωρητικά 38%)

 Σήμερα CR =9 (ακόμη έχουμε κρουστική συμπεριφορά), 30% απόδοση

(θεωρητικά 55%)

1897 - Μή προαναμεμειγμένης γόμωσης μηχανή (Diesel)

 Υψηλότερη απόδοση

 Μεγαλύτερος λόγος συμπίεσης (δεν υπάρχει πρόβλημα κρουστικής

συμπεριφοράς)

 Μηδενικές απώλειες άντλησης, χρήση του λόγου αέρα καυσίμου για έλεγχο

ισχύος
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1921 - Ανακαλύπτεται ο τετρααιθυλομόλυβδος ως αντικρουστικό πρόσθετο, ο οποίος

κάνει δυνατή τη χρήση μεγαλύτερου λόγου συμπίεσης σε μηχανές με ανάφλεξη με

σπινθηριστή

1952 - Προκύπτει η εξίσωση

NO + UHC + O2+ Ήλιος -> ΝΟ2 + Ο3

(UHC = unburned hydrocarbons, άκαυστοι υδρογονάνθρακες)

Δεκαετία του 1960 - Περιορισμοί εκπομπών

 Αρχικά στασιμότητα και μετά χρήση φτωχού μίγματος, ανακυκλοφορίας

καυσαερίων, καθυστέρηση έναυσης

 Κακή λειτουργία και οικονομία καυσίμου

1973,1979 - Ενεργειακή κρίση

1975 - Καταλυτικοί μετατροπείς, καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη

 Περισσότερες αρωματικές ενώσεις (βενζύνιο) στην βενζίνη

 Υψηλός αριθμός οκτανίου αλλά καρκινογόνα

 Εκπομπή αιθάλης

Δεκαετία 1980 - Έλεγχος μηχανών με μικρό-υπολογιστές

Προσαρμοσμένη λειτουργία για λιγότερες εκπομπές, καλύτερη απόδοση

Δεκαετία 1990 - Αναμορφωμένη βενζίνη

 Μειωμένη ανάγκη αρωματικών ενώσεων
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 Υψηλότερο κόστος

 Λιγότερα χιλιόμετρα ανά λίτρο

 Ανακαλύφθηκε ότι ο Μεθυλοτετραβουτυλαιθέρας μολύνει τα κοιτάσματα

νερού

 Γίνεται ελκυστικό ένα εναλλακτικό οξυγονωμένο πρόσθετο καυσίμου, όπως η

αιθανόλη

Δεκαετία 2000 - Υβριδικά οχήματα

 Χρήση μικρών βενζινοκινητήρων που λειτουργούν σε μέγιστη ισχύ (με τον πιο

αποδοτικό τρόπο λειτουργίας) ή μη χρήση τους όταν δεν είναι απαραίτητο

 Χρήση γεννητριών/μπαταριών/κινητήρων για την παραγωγή/αποθήκευση και

χρήση πλεονάζουσας ισχύος από τους βενζινοκινητήρες

 Αποδοτικότερα, αλλά πολύ παραπάνω εξοπλισμός στο όχημα και δεν είναι

ξεκάθαρο αν η οικονομία καυσίμου δικαιολογεί το μεγαλύτερο κόστος

 Υβριδικό με τροφοδοσία δικτύου : μεταξύ του υβριδικού και του ηλεκτρικού

οχήματος

 Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι μόνο 1 στα 7 υβριδικά που δοκιμάστηκαν

έχουν οικονομικό πλεονέκτημα σε 5 χρόνια αν δεν υπήρχαν τα φορολογικά

κίνητρα

3.1.3 Γενικότερα για της Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όχι παραπάνω από το διπλάσιο στο βαθμό

απόδοσης. Μία ιδανική μηχανή κύκλου Otto με λόγο συμπίεσης 9 έχει βαθμό

απόδοσης 55%, ενώ μια πραγματική μηχανή έχει βαθμό απόδοσης 25–30%. Αυτή η

διαφορά συμβαίνει εξαιτίας των απωλειών πεταλούδας, των θερμικών απωλειών,

των απωλειών τριβών, της αργής καύσης και εξαιτίας του γεγονότος ότι η ατελής

καύση έχει μικρότερη επίδραση.
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Το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος χρησιμοποιείται για να υπερνικηθεί η

αεροδυναμική αντίσταση, έτσι μικρότερα , και περισσότερο αεροδυναμικά οχήματα

έχουν πλεονέκτημα.

Όσων αφορά τους ρύπους υπάρχουν άπειρα περιθώρια βελτίωσης, καθώς οι

ρύποι δεν είναι αποτέλεσμα ισορροπίας.

Στην καύση: Καύσιμο + O2 + N2→ H2O + CO2+ N2 + CO + UHC + NO

Το O2 και το H2O είναι φιλικά προς το περιβάλλον, όπως και το N2 αν και

υπάρχουν μερικοί ενδοιασμοί. Το CO2,το CO, το NO και οι διάφοροι άκαυστοι

υδρογονάνθρακες αποτελούν ρύπους για το περιβάλλον.

Στην Εκτόνωση: CO + UHC + NO είναι “παγωμένα” σε υψηλά επίπεδα και έχουμε

αργή εκτόνωση, χωρίς θερμικές απώλειες:

CO + UHC + NO → H2O+ CO2 + N2

αλλά πόσο να επιβραδυνθεί η εκτόνωση ώστε να μην έχουμε απώλειες θερμότητας;

Χειρότερα προβλήματα: κρύα εκκίνηση, μεταβολές, παλιά κακορυθμισμένα οχήματα,

90% της μόλυνσης προέρχεται από το10% των οχημάτων.

Για την Ισχύ υπάρχουν πολύ μικρά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό συμβαίνει

διότι: Οι μηχανές εσωτερικής καύσης είναι επεξεργαστές αέρα, το καύσιμο έχει πολύ

μικρό όγκο, η Ροή αέρα= Ισχύς

Έχουμε περιορισμούς στη ροή αέρα εξαιτίας:

• Στραγγαλισμένης ροής δια μέσου των βαλβίδων εισαγωγής

• Απώλειες τριβής, μηχανικές αντοχές – όρια RPM

• Αργή καύση

• Μεγαλύτερες μηχανές
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• Μηχανές που περιστρέφονται πιο γρήγορα

• Υπερπλήρωση

3.1.4 Τρόποι ανάφλεξης ΜΕΚ

Οι μηχανές εσωτερικής καύσης μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες

ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται η ανάφλεξη μέσα σε αυτές.

3.1.4.α. Μηχανές ανάφλεξης με σπινθήρα (SI)

Μια μηχανή ανάφλεξης με σπινθήρα ενεργοποιεί τη διεργασία της καύσης σε

κάθε κύκλο με τη βοήθεια ενός σπινθηριστή. Ο σπινθηριστής προκαλεί μια υψηλής

τάσης ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια, η οποία αναφλέγει το μείγμα

αέρα-καυσίμου εντός του θαλάμου καύσης που περιβάλλει το σπινθηριστή. Οι

πρώιμες μηχανές, πριν την εφεύρεση του σπινθηριστή, εφάρμοζαν διάφορες

υλοποιήσεις οπών, ώστε η καύση να ενεργοποιείται από μια εξωτερική φλόγα.

3.1.4.β. Μηχανές ανάφλεξης δια συμπιέσεως.

Σε μια μηχανή ανάφλεξης δια συμπιέσεως, η διεργασία της καύσης

ενεργοποιείται όταν το μείγμα αέρα-καυσίμου βρεθεί σε υψηλή θερμοκρασία (που

επιτυγχάνεται από μια έντονη συμπίεση) και αυταναφλεγεί.
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Πίνακας 3.1 Καλύτερες εκτιμήσεις θερμικού βαθμού απόδοσης για διάφορες

διατάξεις

Πίνακας 3.2 Χαρακτηριστικά μηχανών ανάφλεξης με συμπίεση και μηχανών SI
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3.1.5 Ανατομία μηχανής

Εικόνα 3.1 Μια ΜΕΚ και μερικά από τα εξαρτήματά της

Πηγή : σημειώσεις του μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης του Δρ

Κολοκοτρώνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Η παλινδρομική κίνηση των εμβόλων (πάνω-κάτω), μετατρέπεται σε

περιστροφική η οποία κινεί τον στροφαλοφόρο, που καθώς περιστρέφεται μεταδίδει

την ενέργεια στους τροχούς, μέσω του συμπλέκτη, του κιβωτίου ταχυτήτων και του

διαφορικού. Τα έμβολα συνδέονται με τον στροφαλοφόρο με τις μπιέλες. Ένας

εκκεντροφόρος άξονας , που παίρνει κίνηση από τον στροφαλοφόρο, ελέγχει το

άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής του μείγματος, που βρίσκονται στο

επάνω μέρος κάθε κυλίνδρου.

Η αρχική ενέργεια που απαιτείται για να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας

παρέχεται από την μίζα. Η μίζα συνδέεται με μια οδοντωτή στεφάνη (γρανάζι βολάν)
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προσαρμοσμένη στην περιφέρεια του σφονδύλου, ενός μεγάλου δίσκου βιδωμένου

στην άκρη του στροφαλοφόρου.

Η μίζα, που λειτουργεί με ηλεκτρισμό, εμπλέκεται με τον σφόνδυλο

αναγκάζοντας τον να περιστραφεί μαζί με τον στροφαλοφόρο, που υποχρεώνει έτσι

τα έμβολα και τις μπιέλες να αρχίσουν την παλινδρομική κίνηση τους. Ο σφόνδυλος

εξομαλύνει τις ωστικές δονήσεις που προέρχονται από τα έμβολα, προκαλώντας

σχετικά ομοιόμορφη περιστροφή του στροφαλοφόρου.

3.1.6 Καύσιμα Μηχανών

Για να λειτουργήσουν οι μηχανές εσωτερικής καύσης συνήθως

χρησιμοποιούμε υδρογονάνθρακες, αλκοόλες και υδρογόνο που καίγονται με αέρα,

ωστόσο υπάρχουν και άλλες δυνατότητες όπως CO, NH3, CS2, H2S, κ.λπ. Οι

υδρογονάνθρακες χρησιμοποιούνται καθώς πολλοί είναι υγροί και έτσι προσφέρουν

υψηλή πυκνότητα, ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση (συγκρινόμενα με τα

αέρια, π.χ. CH4), ευκολία στην τροφοδότηση μηχανής (συγκρινόμενοι με τα στερεά

καύσιμα). Επιπλέον οι υδρογονάνθρακες είναι σχετικά μη τοξικά προϊόντα καύσης με

σχετικά χαμηλό κίνδυνο έκρηξης και όσον αφορά την εξόρυξη τους υπάρχουν πολλά

κοιτάσματα.

Στις ΜΕΚ εκτός από το καύσιμο, όπως αναφέρθηκε χρειαζόμαστε και αέρα. Ο αέρας

προτιμάται ως μέσω καύσης διότι είναι δωρεάν (χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας

τα χρήματα που δίνονται για τον καθαρισμό του αέρα).

Αέρας ≈ 0.21 O2 + 0.79 N2 (1 mole αέρα) ή 1 O2 + 3.77 N2 (4.77 moles αέρα)

Σημειώστε για τον αέρα, το μέσο μοριακό βάρος είναι 0.21 × 32 + 0.79 × 28 = 28.9

g/mole οπότε η σταθερά των αερίων= (παγκόσμια σταθερά αερίων / mole.wt.)=

8.314 J/moleK × 0.0289 kg/mole = 287 J/kgK. Στην πραγματικότητα ο αέρας περιέχει
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επίσης ~1% Αργόν και μικρό ποσοστό υδρατμών ανάλογα με τη σχετική υγρασία,

ίχνη από άλλα αέρια, αλλά συνήθως υποθέτουμε μόνο O2 και N2.

3.1.6.1 Βενζίνη

Μίγμα υδρογονανθράκων(~86% C και 14% H2) που βράζουν στους 30–220 °C

Προσεκτικός σχηματισμός για επίτευξη αριθμού οκτανίου μεταξύ 95 και 100

Ελαφριά, χωρίς χημική επεξεργασία νάφθα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βενζίνη

Μπορεί να παράγει βενζίνη με αναβάθμιση συγκεκριμένου κλάσματος

• Η αλκυλίωση αυξάνει τα MW και τον αριθμό οκτανίου

• Ισο-οκτάνιο από αντίδραση βουτενίου με ισο-βουτάνιο και καταλύτη

Για τη μείωση CO και HC, το περιεχόμενο οξυγόνου της βενζίνης αυξάνεται κατά

~3% κατά βάρος (Η.Π.Α., μόνο το χειμώνα)

Αναμορφωμένη βενζίνη για τη μείωση εκπομπών όζοντος με απαίτηση ελάχιστου

οξυγόνου 2% κατά βάρος, βενζύνιο 1%, θείο μέχρι 31 ppm

Κύριοι οξυγωνούχες ενώσεις μεθυλ-τεταρτο-βουτυλαιθέρας MTBE (CH3)OC(CH3)3

και αιθανόλη C2H5OH.

3.1.6.2 Diesel

Μίγμα υδρογονανθράκων που βράζουν στους 160–380 °C

Προσεκτικός σχηματισμός για λίπανση και αριθμό κετανίου, θείο (~1%)

3.1.6.3 LPG

Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οκτάνια (περίπου 110). Η χημική του σύσταση

αποτελείται από δύο υδρογρονάνθρακες (προπάνιο και βουτάνιο).
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Έχει υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης, 450-510 οC (έναντι 257 οC της βενζίνης).

Δεν περιέχει μόλυβδο και συνεπώς δε βλάπτει τα εσωτερικά μέρη του κινητήρα.

Ο ανεφοδιασμός γίνεται σε συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης και μετέπειτα μειώνεται με

ειδικά εξαρτήματα.

Παρόλο που είναι άοσμο και άχρωμο, περιλαμβάνει οσμογενείς ουσίες ώστε να

γίνεται εύκολα αντιληπτή οποιαδήποτε διαρροή.

3.1.6.4 Χαρακτηριστικά καυσίμων

Λόγος αέρα/καυσίμου

Βενζίνη 14.6, Diesel 14.4, Προπάνιο 15.7, Μεθανόλη 6.47, Υδρογόνο 34.3

Πίνακας 3.3 Χαρακτηριστικά καυσίμων

Ιδιότητα καυσίμου Diesel Βενζίνη Επίδραση

Αριθμός κετανίου Υψηλός Χαμηλός Αυτανάφλεξη

Αριθμός οκτανίου Χαμηλός Υψηλός Όχι αυτανάφλεξη

Εξατμιστικότητα Χαμηλή Υψηλή Εκπομπές ατμών

Ενέργεια/Gal 1,12*Βασική Βασική Μίλια ανά γαλόνι

Θείο (τώρα) ~350 ppm ~350 ppm Σωματίδια,

Δηλητηρίαση

καταλυτών

Θείο (μελλοντικά) <15 ppm <30 ppm

3.1.7 Λειτουργία Μηχανής SI

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι μηχανές SI είναι μηχανές ανάφλεξης με

σπινθήρα. Παρακάτω φαίνεται ο τετράχρονος κύκλος σε μία τέτοια μηχανή.
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1.Χρόνος Εισαγωγής

Το έμβολο από το ΑΝΣ κινείται προς το ΚΝΣ, με τη βαλβίδα εισαγωγής να

είναι ανοιχτή και τη βαλβίδα εξαγωγής να είναι κλειστή. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται

ο όγκος του θαλάμου καύσης και συνεπακόλουθα δημιουργείται μια υποπίεση, Η

προκύπτουσα διαφορά πίεσης μεταξύ της ατμοσφαιρικής πίεσης και της υποπίεσης

εντός του κυλίνδρου εξαναγκάζει τον αέρα να κινηθεί μέσω του συστήματος

εισαγωγής προς τον κύλινδρο. Καθώς ο αέρας περνά από το σύστημα εισαγωγής,

προστίθεται σε αυτόν καύσιμο επιθυμητής ποσότητας, είτε με ψεκασμό είτε με τη

χρήση καρμπυρατέρ.

2.Χρόνος συμπίεσης

Καθώς το έμβολο βρίσκεται στο ΚΝΣ, η βαλβίδα εισαγωγής κλείνει και το

έμβολο επιστρέφει προς το ΑΝΣ με όλες τις βαλβίδες να είναι κλειστές. Με τον τρόπο

αυτό, το μείγμα αέρα-καυσίμου συμπιέζεται, αυξάνοντας την πίεση και τη

θερμοκρασία στον κύλινδρο. Για το κλείσιμο της βαλβίδας εισαγωγής απαιτείται ένας

πάρα πολύ μικρός χρόνος, γεγονός που σημαίνει ότι η διεργασία της συμπίεσης

εκκινεί ελάχιστα μετά από το ΚΝΣ. Λίγο πριν το πέρας του χρόνου συμπίεσης, ανάβει

ο σπινθηριστής και ενεργοποιείται η καύση.

3.Καύση

Η καύση του μείγματος αέρα-καυσίμου πραγματοποιείται πάρα πολύ σύντομα,

με το έμβολο να είναι κοντά στο ΑΝΣ (άρα, η καύση είναι ισόογκη). Η καύση

ενεργοποιείται λίγο πριν το ΑΝΣ και περατώνεται κατά το χρόνο εκτόνωσης, λίγο

μετά το ΑΝΣ. Η καύση μεταβάλλει τη σύσταση του μείγματος αερίων, παράγοντας

καυσαέρια, κι ανεβάζει τη θερμοκρασία εντός του κυλίνδρου μέχρι μια πολύ υψηλή

τιμή. Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της πίεσης εντός του κυλίνδρου

μέχρι μια επίσης πολύ υψηλή τιμή.
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4.Χρόνος εκτόνωσης ή ισχύος

Με όλες τις βαλβίδες κλειστές, η υψηλή πίεση εντός του θαλάμου καύσης

επενεργεί επί του εμβόλου, απομακρύνοντας το από το ΑΝΣ. Η κίνηση αυτή του

εμβόλου παράγει το ωφέλιμο έργο του κύκλου της μηχανής. Καθώς το έμβολο

κινείται από το ΑΝΣ ως το ΚΝΣ, ο όγκος του κυλίνδρου αυξάνεται, οδηγώντας σε

μείωση της θερμοκρασίας και της πίεσης.

5.Αποτόνωση καυσαερίων

Λίγο πριν το πέρας του χρόνου εκτόνωσης, η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει και

τα καυσαέρια αποτονώνονται. Η πίεση κι η θερμοκρασία στον κύλινδρο είναι ακόμα

υψηλές σε σχέση με το περιβάλλον κι έτσι σχηματίζεται μια διαφορά πίεσης κατά

μήκος του συστήματος εξαγωγής, που είναι ανοιχτό στην ατμοσφαιρική πίεση. Αυτή

η διαφορά πίεσης εξωθεί το μεγαλύτερο μέρος των θερμών καυσαερίων έξω από τον

κύλινδρο, λίγο πριν το έμβολο φτάσει στο ΚΝΣ. Τα καυσαέρια αυτά φέρουν μια

σημαντική ποσότητα ενθαλπίας, που καθώς απάγεται από τον κύλινδρο, μειώνει το

θερμικό βαθμό απόδοσης του κύκλου. Το άνοιγμα της βαλβίδας εξαγωγής πριν το

ΚΝΣ μειώνει το έργο που παράγεται κατά το χρόνο εκτόνωσης, αλλά είναι

απαραίτητο λόγω του πολύ μικρού χρόνου που απαιτείται για την αποτόνωση των

καυσαερίων.

6.Χρόνος Εξαγωγής

Κατά τη στιγμή που το έμβολο προσεγγίζει το ΚΝΣ, η αποτόνωση των

καυσαερίων έχει ολοκληρωθεί, όμως ο κύλινδρος είναι ήδη πλήρης καυσαερίων σε

σχεδόν ατμοσφαιρική πίεση. Όντας η βαλβίδα εξαγωγής ακόμα ανοιχτή, το έμβολο

επιστρέφει από το ΚΝΣ στο ΑΝΣ, κατά το χρόνο εξαγωγής. Με τον τρόπο αυτό, το

μεγαλύτερο μέρος των καυσαερίων που έμειναν μέσα στον κύλινδρο εξωθείται έξω
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από αυτών υπό ατμοσφαιρική πίεση, αφήνοντας μέσα μόνο όση ποσότητα

παγιδεύεται εντός του επιζήμιου όγκου (όταν το έμβολο βρίσκεται στο ΑΝΣ). Λίγο

πριν το πέρας του χρόνου εξαγωγής, η βαλβίδα εισαγωγής αρχίζει να ανοίγει, ώστε

κατά τη στιγμή που το έμβολο βρίσκεται στο ΑΝΣ να είναι πλήρως ανοιχτή και να

αρχίσει ο χρόνος εισαγωγής του επόμενου κύκλου. Κοντά στο ΑΝΣ, η βαλβίδα

εξαγωγής αρχίζει να κλείνει, ώστε να κλείσει τελείως ελάχιστα μετά το ΑΝΣ. Το

χρονικό διάστημα κατά το οποίο αμφότερες οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής

είναι ανοιχτές, καλείται περίοδος επικαλύψεως των βαλβίδων.

3.1.8 Λειτουργία μηχανής Diesel

Οι μηχανές Diesel έχουν αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μηχανές SI,

αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουν και μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα μια

μηχανή Diesel έχει καλή απόδοση, χαμηλές εκπομπές CO και CO2 και μεγάλη

αντοχή. Επίσης προσφέρει πολύ καλή λειτουργία και μεγάλη ροπή. Από την άλλη μια

μηχανή Diesel εκπέμπει NOX και σωματιδίων (VOCs). Επιπλέον έχουν υψηλότερο

κόστος, είναι βαρύτερες και παράγουν πολύ θόρυβο. Οι εκπομπές των NOX και των

VOCs, καθώς και η ελάττωση του θορύβου θεωρούνται ως μια πρόκληση για το

μέλλον, ώστε να γίνουν πιο “καθαρές” και με λιγότερο θόρυβο.
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Εικόνα 3.2 Εισαγωγή αέρα και καυσίμου σε μια ΜΕΚ

Πηγή : σημειώσεις του μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης του κυρίου

Κολοκοτρώνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

3.1.8.α. Ο Τετράχρονος Κύκλος Diesel

Σε μια Τετράχρονη Μηχανή Diesel συμβαίνουν τα παρακάτω:

1.Χρόνος Εισαγωγής

Ο χρόνος αυτός είναι ίδιος με τον χρόνο εισαγωγής των μηχανών ανάφλεξης με

σπινθήρα (SI), με μια σημαντική διαφορά. Ο αέρας που εισάγεται δεν περιέχει

καθόλου καύσιμο.

2.Χρόνος Συμπίεσης

Ο χρόνος αυτός είναι ίδιος με το χρόνο συμπίεσης των μηχανών SI, εκτός του

ότι συμπιέζεται μόνο αέρας (και όχι καύσιμο) προς υψηλότερη πίεση και

θερμοκρασία. Λίγο πριν το πέρας του χρόνου συμπίεσης, το καύσιμο εγχύεται

κατευθείαν στο θάλαμο καύσης, όπου αναμειγνύεται με τον εξαιρετικά θερμό αέρα.

Με τον τρόπο αυτό, το καύσιμο εξατμίζεται και αυταναφλέγεται, ενεργοποιώντας τη

διεργασία της καύσης.
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3. Καύση

Η καύση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι το ΑΝΣ και συνεχίζεται ισόθλιπτα

μέχρι να ολοκληρωθεί η έγχυση του καυσίμου και το έμβολο να αρχίσει να κινείται

προς το ΚΝΣ.

4. Χρόνος Ισχύος

Ο χρόνος ισχύος συνεχίζεται καθώς η καύση περατώνεται και το έμβολο

κινείται προς το ΚΝΣ.

5. Αποτόνωση καυσαερίων και Χρόνος Εξαγωγής

Όμοια με τις μηχανές SI.

Εικόνα 3.3 Ο τετράχρονος κύκλος σε ΜΕΚ Diesel (αυτανάφλεξης)

Πηγή : σημειώσεις του μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης του Δρ

Κολοκοτρώνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

3.1.8.β. Χαρακτηριστικά Μηχανών Diesel

Δεν υπάρχουν μπουζί στις μηχανές Diesel

Το καύσιμο εγχύεται μέσα στον κύλινδρο τη στιγμή της μέγιστης συμπίεσης (κοντά

στο ΑΝΣ).
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Σταγονοποίηση, εξάτμιση και ανάμιξη καθυστερούν την ανάφλεξη.

Ανάφλεξη έχουμε οποτεδήποτε οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Ο ρυθμός καύσης ελέγχεται από την έγχυση (ρυθμό έγχυσης, γωνία σπρέι, πίεση

έγχυσης, μέγεθος και σχήμα ακροφυσίου), το σχήμα του θαλάμου την κίνηση του

μίγματος και την τύρβη.

Μπορεί να γίνει χρήση αντίστασης για να υποβοηθηθεί η κρύα έναρξη.

Η ισχύς ελέγχεται από την ποσότητα καυσίμου που εγχύεται.

Η θερμότητα της συμπίεσης προκαλεί την καύση.

Οι μηχανές Diesel δεν έχουν πεταλούδα για τον αέρα.

Η έκρηξη είναι αδύνατη.

Φθηνό καύσιμο χαμηλού αριθμού οκτανίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η συμπίεση πρέπει να είναι μεγαλύτερη (π.χ. 18:1 σε αντίθεση το 9:1 για τον κύκλο

Otto).

Καλύτερη απόδοση, αλλά απαιτείται μεγαλύτερη και βαρύτερη μηχανή.

Το μίγμα είναι φτωχότερο, δηλ. Φ < 1.0.

Χαμηλές εκπομπές CO και HC, αλλά υψηλές εκπομπές NOX.

Πολλά σωματίδια συμπεριλαμβανομένου αιθάλης και PAH.

Κατώτερη όσο αναφορά λόγο ισχύος/ βάρους και λόγο ισχύος/μεγέθους αν συγκριθεί

με αεριοστρόβιλο.
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3.1.8.γ.ΧρήσηΜηχανών Diesel

Η χρήση τους αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα οι

μηχανές Diesel έχουν καλή απόδοση σε ότι αφορά το καύσιμο, χαμηλότερες

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και γενικότερα είναι αξιόπιστες.

3.1.8.δ. Δομικά Στοιχεία

Μια μηχανή Diesel περιέχει τα εξής δομικά στοιχεία:

Μπλοκ Κυλίνδρου το οποίο είναι ένα μέρος της μηχανής που περιέχει τους

κυλίνδρους που κινούνται τα έμβολα και υποστηρίζει τις ράγες και το κεφαλάρι.

Κεφαλή Κυλίνδρων η οποία επιτρέπει την είσοδο, περιορίζει και απελευθερώνει

καύσιμο/αέρα. Επίσης σκεπάζει το μπλοκ των κυλίνδρων και υποστηρίζει το

σύστημα βαλβίδων.

Κέλυφος Στροφαλοφόρου που σκεπάζει το στροφαλοφόρο άξονα

Λεκάνη Λαδιού, δηλαδή μια δεξαμενή λαδιού λίπανσης

Επίσης σε μία μηχανή Diesel υπάρχουν και τα εξής κινούμενα μέρη:

Έμβολο, που επιδρά και δέχεται επίδραση από τα καυσαέρια. Είναι ένα ελαφρύ

στοιχείο αλλά υψηλής αντοχής.

Δαχτυλίδια Εμβόλου, τα οποία μεταφέρουν θερμότητα από το έμβολο στον κύλινδρο,

στεγανοποιούν τον κύλινδρο και κατανέμουν το λιπαντικό.

Πύρος Εμβόλου. Ενώνει το έμβολο με το διωστήρα

Διωστήρας. Ενώνει το έμβολο και το στροφαλοφόρο και βοηθάει ώστε η

παλινδρομική κίνηση να μετατραπεί σε περιστροφική κίνηση.
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Στροφαλοφόρος Άξονας. Συνδυάζει το έργο από τα διάφορα έμβολα και δίνει κίνηση

στον εκκεντροφόρο, το δυναμό και τις αντλίες.

Σφόνδυλος, ο οποίος απορροφά και απελευθερώνει κινητική ενέργεια. Επίσης

εξομαλύνει την περιστροφή του στροφαλοφόρου.

3.1.9 Μετατροπή και λειτουργία υγραεριοκίνησης

Η μετατροπή ενός αυτοκινήτου για υγραεριοκίνηση επιτρέπει στον κινητήρα

του να λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργεί ο βενζινοκινητήρας,

απλά χρησιμοποιεί υγραέριο LPG. Εξάλλου ο βενζινοκινητήρας δεν αντικαθίσταται με

άλλον.

Το υγραέριο βρίσκεται σε μεγάλη πίεση μέσα στο ειδικό ρεζερβουάρ. Χάρη

στην πίεση αυτή το υγραέριο προωθείται στον ρυθμιστή της πίεσης (εξαεριωτής) που

βρίσκεται μπροστά στο χώρο του κινητήρα. Έπειτα το υγραέριο μετατρέπεται σε

αέρια μορφή και μετά περνά από τα φίλτρα του υγραερίου για να φτάσει μετά στον

ψεκαστήρα (μπεκ ψεκασμού) που ψεκάζει το καύσιμο στο θάλαμο καύσης του

κινητήρα του αυτοκινήτου.

Σημείωση: σήμερα υπάρχουν στην αγορά συστήματα προηγμένης

τεχνολογίας που μπορούν να ψεκάσουν το υγραέριο σε υγρή μορφή στον θάλαμο

καύσης, χωρίς τη χρήση εξαεριωτή. Η καύση του υγραερίου ελέγχεται από ειδικό

ηλεκτρονικό εγκέφαλο, διαφορετικό από αυτόν που ελέγχει την καύση της βενζίνης.

Όταν ξεκινάμε τον κινητήρα, αυτόματα επιλέγεται η βενζίνη ως καύσιμο. Όταν

η θερμοκρασία του κινητήρα φτάσει τους 40 βαθμούς περίπου, μπορούμε να

επιλέξουμε το υγραέριο με τη χρήση του διακόπτη, είτε αυτόματα. Από το σημείο

αυτό και μετά όλα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν όταν το μοναδικό

καύσιμο είναι η βενζίνη. Φυσικά στην περίπτωση που το σύστημα επιλέγει αυτόματα

το υγραέριο ως βασικό καύσιμο, μπορεί ο οδηγός με ειδικό διακόπτη να αλλάξει σε

βενζίνη εν κινήσει, χωρίς να σταματήσει ο κινητήρας. Γενικότερα υγραεριοκίνηση

σημαίνει αυτοκίνητο με 2 καύσιμα. Τα πάντα στο αυτοκίνητο παραμένουν ίδια, αλλά
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γίνεται μια μετατροπή που ουσιαστικά προσθέτει ένα επιπλέον σύστημα καυσίμου με

τις δικές του σωληνώσεις, δεξαμενή και εγκέφαλο. Τα τροποποιημένα

υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν δυο είδη καυσίμων εναλλάξ, μπορούν

δηλαδή να εναλλάσσουν τη χρήση βενζίνης και υγραερίου με το πάτημα ενός

διακόπτη, ακόμα και σε κίνηση. Να επαναλάβουμε εδώ ότι το υγραέριο είναι ένα

καθαρό καύσιμο σε σχέση με τη βενζίνη, επομένως υπάρχει λιγότερη φθορά στη

μηχανή και τα μέρη της, άρα η ζωή της παρατείνεται. Το υγραέριο επίσης δεν

περιέχει μόλυβδο και απελευθερώνει λιγότερους ρύπους στην ατμόσφαιρα.

3.2 Ρύπανση από Μηχανές εσωτερικής καύσης

Ατελής καύση αφήνει μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και υδρογονάνθρακες (HC) στην

εξαγωγή

Τυχαία οξείδωση αζώτου προκαλεί σχηματισμό οξειδίων του αζώτου στην εξαγωγή

Τα καυσαέρια από Diesel περιλαμβάνουν πολλά ανθρακικά σωματίδια

Υδρογονάνθρακες (HC)

Μερικά καύσιμα παραμένουν άκαυστα και μετά την καύση.

Η θερμοκρασία την ώρα της καύσης κυμαίνεται μεταξύ 2500–3000 °C, αλλά στα

τοιχώματα του κυλίνδρου η θερμοκρασία είναι γύρω στους 200°C.

Η εξαγωγή αρχίζει στους 1000 °C, αλλά έχουμε γρήγορη ψύξη.

Μη καλή μίξη και απορρόφηση HC μέσα στο λάδι στα τοιχώματα δημιουργεί μια

ζώνη απόσβεσης.

Οι HC είναι συγκεντρωμένοι στο πρώτα και τα τελευταία πακέτα της εξαγωγής.

Το προφίλ NO είναι αντίθετο.

Για τον έλεγχο των εκπομπών HC από τη ζώνη απόσβεσης, ο λόγος επιφανείας

προς όγκο πρέπει να είναι ελάχιστος, αλλά αυτό μειώνει τη διαδρομή του εμβόλου

και το λόγο συμπίεσης.
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3.2.1 Μηχανές SI

Οξείδια του αζώτου, NOx (NO και NO2): 500–1000 ppm (20 g/kg

καυσίμου)

Άκαυστοι υδρογονάνθρακες, HC: 3000 ppm (25 g/kg καυσίμου)

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO: 1–2% (200 g/kg καυσίμου)

Εικόνα 3.4 Σχηματισμός Ρύπων σε Μηχανές Βενζίνης

Πηγή : σημειώσεις του μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης του Δρ

Κολοκοτρώνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
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Σχήμα 3.1 Συγκεντρώσεις Ρύπων από την Εξαγωγή Μηχανής Βενζίνης

Πηγή : σημειώσεις του μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης του Δρ

Κολοκοτρώνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

3.2.2.α. Μηχανές Diesel απευθείας έγχυσης

Επίπεδα NOx συγκρίσιμα με αυτά των μηχανών SΙ

Επίπεδα HC 5 φορές μικρότερα από αυτά των μηχανών SI

Όχι σημαντική πηγή CO

Σωματίδια 0.1 m σε μέγεθος(αιθάλη)
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Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα εξής:

3.2.α Σύσταση καυσαερίου από μηχανή SI σε γραμμομοριακό κλάσμα σε συνάρτηση

με το λόγο ισοδυναμίας. Καύσιμο, βενζίνη και Ισοοκτάνιο, H/C 2 με 2.25.

3.2.β Σύσταση καυσαερίου από διάφορες μηχανές Diesel σε γραμμομοριακά

κλάσματα (επί ξηρού) σε συνάρτηση με το λόγο ισοδυναμίας.

3.2.γ Συγκέντρωση υδρογόνου στην εξαγωγή μηχανής SI σε συνάρτηση με τη

συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό κατά όγκο.

3.2.δ Συγκεντρώσεις διαφόρων αερίων σε συνάρτηση με το λόγο ισοδυναμίας (επί

υγρού), βασισμένες στις συνθέσεις των καυσαερίων επί ξηρού του σχήματος 3.2.γ

Σχήμα 3.2 Σύσταση καυσαερίου και συγκεντρώσεις διαφόρων αερίων σε μηχανές

Diesel και SIΠηγή : σημειώσεις του μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης του Δρ

Κολοκοτρώνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
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Εικόνα 3.5 Σχηματισμός Ρύπων σε Μηχανές Diesel Πηγή : σημειώσεις του

μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης του Δρ Κολοκοτρώνη (Πανεπιστήμιο

Δυτικής Μακεδονίας)

3.2.2.β. Έλεγχος των Εκπομπών Ρύπων από Diesel Κινητήρες

Για τον έλεγχο των ρύπων από κινητήρες Diesel θα πρέπει να δώσουμε

προσοχή στους υδρογονάνθρακες (HC), τα NOx και τα αιωρούμενα σωματίδια. Όσον

αφορά τους (HC) θα πρέπει να γίνει καλύτερος σχεδιασμός του ακροφυσίου και του

καταλύτη. Για τα NOx πρέπει να ρυθμιστεί καλύτερα ο χρονισμός και η μορφή

έγχυσης ,το EGR, δηλαδή η ανακυκλοφορία καυσίμου, ο καταλύτης, αφού έχουμε

φτωχό μείγμα για εντοπισμό των NOx και τέλος πρέπει να γίνει βελτιστοποίηση

σχήματος του θαλάμου καύσης. Τελικά η μείωση εκπομπών των σωματιδίων

αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και θα μπορούσε να γίνει με αλλαγές στο σχήμα

θαλάμου και τη συμμετρία, αλλαγές στα χαρακτηριστικά έγχυσης (ρυθμοί ανάμιξης).

Ακόμα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος λαδιού, να εισαχθεί καταλύτης με διαλυτό
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οργανικό κλάσμα και οξειδωτικός καταλύτης (για τις οσμές) και να εφαρμοστούν

παγίδες σωματιδίων

Σχήμα 3.3 Κανονισμοί εκπομπών από μηχανές Diesel

Πηγή : σημειώσεις του μαθήματος Μηχανές Εσωτερικής Καύσης του Δρ

Κολοκοτρώνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

3.2.3 Εκπομπές Ρύπων

Η εξαγωγή δεν είναι η μόνη πηγή ρύπων, καθώς υπάρχουν και άλλες πηγές

υδρογονανθράκων (HC) σε ένα μη ρυθμισμένο αυτοκίνητο:

Ρεζερβουάρ 10%, Εξαερωτήρας 10%, Κέλυφος Στροφαλοφόρου 25%, Εξαγωγή 55

(σύνολο 100%). Η εξάτμιση από το ρεζερβουάρ βενζίνης και τον εξαερωτήρα είναι

εύκολο να ελεγχθεί αλλά ολόκληρη η ποσότητα NOX και CO προέρχεται από την

εξαγωγή. Επιπλέον, μπορεί να έχουμε εκπομπή ρύπων εξαιτίας του συστήματος

ανακυκλοφορίας, του σβησίματος μηχανής, καθώς υπάρχουν ατμοί πάνω στις

επικαθίσεις. Έτσι όταν έχουμε έναυση της μηχανής, η εισαγωγή ρουφάει αέρα και HC
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από τις επικαθήσεις. Τελικά, χωρίς τους μηχανισμούς ελέγχου 3% του καυσίμου θα

πήγαινε χαμένο.

3.3 Ατμοσφαιρικοί ρύποι

3.3.1 Οξείδια του αζώτου

Στα καυσαέρια μιας ΜΕΚ μπορεί να περιέχονται ως και 2000 ppm NOx. Το

μεγαλύτερο μέρος αυτών καταλαμβάνει το ΝΟ, και στη συνέχεια μικρές ποσότητες

ΝΟ2 και άλλες ενώσεις αζώτου και οξυγόνου. Τα ΝΟx συνιστούν έναν ανεπιθύμητο

ρύπο, για αυτό και η νομοθεσία για τις εκπομπές τους είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Όταν

τα ΝOx απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα σχηματίζουν όζον, το οποίο αποτελεί

μια από τις κυριότερες πηγές του φωτοχημικού νέφους. Τα ΝOx παράγονται κατά

κύριο λόγο από το άζωτο του αέρα. Άζωτο μπορεί να περιέχεται και στο καύσιμο,

υπό μορφή ιχνών αμμωνίας, κυανίου και υδροκυανίου, αλλά η συμμετοχή του στο

σχηματισμό ΝOx είναι μικρή. Ο σχηματισμός το ΝΟ είναι απόρροια διαφόρων

χημικών αντιδράσεων, εκ των οποίων όλες μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε κατά

τη διάρκεια της καύσης είτε αμέσως μετά.

Ο+Ν2→ ΝΟ+Ν

Ν+Ο2→ ΝΟ+Ο

Ν+ΟΗ→ ΝΟ+Η

Το ΝΟ με τη σειρά του αντιδρά προς σχηματισμό ΝΟ2.

ΝΟ+Η2Ο→ ΝΟ2+Η2
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ΝΟ+Ο2→ ΝΟ2+Ο

Τα ΝΟx αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες πρόκλησης του φωτοχημικού

νέφους, το οποίο αποτελεί μείζον πρόβλημα για πολλές μεγαλουπόλεις παγκοσμίως.

Το φωτοχημικό νέφος είναι απόρροια της φωτοχημικής αντίδρασης των καυσαερίων

με τον ατμοσφαιρικό αέρα παρουσία ηλιακού φωτός. Το ΝΟ2 διασπάται σε ΝΟ και Ο

(μονοατομικό οξυγόνο), σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:

ΝΟ2+[ηλιακό φως]→ ΝΟ+Ο+[νέφος]

Το μονοατομικό οξυγόνο είναι εξαιρετικά δραστικό κι ενεργοποιεί ένα πλήθος

χημικών αντιδράσεων, μια εκ των οποίων οδηγεί σε σχηματισμό όζοντος.

Ο+Ο2→Ο3

Το όζον στο επίπεδο του εδάφους προκαλεί βλάβες στους πνεύμονες και σε

άλλους ιστούς. Είναι επίσης, επιβλαβές στην χλωρίδα καταστρέφοντας ετησίως

καλλιέργειες ανυπολόγιστης αξίας. Το όζον επίσης αντιδρά με πλαστικά, ελαστικά κι

άλλα υλικά προκαλώντας μηχανικές ζημιές. Το όζον παράγεται και μέσω χημικών

αντιδράσεων άλλων ρύπων ΜΕΚ όπως οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες, οι αλδεΰδες

και άλλοι τύποι ΝΟx
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3.3.2 Άκαυστοι υδογονάνθρακες

3.3.2.α. Εκπομπές άκαυστων υδρογονανθράκων από μηχανές ανάφλεξης με

σπινθήρα

Τα καυσαέρια που εξάγονται από το θάλαμο καύσης μιας μηχανής ανάφλεξης

με σπινθηριστή περιέχουν έως και 6000 ppm άκαυστων υδρογονανθράκων. Η

ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με περίπου 1% ως 1.5% του καυσίμου.

Περίπου το 40% της ποσότητας αυτής αφορά σε άκαυστα συστατικά της βενζίνης,

ενώ το υπόλοιπο 60% αποτελείται από ημιτελείς αντιδράσεις συστατικών της

βενζίνης, οι οποίες παρήγαγαν άκαυστους υδρογονάνθρακες που αρχικώς δεν

αποτελούσαν συστατικά της βενζίνης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κάποια μικρά

ασταθή μόρια, τα οποία σχηματίζονται από την πυρόλυση των μεγαλύτερων μορίων,

η οποία διεξάγεται κατά τη διάρκεια της καύσης. Συχνά, μας είναι βολικό να μελετάμε

αυτά τα μικρά μόρια σαν να περιέχουν ένα άτομο άνθρακα πχ. CH4

Το μείγμα των ρύπων άκαυστων υδρογονανθράκων διαφοροποιείται ανάλογα

με τη σύσταση της βενζίνης. Η γεωμετρία του θαλάμου καύσεως, αλλά και οι

παράμετροι λειτουργίας της μηχανής, επιδρούν στη σύσταση των άκαυστων

υδρογονανθράκων που εκπέμπονται ως ρύποι στο περιβάλλον.

Όταν οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες διαχυθούν στην ατμόσφαιρα προκαλούν

ερεθισμούς και δυσοσμία, κάποιοι από αυτούς προκαλούν καρκινογενέσεις. Με

εξαίρεση το μεθάνιο, όλοι οι άλλοι άκαυστοι υδρογονάνθρακες αντιδρούν με τα αέρια

της ατμόσφαιρας, σχηματίζοντας το φωτοχημικό νέφος.

Οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν εκπομπή άκαυστων υδρογονανθράκων είναι:

Μη στοιχειομετρική ή μη πλήρης καύση
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Όγκος χαραμάδων

Διαρροές μετά τη βαλβίδα εξαγωγής

Επικάλυψη των βαλβίδων

Επικαθήσεις ή λιπαντικό λάδι επί των τοιχωμάτων του θαλάμου καύσεως

3.3.2.β. Εκπομπές άκαυστων υδρογονανθράκων από μηχανές ανάφλεξης δια

συμπιέσεως

Με δεδομένο ότι αυτές οι μηχανές λειτουργούν με πτωχό μείγμα, οι εκπομπές

ακαύστων υδρογονανθράκων από αυτές είναι κατά 80% μειωμένες σε σχέση με

εκείνες των μηχανών ανάφλεξης με σπινθήρα.

Τα συστατικά του καυσίμου diesel έχουν συνήθως μεγαλύτερες μοριακές

μάζες από εκείνα της βενζίνης, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες βρασμού και

συμπυκνώσεως να είναι υψηλότερες. Το γεγονός αυτό επιτρέπει σε κάποια

σωματίδια υδρογονανθράκων να συμπυκνώνονται επί της επιφάνειας των

σωματιδίων αιθάλης που σχηματίζονται κατά την καύση του πετρελαίου. Το

μεγαλύτερο μέρος αυτών των συμπυκνωμάτων καίγονται, μιας κι η ανάμειξη αέρα και

καυσίμου συνεχίζεται και προχωρά η διαδικασία της καύσης. Αν και μόνο ένα μικρό

ποσοστό της αιθάλης που σχηματίστηκε θα εξαχθεί από τον κύλινδρο, οι

υδρογονάνθρακες που συμπυκνώθηκαν στα σωματίδια της αιθάλης, καθώς επίσης κι

η αιθάλη καθαυτών, συνθέτουν τις εκπομπές υδρογονανθράκων από τη μηχανή.

Κατά κανόνα, ο βαθμός απόδοσης καύσεως μιας μηχανής ανάφλεξης δια

συμπιέσεως είναι της τάξης του 98%, άρα μόνο το 2% του καυσίμου εξέρχεται ως

άκαυστοι υδρογονάνθρακες. Όμως, σε κάποια εντοπισμένα σημεία του θαλάμου

καύσεως το μείγμα αέρα-καυσίμου είναι πολύ πτωχό για να μπορέσει να καεί σωστά,

ενώ σε άλλα το μείγμα είναι πολύ πλούσιο ώστε να μην υπάρχει αρκετό οξυγόνο για

να κάψει όλο το καύσιμο. Το γεγονός ότι η καύση δεν είναι πλήρης οφείλεται σε αυτή
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την ανεπαρκή ανάμειξη. Σε αντίθεση με το ομογενές μείγμα αέρα-καυσίμου μιας

μηχανής ανάφλεξης με σπινθήρα, το οποίο σχηματίζει ένα μέτωπο φλόγας, το μείγμα

αέρα-καυσίμου μιας μηχανής ανάφλεξης δια συμπιέσεως είναι μη ομογενές, ενώ

παράλληλα η δέσμη του καυσίμου συνεχίζει να εγχύεται ακόμα και κατά τη διάρκεια

της καύσης. Σημειακά, το μείγμα αέρα-καυσίμου μπορεί να είναι πολύ ή λίγο πτωχό ή

πλούσιο, με πολλά μέτωπα φλογών να διαδίδονται ταυτόχρονα. Όταν, όμως, η

ανάμειξη είναι ανεπαρκής, κάποια σωματίδια καυσίμου, στα σημεία όπου το μείγμα

αέρα-καυσίμου είναι πλούσιο, δε θα βρουν ποτέ οξυγόνο για να καούν. Παράλληλα,

στα σημεία όπου το μείγμα αέρα-καυσίμου είναι πτωχό, η καύση είναι κακής

ποιότητας και κάποια ποσότητα καυσίμου δε θα καεί. Επίσης, προκύπτει πρόβλημα,

όταν σωματίδια καυσίμου αναμειγνύονται με καυσαέρια, επομένως η καύση τους δε

θα είναι πλήρης.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι εγχυτήρες είναι κατασκευασμένοι

με τέτοιον τρόπο, ώστε όταν η έγχυση περατώνεται, να στάζει μια ελάχιστη ποσότητα

καυσίμου από τον εγχυτήρα. Αυτή η ελάχιστη ποσότητα υγρού καυσίμου, ωστόσο,

θα παγιδευτεί στο άκρο του ακροφυσίου του εγχυτήρα και καλείται sac volume, ο

όγκος της εξαρτάται από το σχεδιασμό του ακροφυσίου. Αυτός ο όγκος καυσίμου

εξατμίζεται πολύ αργά, επειδή το περιβάλλον της είναι πλούσιο σε καύσιμο, αλλά και

επειδή, αφού το ακροφύσιο του εγχυτήρα δεν ψεκάζει πλέον, δεν υπάρχει πίεση για

να τον στείλει στον κύλινδρο. Ένα μέρος του όγκου αυτού δεν καταφέρνει να

εξατμιστεί και να καεί πριν το πέρας της καύσης, με αποτέλεσμα να αποβάλλεται ως

άκαυστος υδρογονάνθρακας.

Πέραν αυτού, οι μηχανές ανάφλεξης δια συμπιέσεως πάσχουν από τις ίδιες

πηγές εκπομπών άκαυστων υδρογονανθράκων με τις μηχανές ανάφλεξης με

σπινθήρα(οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω).

3.3.3. Μονοξείδιο του άνθρακα
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Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι άχρωμο, άοσμο και δηλητηριώδες αέριο, το

οποίο παράγεται από μια μηχανή που τροφοδοτείται με πλούσιο μείγμα αέρα-

καυσίμου, όταν δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο για να μεταστοιχειώσει όλη τη διαθέσιμη

ποσότητα άνθρακα σε CO2 , ένα μέρος του καυσίμου δε θα καεί, ενώ ένα μέρος του

άνθρακα θα καεί ατελώς, παράγοντας CO. Συνήθως, στα καυσαέρια μιας μηχανής

ανάφλεξης με σπινθήρα περιέχεται ποσότητα CO μεταξύ 0.2% και 0.5%. Το CO δεν

είναι απλώς ένας ανεπιθύμητος ρύπος, αλλά αντιπροσωπεύει και ένα μέρος της

χημικής ενέργειας του καυσίμου που δεν αξιοποιήθηκε πλήρως. Το CO είναι καύσιμο,

το οποίο αν καεί αποδίδει θερμική ενέργεια :

CO + 0.5 O2→ CΟ2 + θερμότητα

Οι εκπομπές CO μεγιστοποιούνται όταν η μηχανή τροφοδοτείται με πλούσιο

μείγμα, π.χ. κατά τις φάσεις έναυσης και επιτάχυνσης. Ακόμα κι αν το μείγμα αέρα-

καυσίμου είναι στοιχειομετρικό ή πτωχό, θα παραχθεί μια μικρή ποσότητα CO, ως

απόρροια μιας κάπου ανεπαρκούς ανάμειξης, κάποιων περιοχών με τοπικά πλούσιο

μείγμα ή τοπικά μή τέλειας καύσης.

Μια καλοσχεδιασμένη μηχανή ανάφλεξης με σπινθήρα, η οποία λειτουργεί

σωστά, θα εκπέμπει CO της τάξης του 0.1% κατά όγκο. Οι μηχανές ανάφλεξης δια

συμπιέσεως, οι οποίες τροφοδοτούνται με πιο πτωχά μείγματα, εκπέμπουν ακόμα

λιγότερο CO.

3.3.4 Διοξείδιο του άνθρακα

Υπό κανονικές συγκεντρώσεις, το CΟ2 δεν αποτελεί ατμοσφαιρικό ρυπαντή.

Ωστόσο, αποτελεί το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου, ενώ σε υψηλότερες



71

συγκεντρώσεις συμμετέχει σημαντικά στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του

πλανήτη. Το CΟ2 αποτελεί το κύριο συστατικό των προϊόντων της καύσης κάθε

υδρογονάνθρακα. Εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού μηχανοκίνητων

οχημάτων, παράλληλα με τις βιομηχανικές χρήσεις, η ποσότητα το CΟ2 στην

ατμόσφαιρα συνεχώς αυξάνεται. Στα ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας, η υψηλή

αυτή συγκέντρωση του CΟ2 σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου,

σχηματίζει μια “ασπίδα” για την θερμική ακτινοβολία. Η ασπίδα αυτή επιτρέπει σε

λιγότερη θερμική ακτινοβολία να διαφύγει από τη Γη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται

σιγά σιγά η θερμοκρασία της Γης. Ο πλέον δόκιμος τρόπος ελάττωσης των

εκπομπών CΟ2 είναι η ελάττωση της κατανάλωσης καυσίμων (μέσω της χρήσης

μηχανών με υψηλότερο θερμικό βαθμό απόδοσης).

3.3.5 Αιωρούμενα σωματίδια

Τα καυσαέρια των μηχανών ανάφλεξης δια συμπιέσεως περιέχουν στερεά

σωματίδια αιθάλης, τα οποία παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης στις περιοχές

του θαλάμου καύσεως, όπου το μείγμα αέρα-καυσίμου είναι πλούσιο. Η αιθάλη

γίνεται ορατή ως μαύρος καπνός και αποτελεί έναν ανεπιθύμητο δύσοσμο ρύπο. Η

παραγωγή αιθάλης μεγιστοποιείται όταν η μηχανή λειτουργεί σε πλήρες φορτίο: υπό

τις συνθήκες αυτές, στη μηχανή εγχύεται η μέγιστη ποσότητα καυσίμου, προκειμένου

να παραχθεί η μέγιστη ισχύς, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση πλούσιο μείγματος

αέρα-καυσίμου και την υψηλή κατανάλωση καυσίμου. Η αιθάλη είναι κοινότατη ως

πυκνός καπνός που παράγεται από ένα φορτηγό κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα ή

κατά την επιτάχυνση.

Τα σωματίδια της αιθάλης δεν είναι παρά συγκροτήματα σφαιριδίων στερεού

άνθρακα. Η διάμετρος των σφαιρών αυτών κυμαίνεται μεταξύ 10nm και 80nm, με

συνηθέστερες τιμές εκείνες μεταξύ 15nm και 30nm. Οι σφαίρες αποτελούνται από

στερεό άνθρακα με υδρογονάνθρακες και ίχνη άλλων ενώσεων, οι οποίες έχουν
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απορροφηθεί επιφανειακά. Ένα σωματίδιο αιθάλης περιέχει περίπου 4000 σφαίρες

άνθρακα.

Οι σφαίρες του άνθρακα σχηματίζονται στις περιοχές πλούσιου μείγματος

αέρα-καυσίμου του θαλάμου καύσεως, όπου δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο για τη

μεταστοιχείωση όλου του άνθρακα σε CΟ2:

CxHy + zO2→ aCO2 + bH2O + cCO + dC(s)

Στη συνέχεια, καθώς λόγω της τύρβης και των κινήσεων των αερίων η

ανάμειξη μέσα στο θάλαμο καύσεως συνεχίζεται, τα περισσότερα από τα παραπάνω

σωματίδια άνθρακα καταφέρνουν να βρουν επαρκές οξυγόνο για να αντιδράσουν

προ σχηματισμό CΟ2 :

C(s) + O2→ CO2

Ποσοστό άνω του 90% επί των σωματιδίων άνθρακα που αρχικώς

σχηματίστηκαν, τα σωματίδια καταναλώνονται καταυτόν τον τρόπο, συνεπώς δεν

εξάγονται ως ρύπος. Αν οι μηχανές ανάφλεξης δια συμπιέσεως λειτουργούσαν με

στοιχειομετρικό μείγμα αέρα-καυσίμου, αντί με πτωχό, οι εκπομπές σωματιδίων θα

υπερέβαιναν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια.

Ποσοστό περίπου 25% του άνθρακα στην αιθάλη προέρχεται από το

λιπαντικό λάδι που εξατμίζεται και ακολούθως καίγεται. Ο υπόλοιπος άνθρακας

προέρχεται από το καύσιμο και αντιπροσωπεύει ποσοστό 0.2% ως 0.5% επί του

καυσίμου. Εξαιτίας των υψηλών λόγων συμπιέσεως των μηχανών ανάφλεξης δια

συμπιέσεως, η εκτόνωση κατά το χρόνο εκτονώσεως είναι έντονη, με αποτέλεσμα η

θερμοκρασία εντός του κυλίνδρου να μειώνεται σημαντικά. Έτσι, τα υψηλού σημείου

βρασμού συστατικά του καυσίμου και του λιπαντικού συμπυκνώνονται πάνω στην
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επιφάνεια των σωματιδίων της αιθάλης και απορροφώνται. Η συμμετοχή τους στη

μάζα των σωματιδίων καλείται διαλυτό οργανικό κλάσμα, η τιμή του οποίου εξαρτάται

έντονα από τη θερμοκρασία εντός του κυλίνδρου. Σε χαμηλά φορτία, η θερμοκρασίες

που αναπτύσσονται στους κυλίνδρους είναι χαμηλές και μπορεί να μειωθούν ως τους

200οC μετά το πέρας του χρόνου εκτονώσεως και την αποτόνωση. Υπό αυτές τις

συνθήκες, το διαλυτό οργανικό κλάσμα αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής μάζας

αιθάλης. Υπό άλλες συνθήκες, όταν οι θερμοκρασίες δεν είναι το ίδιο χαμηλές, η

συμπύκνωση δεν είναι τόσο έντονη, άρα το διαλυτό οργανικό κλάσμα θα

αντιπροσωπεύει περίπου το 3% της συνολικής μάζας της αιθάλης. Το διαλυτό

οργανικό κλάσμα αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες και δευτερευόντως από

H2, SO2, NO, NO2 και ίχνη θείου, ψευδαργύρου, φωσφόρου, ασβεστίου, σιδήρου,

πυριτίου και χρωμίου (το καύσιμο diesel περιέχει θείο, ασβέστιο, σίδηρο, πυρίτιο και

χρώμιο, ενώ τα πρόσθετα των λιπαντικών λαδιών ψευδάργυρο, φώσφορο και

ασβέστιο).

Ο σχηματισμός των σωματιδίων μπορεί να κατασταλεί, μέσω του σωστού

σχεδιασμού της μηχανής και του ελέγχου των συνθηκών λειτουργίας τους, αν και

συχνά αυτό μπορεί να επιφέρει άλλα δυσμενή αποτελέσματα. Αν η χρονικέ διάρκεια

της καύσης επιμηκυνθεί μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού του θαλάμου καύσεως

και του ελέγχου του χρονισμού εγχύσεως, η παρουσία των σωματιδίων στα

καυσαέρια θα είναι λιγότερο έντονη (τα σωματίδια της αιθάλης που σχηματίζονται

πρώτα έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για να αναμειχθούν με οξυγόνο και να

καούν). Ωστόσο, η επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της καύσης σημαίνει ότι η

θερμοκρασία του κυλίνδρου θα είναι αυξημένη, συνεπώς θα ενισχυθεί ο σχηματισμός

NOx. Η αραίωση του μείγματος αέρα-καυσίμου με ανακυκλοφορούν καυσαέριο ναι

μεν αποδυναμώνει το σχηματισμό NOx, όμως ευνοεί τις εκπομπές

υδρογονανθράκων και σωματιδίων. Η αύξηση της πίεσης εγχύσεως προσφέρει πολύ

λεπτότερα σταγονίδια, ώστε να μειώνονται οι εκπομπές υδρογονανθράκων και

σωματιδίων, αλλά αυξάνει τη θερμοκρασία εντός του κυλίνδρου, άρα και τις

εκπομπές NOx. Τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης των ΜΕΚ είναι
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προγραμματισμένα κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούν τις εκπομπές NOx,

άκαυστων υδρογονανθράκων, CO και σωματιδίων με ρύθμιση του χρονισμού

βαλβίδων. Προφανώς όλα τα παραπάνω δεν επιτυγχάνονται ταυτόχρονα, αλλά θα

πρέπει ανά πάσα στιγμή να γίνεται ένας “συμβιβασμός” μεταξύ των μηχανισμών

καταστολής κάθε ρύπου. Πάντως, στις περισσότερες μηχανές, τα αιωρούμενα

σωματίδια δε μπορούν να μειωθούν μέχρι κάποιο αποδεκτό επίπεδο αποκλειστικά

μέσω του σωστού σχεδιασμού και της δομής λειτουργίας της μηχανής.

3.3.6. Αλδεΰδες

Ένα σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη χρήση των αλκοολών ως

καύσιμο είναι η παραγωγή και η εκπομπή αλδεϋδών. Οι αλδεΰδες ερεθίζουν τα μάτια

και το αναπνευστικό σύστημα. Οι αλδεΰδες είναι προϊόν ατελούς καύσης και θα

αποτελούσαν ένα μείζον πρόβλημα, αν οι αλκοόλες χρησιμοποιούνταν ως καύσιμο

στην ίδια έκταση που χρησιμοποιείται η βενζίνη.
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3.3.7. Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs)

3.3.7.1 Εισαγωγή

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile organic compounds ή VOCs) είναι

οργανικές ενώσεις με υψηλή τάση ατμών σε συνηθισμένη θερμοκρασία δωματίου. Η

υψηλή τάση ατμών τους προκύπτει από το χαμηλό σημείο βρασμού, που προκαλεί

την εξάτμιση μεγάλου αριθμού μορίων ή την εξάχνωση από την υγρή ή την αέρια

μορφή της ένωσης και την είσοδο της στον περιβάλλοντα αέρα. Παραδείγματος χάρη,

η φορμαλδεΰδη (μεθανάλη), που εξατμίζεται από τη βαφή, έχει σημείο ζέσης μόνο –

19 °C (–2 °F).Μερικά από τα πιο συνηθισμένα VOC είναι:

1,2,4-Τριμεθυλοβενζόλιο, 2-Βουτανόνη, 2-Προπανόλη, Ακετόνη, Βενζόλιο,

Χλωρομεθάνιο , Κυκλοεξάνιο, Διχλωροδιφθορομεθάνιο, Αιθυλοβενζόλιο, Freon 113,

Εξάνιο, Επτάνιο, m, ρ-Ξυλόλιο, Μεθυλενοχλωρίδιο, ο-Ξυλόλιο, Τετραχλωροαιθένιο,

Τετραϋδροφουράνιο, Τολουόλιο, Trans-1,2-Διχλωροαιθένιο, Τριχλωροφθορομεθάνιο

Ενώσεις "αλδεΰδης", όπως η φορμαλδεΰδη, μερικές φορές λογίζονται ως ξεχωριστές

από τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) είναι μια κατηγορία ατμοσφαιρικών

ρύπων, που τις συναντάμε στα αστικά κέντρα και στις βιομηχανικές περιοχές. Οι

ενώσεις που σχηματίζουν τις VOCs είναι εκατοντάδες. Οι VOCs εκπέμπονται στην

ατμόσφαιρα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (αυτοκίνητα, ατμοί πετρελαιοειδών,

ταφή απορριμμάτων, παραγωγή τροφίμων, γεωργία) και από φυσικές πηγές (φυτά

και δέντρα, φωτιές δασών, διάφορες αναερόβιες διεργασίες). Οι επιπτώσεις των

VOCs στην ατμόσφαιρα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 καταστροφή στρατοσφαιρικού όζοντος

 φωτοχημική παραγωγή όζοντος στην επιφάνεια της Γης

 τοξικές ή καρκινογενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο
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 συνεισφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

Λόγω των σοβαρών προβλημάτων η μείωση των επιπέδων των πτητικών

οργανικών ενώσεων το καθιστά ένα σημαντικό ζήτημα στις μέρες μας. Η μείωση των

VOCs μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:

 Την βελτίωση της διαχείρισης της πηγής και του ελέγχου των διεργασιών έτσι

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή και η εκπομπή των VOCs.

 Μείωση των διαλυτών από τα προϊόντα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την

ανάπτυξη και παράγωγη νέων προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα στερεών

και χαμηλή περιεκτικότητα διαλυτών, με την χρήση προϊόντων βασισμένων

στο νερό, με την χρήση της ακτινοβολίας για τη σταθεροποίηση της

επικάλυψης και με την χρήση προϊόντων με την μορφή σκόνης.

 Επέμβαση στην διεργασία, δηλαδή οι εκπομπές μπορούν να μειωθούν με

βελτιώσεις και διάφορες αλλαγές στη διεργασία παραγωγής ή μεταποίησης

προϊόντων.

 Τεχνολογίες επεξεργασίας των αποβλήτων, δηλαδή την επεξεργασία των

ρευμάτων των διεργασιών που περιέχουν VOC με εξειδικευμένες τεχνολογίες,

οι οποίες είτε καταστρέφουν, είτε συγκρατούν τους συγκεκριμένους ρύπους.

3.3.7.2. Πτητικές Οργανικές Ενώσεις και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που έχει άμεσες

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μας. Οι πτητικές οργανικές

ενώσεις (VOC) είναι ένας ρύπος καρκινογενείς και οδηγεί σε φωτοχημικές

αντιδράσεις. Οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων συνδέονται άμεσα με

μεγάλο αριθμό βιομηχανικών διεργασιών, εκπομπές μέσω μεταφοράς και διάφορες

εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Λόγω των επιβλαβών επιδράσεων των διαφόρων

πτητικών οργανικών ενώσεων που εκπέμπονται από τη μεταφορά, των χημικών
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βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των εσωτερικών χώρων στο περιβάλλον

καθίσταται υποχρεωτική η εκτόπισή τους ή τουλάχιστον η υποβάθμιση τους κάτω

από το όριο που θέτουν οι περιβαλλοντικοί κανόνες. Έτσι, έχει μετατραπεί σε ένα

φλέγων θέμα για να την μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και να θέσπιση ενός

προτύπου για τις πτητικές εκπομπές. Η μελέτη επικεντρώνεται στις κυριότερες πηγές

καρβονυλίου και αρωματικών ενώσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ορισμένες διαδικασίες αποκατάστασης όπως η φωτοκαταλυτική οξείδωση, η

αποσύνθεση του πλάσματος, η χημειορρόφηση και η καταλυτική οξείδωση έχουν

περιγραφεί σε αυτή τη μελέτη μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί η αποσύνθεση

αυτών των μολυσματικών ουσιών.

Οι επιδράσεις στην υγεία από της πτητικές οργανικές ενώσεις μπορούν να

ποικίλουν σημαντικά ανάλογα με την ένωση, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξική

μέχρι και το ότι δεν έχει γνωστά αποτελέσματα στην υγεία. Οι επιδράσεις των

πτητικών οργανικών ενώσεων στην υγεία θα εξαρτηθούν από τη φύση της πτητικής

οργανικής ένωσης, το επίπεδο έκθεσης και το μήκος έκθεσης. Το βενζόλιο και η

φορμαλδεΰδη καταγράφονται ως ανθρώπινα καρκινογόνα στη 14η έκθεση για τα

καρκινογόνα που δημοσιεύθηκε από το εθνικό πρόγραμμα τοξικολογίας (IARC)[9].

Τα σωματίδια καυσαερίων ντίζελ, το υπερχλωροαιθυλένιο και το στυρόλιο

παρατίθενται ως "λογικά αναμενόμενα να είναι ανθρώπινα καρκινογόνα". Τα άτομα

που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας έκθεσης σε αυτές τις τρεις

πτητικές οργανικές ενώσεις είναι οι εργαζόμενοι σε βιομηχανίες που έχουν

παρατεταμένη έκθεση στις ενώσεις στον εργασιακό χώρο, οι καπνιστές τσιγάρων και

άτομα που έχουν παρατεταμένη έκθεση σε εκπομπές από μεγάλες μηχανές. Η

μακροχρόνια έκθεση σε πτητικές οργανικές ενώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβη

στο ήπαρ, στα νεφρά και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Επίσης μπορεί να

προκαλέσει ερεθισμό των οφθαλμικών και αναπνευστικών οδών, πονοκεφάλους,

ζάλη, οπτικές διαταραχές, κόπωση, απώλεια συντονισμού, αλλεργικές δερματικές

αντιδράσεις, ναυτία και εξασθένιση της μνήμης. Τοποθεσίες που βρίσκουμε VOCs:
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Πίνακας 3.4 Τοποθεσίες που συναντάμε VOCs στις πόλεις, φάρμες, κωμοπόλεις

Πόλεις Χωριά Κωμοπόλεις Λιμάνια Εξοχή

Αεροδρόμια Σταύλος Αυτόματοι

πωλητές

Παραλία Πυρκαγιές

Κλιματική

αλλαγή

Κλιματική

αλλαγή

Κλιματική

αλλαγή

Κλιματική αλλαγή Κλιματική

αλλαγή

Κατασκευές Φάρμες Εξωτερικός

αέρας

Κρουαζιερόπλοια Ποτάμια

Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό Μαρίνες Λιγνιτικά

εργοστάσια

Εργοστάσια Εξωτερικός

αέρας

Εργοστάσια Πλοία Κάψιμο

σκουπιδιών

Κέντρα

αισθητικής

Κτηνοτροφία Ιατρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αποθήκες

Σχολεία Καλύβες Σχολεία Σωλήνες

ανεφοδιασμού

Παράνομες

χωματερές

Πάρκα Πότισμα Πάρκα Ναυπηγείο Εξορύξεις

Νοσοκομεία Αποθήκες Ποτάμια Αστικά λύματα Πόσιμο νερό

Σπίτια Σπίτια Σπίτια Σπίτια Ελαστικά

Οχήματα Οχήματα Οχήματα Δεξαμενές Υδροηλεκτρικά

εργοστάσια

Γραφεία Επεξεργασία

κρέατος

Μαγαζιά Οχήματα Οχήματα

3.3.7.3. Μέτρηση Των Επιπέδων Των VOCs

Τα επίπεδα των VOC μπορούν να μετρηθούν είτε συλλέγοντας ένα δείγμα

αέρα είτε με συνεχή παρακολούθηση. Κάθε είδος έχει το δικό του κόστος και όφελος.
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Δειγματοληψία

Για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του αέρα

που συλλέγεται από ένα χώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δείγμα αέρος Summa ή

Passive Badge Air. Αυτή είναι η πλέον επιστημονικά ακριβής μεθοδολογία καθώς

συλλέγεται το πλήρες προφίλ των παραβατών των πτητικών οργανικών ενώσεων και

δίνει μια ακριβή μέτρηση για κάθε μεμονωμένο τύπο VOC. Πολλές μετρήσεις

λαμβάνονται συνήθως για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια, δεδομένου ότι διαφορετικές

θέσεις στον ίδιο χώρο και οι μετρήσεις που λαμβάνονται σε διαφορετικούς χρόνους

μπορεί να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Εικόνα 3.6 Συσκευή Summa

Πηγή :http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-

human-health-and-cognition

3.3.7.3.α.Ενεργητική δειγματοληψία

Ενεργητική δειγματοληψία είναι η συλλογή αέρα μέσω αντλιών με την βοήθεια

προσροφητικού (όπως Tenax-ΤΑ). Το συμπέρασμα του παραπάνω συλλογισμού

είναι ότι η δειγματοληψία με χρήση προσροφητικού υλικού, είναι πιθανό να

http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-human-health-and-cognition
http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-human-health-and-cognition
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συναντήσει επίπεδα πολύ χαμηλών συγκεντρώσεων VOCs και συνεπώς η

προσρόφηση να λειτουργήσει με διαφορετικούς μηχανισμούς, από την περίπτωση

πολύ υψηλών συγκεντρώσεων. Εξ’ άλλου, στις περιπτώσεις δειγματοληψίας από

βεβαρημένη περιοχή, οι πιθανότητες του κορεσμού της στήλης του προσροφητικού

υλικού είναι αρκετά αυξημένες και γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η δειγματοληψία

μικρών ποσοτήτων περιβαλλοντικού αέρα, ακόμη και 500 mL. Βεβαίως, για την

αποφυγή κορεσμού της κλίνης του προσροφητικού υλικού, θα μπορούσε να αυξηθεί

η συνολική ποσότητά του, παρά να μειωθεί ο όγκος δειγματοληψίας, γεγονός που

πάντοτε αποφεύγεται μιας και οι τυπικοί σωλήνες δειγματοληψίας έχουν διαστάσεις

που δεν κυμαίνονται έξω από κάποια στενά όρια και συνεπώς η ποσότητα

προσροφητικού υλικού περιορίζεται αναλόγως. Οι σωλήνες δειγματοληψίας είναι

τυπικά 70-150 mm σε μήκος και 4-10 mm σε διάμετρο. Είναι γεγονός ότι η ποσότητα

προσροφητικού που περιέχουν είναι βελτιστοποιημένη, από τη χρήση της μεθόδου

τη τελευταία δεκαπενταετία, και σε περιπτώσεις δειγματοληψίας αέρα υψηλού

περιεχομένου σε VOCs, ακόμη και ένας μικρός όγκος αέρα μπορεί να δώσει τη

κατάλληλη ευαισθησία στην ανάλυση, λόγω των πολλαπλάσιων μαζών αναλυόμενων

ουσιών που συλλέγονται. Εκτός από το μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων των VOCs

που επηρεάζουν τον κορεσμό του προσροφητικού στερεού, υπάρχουν και οι

κινητικοί παράγοντες και παράμετροι, με κυριότερο, από πλευράς ενδιαφέροντος της

βιβλιογραφίας, τη διαθέσιμη επιφάνεια και το πορώδες. Η προσρόφηση είναι ένα

επιφανειακό φαινόμενο και γι’ αυτό φυσικά το λόγο, το ποσό της διαθέσιμης

επιφάνειας είναι μια κρίσιμη παράμετρος. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι

διαθέσιμο όλο το εμβαδόν της επιφάνειας του στερεού, ειδικά αν η επιφάνεια του

είναι μικροπορώδης και τα μόρια των VOCs είναι πολύ ογκώδη για να εισχωρήσουν

σε αυτούς του μικροπόρους, φαινόμενο γνωστό και σαν φαινόμενο μοριακών

κόσκινων (molecular sieve). Λόγω της σύνδεσης της διαθέσιμης επιφάνειας με το

πορώδες (porosity) του στερεού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι τα

προσροφητικά υλικά με μεγάλο ποσό ειδικής επιφάνειας τείνουν να έχουν διάσταση

πόρων σε τάξη μεγέθους μορίων, έχει γίνει μια κατάλληλη κατάταξη των μεγεθών
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των πόρων από την IUPAC, σε μακρόπορους (μέγεθος μεγαλύτερο από 50 nm),

μεσόπορους (μέγεθος μεγαλύτερο από 2 nm αλλά μικρότερο από 50 nm, σε

διάμετρο) και μικρόπορους (διάμετρος πόρου μικρότερη από 2 nm). Οι μακρόποροι

γεμίζουν αρχικά με μονομοριακή προσρόφηση, η οποία ακολουθείται με λήψη

παραπάνω στρωμάτων ουσιών, παράγοντας πολυστρωματική προσρόφηση. Τα

προσροφημένα μόρια είναι σε μια συμπυκνωμένη φάση, η οποία ομοιάζει

περισσότερο με μια υγρή φάση, παρά με αέρια, και πολλές φορές είναι εφαρμόσιμος

ο νόμος του Henry, αλλά μόνο σε περιπτώσεις δειγματοληψίας σε μη βεβαρημένο

περιβάλλον VOCs. Η πλήρωση των μικρόπορων είναι αρκετά διαφορετική. Τα

προσροφημένα μόρια είναι πιο κοντά το ένα στο άλλο παρά στο τοίχωμα του πόρου

και με αυτό τον τρόπο συγκρατούνται με ισχυρότερες δυνάμεις. Η παρουσία και

άλλων προσροφημένων μορίων βελτιώνει την απόδοση της προσρόφησης. Στη θέση

της διαδικασίας της διάχυσης από τη μη-προσροφημένη κατάσταση στη

προσροφημένη, σχηματίζεται ένας μηνίσκος και συνεπώς τα μικροπορώδη υλικά

ορίζονται καλύτερα από τον όγκο του πόρου παρά από την ειδική τους επιφάνεια.

Επίσης, το σχήμα του πόρου μπορεί να επηρεάσει τον μηχανισμό πλήρωσης, καθώς

μερικοί πόροι έχουν μικρότερα ανοίγματα από το μέγεθος του εσωτερικού μέρους

του πόρου. Από τα διαθέσιμα προσροφητικά υλικά, που χρησιμοποιούνται σε

εφαρμογές δειγματοληψίας αέρα, οι περισσότερες μορφές ενεργοποιημένου άνθρακα,

ζεόλιθων, μοριακών κόσκινων άνθρακα και silica gel είναι μικροπορώδεις.
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Εικόνα 3.7 Ενεργητική δειγματοληψία: Αντλίες και προσροφητικά μέσα (Tenax και

DNPH)

3.3.7.3.β.Παθητική δειγματοληψία

Κατά την παθητική δειγματοληψία δεν απαιτείται η ενεργή κίνηση του αέρα με

αντλία, αλλά χρησιμοποιείται η φυσική διεργασία της διάχυσης ή της διαπέρασης

μέσω μίας μεμβράνης. Οι περισσότεροι παθητικοί δειγματολήπτες χρησιμοποιούν τη

διεργασία της διάχυσης, έτσι αναφέρονται συνήθως ως «παθητικοί δειγματολήπτες

διάχυσης».

Για τη δειγματοληψία των VOCs, της φορμαλδεΰδης και του NO2

προτιμήθηκαν οι συσκευές παθητικής δειγματοληψίας με διάχυση, Radiello, της

εταιρίας Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS.

Η συσκευή Radiello είναι ένας παθητικός δειγματολήπτης διάχυσης, δηλαδή

ένα κλειστό κουτί, κυλινδρικού σχήματος, το οποίο έχει 2 τοιχώματα. Το ένα είναι η

επιφάνεια διάχυσης, την οποία διαπερνούν τα αέρια σωματίδια κι το δεύτερο, η

προσροφητική επιφάνεια, στην οποία προσροφώνται (Σχήμα 3.4).
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Σχήμα 3.4 Παθητικός δειγματολήπτης Radiello. Φαίνονται οι επιφάνειες διάχυσης και
προσρόφησης

Ωθούμενα από την κλίση της συγκέντρωσης (διαφορά συγκέντρωσης ανά

μονάδα μήκους), dC/dl, τα αέρια μόρια διασχίζουν τη διαχυτική επιφάνεια S και

διαχέονται προς την προσροφητική επιφάνεια A κατά τη διαδρομή l (Σχήμα 3.5),

παράλληλα με τον άξονα του κυλίνδρου.

Σχήμα 3.5 Η διαδρομή των αέριων μορίων διαμέσου του δειγματολήπτη Radiello
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Τα μόρια που παγιδεύονται στο προσροφητικό υλικό τελικά προσροφώνται στο Α

σύμφωνα με την εξίσωση :

,

όπου dm/dt: ο ρυθμός πρόσληψης (προσρόφησης της μάζας), D: η σταθερά

διάχυσης

Αν C είναι η συγκέντρωση της επιφάνειας διάχυσης και C0 η συγκέντρωση της

προσροφητικής επιφάνειας, η ολοκλήρωση της παραπάνω σχέσης δίνει:

.

Αν η συγκέντρωση στην προσροφητική επιφάνεια είναι αμελητέα, η εξίσωση

προσεγγίζεται ως εξής:

και έπειτα ,

όπου Q: ο ρυθμός συλλογής δείγματος και εκφράζεται στις μονάδες της ροής του

αερίου (δηλαδή αν το m είναι σε μg, το t σε λεπτά και το C σε μg/l, τότε το Q

εκφράζεται σε l/min).

Έτσι, αν ο ρυθμός δειγματοληψίας Q είναι σταθερός, για να υπολογιστεί η

συγκέντρωση του ρύπου στο περιβάλλον, χρειάζεται μόνο να ποσοτικοποιηθεί η

μάζα του αναλύτη (αέριος ρύπος) που παγιδεύεται στο προσροφητικό υλικό και να

σημειωθεί ο χρόνος έκθεσης του δειγματολήπτη διάχυσης.

Ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι με τη βελτίωση

της γεωμετρίας του δειγματολήπτη, χρησιμοποιώντας ακτινική σχεδίαση. Έτσι, οι

δειγματολήπτες Radiello έχουν κυλινδρικό σχέδιο, με την εξωτερική επιφάνεια να δρα

ως επιφάνεια διάχυσης και η εσωτερική ως προσροφητική επιφάνεια. Τα αέρια μόρια

κινούνται αξονικά παράλληλα προς την προσροφητική κλίνη, η οποία είναι επίσης

κυλινδρική και ομοαξονική της επιφάνειας διάχυσης. Σε σύγκριση με τους αξονικούς

δειγματολήπτες, το Radiello έχει μεγαλύτερη επιφάνεια διάχυσης χωρίς την αύξηση

του προσροφητικού υλικού.



85

Αν το εμβαδόν του κυλίνδρου είναι , όπου h το ύψος του κυλίνδρου και η

διαδρομή διάχυσης l είναι ίση με την ακτίνα r τότε ο ρυθμός προσρόφησης είναι:

.

Με ολοκλήρωση της εξίσωσης αυτής από rd (η ακτίνα της κυλινδρικής επιφάνειας

διάχυσης) έως ra (η ακτίνα της προσροφητικής επιφάνειας) γίνεται:

,

όπου ο λόγος είναι η γεωμετρική σταθερά του δειγματολήπτη Radiello.

Συνεπάγεται λοιπόν, ότι ο υπολογισμένος ρυθμός προσρόφησης είναι

ανάλογος του ύψους του κυλίνδρου και αντιστρόφως ανάλογος του λογαρίθμου του

λόγου των ακτινών της επιφάνειας διάχυσης και προσρόφησης.

Ενώ ο ρυθμός συλλογής δείγματος δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις

διαφορές της πίεσης στο περιβάλλον, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις

διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, έτσι ενδέχεται να προκύψουν σημαντικά σφάλματα

στις μετρήσεις αν η θερμοκρασία είναι πολύ διαφορετική από 25 οC. Η δειγματοληψία

δεν επηρεάζεται αν τα Radiello απορροφήσουν ακόμα και μεγάλες ποσότητες νερού,

ως συνέπεια της έκθεσής τους σε υγρή ατμόσφαιρα. Το ίδιο, όμως, δεν ισχύει και για

την περίπτωση που, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, δημιουργηθεί στρώμα πάγου

στο πορώδες του Radiello, καταστρέφοντας έτσι τη δειγματοληψία. Συνεπώς, τα

Radiello θα πρέπει να προστατεύονται από τις κακές καιρικές συνθήκες.

Ανάλογα με τον ρύπο που μετράται, υπάρχουν διαφορετικοί κύλινδροι

διάχυσης (diffusive body)και προσρόφησης (adsorbing cartridge). Οι κύλινδροι

προσρόφησης έχουν όλοι το ίδιο μέγεθος: 60 mm μήκος, και 4,8 ή 5,8 mm διάμετρο.

Τα πλεονεκτήματα αυτών των δειγματοληπτών είναι ότι δεν χρειάζονται παροχή

ρεύματος, δεν απαιτούνται αντλίες αέρα, δεν υπάρχει η ανάγκη παρακολούθησής

τους, είναι αθόρυβοι, φορητοί, ελαφριοί και το κόστος τους δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό.
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3.3.7.3.γ. Αέριος Χρωματογράφος

Ο υπολογισμός των συγκεντρώσεων των πτητικών οργανικών ενώσεων

πραγματοποιήθηκε με χρήση του συστήματος αέριου χρωματογράφου -

φασματογράφου μάζας της εταιρίας Agilent, με το οποίο αναλύθηκαν τα δείγματα. Ο

αέριος χρωματογράφος – φασματογράφος μάζας Agilent 5973 (Εικόνα 3.8)

αποτελείται από ένα σύστημα δύο συσκευών, οι οποίες επιτελούν διαφορετικές

λειτουργίες. Με την αέρια χρωματογραφία, διαχωρίζονται οι ουσίες που είναι

διαλυμένες σε ένα μίγμα ενώ η φασματομετρία μαζών επιτρέπει την ακριβέστερη

ταυτοποίηση αυτών των ουσιών.

Εικόνα 3.8. Ο αέριος χρωματογράφος – φασματογράφος μάζας Agilent 5973

Η τεχνική της χρωματογραφίας, γενικότερα, βασίζεται στην κατανομή των

προς διαχωρισμό ουσιών εντός δύο φάσεων, όπου η μία φάση διατηρείται ακίνητη

(στατική φάση), ενώ η δεύτερη βρίσκεται υπό συνεχή ροή (κινητή φάση). Το προς

διαχωρισμό μίγμα εισάγεται με τη βοήθεια της κινητής φάσης στη στατική φάση. Οι

δύο φάσεις επιλέγονται έτσι, ώστε τα συστατικά του δείγματος να κατανέμονται
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μεταξύ της κινητής και της στατικής φάσης σε διαφορετικό βαθμό. Τα συστατικά τα

οποία κατακρατούνται ισχυρότερα από τη στατική φάση κινούνται αργά κατά τη ροή

της κινητής φάσης. Αντίθετα, τα συστατικά τα οποία κατακρατούνται ασθενέστερα

από τη στατική φάση, κινούνται ταχύτερα. Ως αποτέλεσμα αυτών των διαφορών στην

ευκινησία, τα συστατικά διαχωρίζονται. Οι διάφορες χρωματογραφικές μέθοδοι

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη φύση της κινητής φάσης (υγρή ή αέρια) ή της

στατικής (στερεό ή υγρό πάνω σε στερεό υπόστρωμα), ως προς το μηχανισμό στον

οποίο οφείλεται ο διαχωρισμός (προσρόφηση, ιοντοανταλλαγή, κατανομή, μέγεθος

μορίων) και ως προς το μέσο στο οποίο έχει τοποθετηθεί η στατική φάση (στήλη,

λεπτή στοιβάδα πάνω σε γυάλινη πλάκα, χαρτί).

Η αέρια χρωματογραφία είναι μια τεχνική, η οποία διαχωρίζει τα συστατικά

ενός μίγματος. Το φέρον αέριο (συνήθως Ν2, Ηe, H2, Ar), οδηγείται στη στήλη από τη

φιάλη υψηλής πίεσης, μέσα από ρυθμιστές παροχής. Η εισαγωγή του δείγματος

γίνεται με μικροσύριγγα στη βαλβίδα εισαγωγής του δείγματος στην κορυφή της

στήλης. Τα συστατικά του δείγματος συμπαρασύρονται από το φέρον αέριο κατά

μήκος της στήλης. Έπειτα, οι διαφορετικές αυτές ουσίες κινούνται με διαφορετικές

ταχύτητες, εξέρχονται από τη στήλη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και συνεπώς

διαχωρίζονται. Τα κλάσματα στη συνέχεια ανιχνεύονται στον ανιχνευτή και τα σήματα

ανίχνευσης καταγράφονται από καταγραφικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στη

συνέχεια υπάρχει μια διάταξη, όπου συλλέγονται τα διάφορα κλάσματα και ένα

ροόμετρο για τον έλεγχο της ταχύτητας ροής του φέροντος αερίου.
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Σχήμα 3.6. Διαδρομή που ακολουθεί το δείγμα μέσα στον χρωματογράφο

Ως φέρον αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε αέριο σε υπερκάθαρη

κατάσταση, το οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί στον ανιχνευτή, από τα διάφορα

συστατικά του μίγματος. Το φέρον αέριο πρέπει να είναι αδρανές και απαλλαγμένο

από προσμίξεις. Επίσης δεν πρέπει να περιέχει οξυγόνο, γιατί οξειδώνει τη στατική

φάση (δηλαδή τη φάση κατά την οποία υπάρχει σχετική αλληλεπίδραση των

συστατικών του μίγματος με την επικάλυψη της στήλης) και αυτό σημαίνει

καταστροφή της στήλης, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι τριχοειδής και η ποσότητα της

στατικής φάσης είναι ελάχιστη. Ίχνη υγρασίας επίσης απενεργοποιούν τη στατική

φάση, για αυτό το φέρον αέριο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υγρασία. Η επιλογή

του φέροντος αερίου εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του ανιχνευτή που

χρησιμοποιείται.

Η καρδιά του χρωματογράφου είναι η στήλη. Υπάρχουν δύο είδη στηλών, οι

πληρωμένες στήλες και οι τριχοειδείς. Η στήλη αποτελείται από έναν επιμήκη
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σωλήνα, συνήθως με τη μορφή σπειρώματος ή U, ώστε να καταλαμβάνει όσο το

δυνατόν μικρότερο χώρο, από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, αργίλιο, γυαλί ή πλαστικό,

μήκους 1 - 2 m (για της πληρωμένες στήλες), μέχρι αρκετών εκατοντάδων μέτρων

(για τις τριχοειδείς), εσωτερικής διαμέτρου της τάξεως των χιλιοστόμετρων (στις

αναλυτικές στήλες) και πολλών δεκάδων εκατοστών (στις παρασκευαστικές στήλες).

Το δείγμα, συνήθως όγκου 1 μL, εισάγεται στο ρεύμα του φέροντος αερίου

στην αρχή της στήλης με μια μικροσύριγγα, μέσω μιας ελαστικής πλακέτας ή

διαφράγματος (septum). H ταχύτητα και η ικανότητα του διαχωρισμού εξαρτώνται

από τη θερμοκρασία. Για αυτό το λόγο, η στήλη βρίσκεται σε φούρνο, του οποίου η

θερμοκρασία ελέγχεται αυστηρά. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται, εξαιτίας των

διαφόρων δυνάμεων συγκράτησης και έκλουσης ανάμεσα στα συστατικά του

μίγματος, το υλικό πλήρωσης της στήλης και της ροής του φέροντος αερίου.

Το δεύτερο μέρος του χρωματογράφου περιλαμβάνει τον ανιχνευτή, ο οποίος

τοποθετείται στο τέλος της στήλης. Τα σήματα ενισχύονται, καθώς οι ουσίες

εξέρχονται από τον χρωματογράφο διαχωρισμένες και καταγράφονται στο

καταγραφικό σύστημα, έτσι καθίσταται δυνατόν να ταυτοποιηθούν οι ουσίες που

υπάρχουν μέσα σε ένα μίγμα.

Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια στην ταυτοποίηση των

ουσιών, αρκετοί κατασκευαστές οργάνων προσφέρουν αέριους χρωματογράφους

που μπορούν να συζευχθούν άμεσα με φασματόγράφους μαζών ταχείας σάρωσης.

Η αρχή λειτουργίας της φασματομετρίας μαζών στηρίζεται στη δημιουργία ιόντων

(κυρίως θετικών) μιας ένωσης, το διαχωρισμό τους με βάση το λόγο μάζας προς

φορτίο και την καταγραφή τους. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να προσδιοριστεί

το μοριακό βάρος της ένωσης και ο τρόπος σύνδεσης των διαφόρων ομάδων μεταξύ

τους.
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Σχήμα 3.7. Μέλη από τα οποία αποτελείτε ο χρωματογράφος.

Οι τυπικοί φασματογράφοι μαζών αποτελούνται από:

 Το θάλαμο ιοντισμού, όπου μετατρέπεται η ένωση σε ιόντα, συνήθως

κατιόντα, με απόσπαση ενός ηλεκτρονίου,

 Τον αναλυτή μαζών, όπου γίνεται διαχωρισμός των ιόντων με βάση το λόγο

μάζας/ φορτίου, m/z,

 Τον ανιχνευτή.
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Σχήμα 3.8. Θάλαμος Ιοντισμού

Ο χώρος, όπου δημιουργούνται και επιταχύνονται τα ιόντα, διατηρείται σε

κατάσταση υψηλού κενού. Με το υψηλό κενό δημιουργούνται, σε χαμηλές

θερμοκρασίες θέρμανσης, ατμοί της προς προσδιορισμό ουσίας χωρίς τη διάσπασή

της, που οδηγούνται στο θάλαμο ιοντισμού. Επίσης απομακρύνονται τα μόριά της και

τα ουδέτερα προϊόντα της διάσπασης από το χώρο της ανάλυσης, μετά από κάθε

μέτρηση.

Ο συνηθέστερος τρόπος ιοντισμού είναι με βομβαρδισμό των αερίων μορίων

της ένωσης με δέσμη ηλεκτρονίων. Κατά τον ιοντισμό της ένωσης, ο οποίος

επιτυγχάνεται με βομβαρδισμό μορίων αυτής με δέσμη ηλεκτρονίων μεγάλης

ενέργειας (συνήθως 70 eV), δημιουργείται, με απώλεια ενός ηλεκτρονίου από μέρους

της ένωσης, μια κατιοντική ρίζα που αντιστοιχεί στο μοριακό ιόν. Οι κατιοντικές αυτές

ρίζες επιταχύνονται αρχικά με ηλεκτρικό πεδίο και στη συνέχεια κινούνται μέσα στο

μαγνητικό πεδίο, οπότε εκτρέπονται και διαχωρίζονται με βάση το λόγο m/z. Άλλοι

τρόποι σχηματισμού ιόντων είναι : ο χημικός ιοντισμός (CI), η εφαρμογή ηλεκτρικού

πεδίου (FI), ο βομβαρδισμός με γρήγορα ουδέτερα άτομα Xe ή Ar ή ιόντα Cs (FIB).

Οι πιο κοινοί αναλυτές είναι: αναλυτής τομέα, τετραπολικός αναλυτής, παγίδα ιόντων,

αναλυτής χρόνου πτήσης.

Ο αναλυτής αποτελείται από ένα σωλήνα σε σχήμα τόξου, που βρίσκεται

μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μεγάλης έντασης (3000 - 4000 Gauss) και σε

διεύθυνση κάθετη προς τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Με δύο

κυκλικές οπές – διαφράγματα μεταβλητής ακτίνας στην αρχή και στο τέλος του

σωλήνα, ένα μέρος από τα ιόντα που δεν εστιάζονται στο κέντρο των διαφραγμάτων

απορρίπτεται. Για τον αέριο χρωματογράφο της Agilent, η θερμοκρασία του φούρνου

είναι -4 - 450 ο C, τα φέροντα αέρια μπορούν να είναι υδρογόνο, ήλιο, άζωτο και αργό

και η πίεση από 0 έως 44 100 psi, ενώ για τον φασματογράφο μαζών η ενέργεια

ιοντισμού 5 - 241,5 eV, η ένταση του ρεύματος ιοντισμού 0 - 315 μΑ, η θερμοκρασία

της γραμμής μεταφοράς 100 - 350 οC, η θερμοκρασία της πηγής ιόντων 150 - 350 οC,

το εύρος μαζών 1,6 - 800 amu και η συνολική ροή 2 mL/min.
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3.3.7.3.δ. Υγρός Χρωματογράφος

Η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC , αναφερόμενη ως υγρή

χρωματογραφία υψηλής πίεσης) είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον

διαχωρισμό, την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό κάθε συστατικού σε

ένα μείγμα. Ως κινητή φάση χρησιμοποιούνται αδρανείς διαλύτες (οργανικοί, νερό,

ρυθμιστικά διαλύματα και άλλα), υπό ελεγχόμενη πίεση, ενώ η στατική φάση

αποτελείται από πυριτική πηκτή ή πολυμερείς ενώσεις. Κάθε συστατικό του

δείγματος αλληλεπιδρά διαφορετικά με το προσροφητικό υλικό, προκαλώντας

διαφορετικούς ρυθμούς ροής για τα διάφορα συστατικά, οδηγώντας στον διαχωρισμό

των συστατικών καθώς ρέουν έξω από τη στήλη. Το υπό πίεση υγρό είναι τυπικά ένα

μίγμα διαλυτών ( π.χ., νερό, ακετονιτρίλιο και / ή μεθανόλη) και αναφέρεται ως

"κινητή φάση". Η σύνθεση και η θερμοκρασία του παίζουν σημαντικό ρόλο στη

διαδικασία διαχωρισμού επηρεάζοντας τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα

μεταξύ των συστατικών του δείγματος και του προσροφητικού. Αυτές οι

αλληλεπιδράσεις είναι φυσικής φύσης, όπως υδρόφοβη (διασπορά), δίπολο-δίπολο

και ιονική, συνηθέστερα συνδυασμός. Η συσκευή HPLC αποτελείται από διάφορα

όργανα και εξαρτήματα, τα οποία συνδεδεμένα λειτουργούν ως ενιαίο συγκρότημα

Τα βασικότερα από αυτά είναι:

• Οι φιάλες (reservoirs) των υγρών διαλυτών της κινητής φάσης. Είναι κοινές γυάλινες

φιάλες αντιδραστηρίων στις οποίες τοποθετούνται είτε καθαροί οργανικοί διαλύτες ή

νερό υψηλής καθαρότητας (HPLC grade) ή ρυθμιστικά διαλύματα, ή μίγματα αυτών.

• Ο θάλαμος εισαγωγής του δείγματος (injector). Στο θάλαμο αυτό εισάγεται το

δείγμα υπό μορφή διαλύματος με ειδική σύριγγα. Το δείγμα παραμένει εκεί μέχρι να

το παραλάβουν οι διαλύτες της κινητής φάσης και να το οδηγήσουν προς τη στήλη.

• Η στήλη ανάλυσης (analytical column) του δείγματος. Είναι ένας ευθύγραμμος
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κυλινδρικός σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι μικρού μήκους και διαμέτρου, που στο

εσωτερικό του βρίσκεται ειδικά συσκευασμένο υπό πίεση (packed) το προσροφητικό

υλικό επί του οποίου θα γίνει ο διαχωρισμός των συστατικών του δείγματος. Τα

συστατικά αυτά, μεταφέρονται από τους διαλύτες της κινητής φάσης, (με διαφορετική

ταχύτητα έκλουσης το καθένα), από τη στήλη προς τον ανιχνευτή.

• Οι αντλίες πίεσης (pumps) για τη ροή των διαλυτών, με τη βαλβίδα ανάμιξης και

προγραμματισμού ροής αυτών. Είναι παλινδρομικές αντλίες με τις οποίες

παραλαμβάνονται οι διαλύτες από τις φιάλες με πίεση, διέρχονται από τον εγχυτή και

οδεύουν προς τη στήλη. Ο αναμίκτης - προγραμματιστής ροής είναι ηλεκτρονικά

ρυθμιζόμενος και ελέγχει την πίεση και τη ροή των διαλυτών καθώς και την αναλογία

ανάμιξης και μεταβολής αυτής, κατά τη διαδικασία της ανάλυσης.

• Ο ανιχνευτής (detector) ή οι ανιχνευτές για την ανίχνευση των διαχωρισμένων

συστατικών του δείγματος. Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο υψηλής τεχνολογίας, το

οποίο υποδέχεται το έκλουσμα των διαχωρισμένων συστατικών του δείγματος,

ανιχνεύοντας τα ένα προς ένα, ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Το σήμα του ανιχνευτή

μεταβιβάζεται στο σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων.

• Το σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων, αποτελούμενο από τον ολοκληρωτή

(integrator) ή τον υπολογιστή (computer), για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων

και από τον καταγραφέα (recorder), για την καταγραφή του χρωµατογραφήµατος.



94

Σχήμα 3.9. Σχεδιάγραμμα υγρής χρωματογραφίας

Εικόνα 3.9. Υγρός χρωματογράφος υψηλής απόδοσης(HPLC)
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Εικόνα 3.10 Τοποθέτηση των δειγμάτων στον θάλαμο εισαγωγής

Εικόνα 3.11. Ανάλυση των αποτελεσμάτων με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
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Συνεχής παρακολούθηση των VOCs

Είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση με συσκευές με δυνατότητα

τοποθέτησης και φορητές συσκευές, αντίθετα από τη μέθοδο συλλογής αέρα, δεν

παρέχει πλήρη ανάλυση των VOC. Παρέχει μόνο τη μέτρηση ppm του συνολικού

περιεχομένου VOC. Η δυνατότητα τοποθέτησης από E-όργανα μπορεί να

συγκεντρώσει μέχρι 2.000 σημεία και να διαβαστεί από απόσταση χρησιμοποιώντας

έναν αισθητήρα bluetooth.

Εικόνα 3.12 Φορητή συσκευή μέτρησης.

Πηγή :http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-

human-health-and-cognition

Foobot

Η Foobot και οι ανταγωνιστές της Koto Air and Withings παρέχουν

παρακολούθηση VOC στο σπίτι σε κομψή και φιλική προς το χρήστη μορφή. Το

Withings προσφέρει συνεχούς, εξ αποστάσεως προσπελάσιμης παρακολούθησης

πτητικών οργανικών ενώσεων, αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και αποστέλλει μια

ειδοποίηση όταν φθάνουν τα ανθυγιεινά επίπεδα.

http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-human-health-and-cognition
http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-human-health-and-cognition
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Εικόνα 3.13 Συσκευή Foobot.

Πηγή :http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-

human-health-and-cognition

Aircuity

Το Aircuity είναι μια συσκευή που έχει εγκατασταθεί σε σχολεία, γραφεία,

εργαστήρια και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Παρακολουθεί συνεχώς τα

επίπεδα πτητικών οργανικών ενώσεων και διοξειδίου του άνθρακα και ενεργοποιεί

τον εξαερισμό σε ένα χώρο όταν υπερβαίνουν ορισμένα επίπεδα. Το σύστημα

Aircuity θα ανεβάσει τα ποσοστά αερισμού όταν αισθανθεί περισσότερους φοιτητές

που είναι παρόντες (μέσω αυξημένων επιπέδων CO2) για να διατηρήσουν τον αέρα

καθαρό. Το Aircuity βοήθησε στη δημιουργία χώρων NetZero, μειώνοντας τη

συνολική χρήση ενέργειας από κτίρια

Γενικότερα, για τους ρύπους που αναφέραμε παραπάνω, προκύπτει ότι:

 NO (μονοξείδιο του αζώτου): δηλητηριώδες, αλλά οι συγκεντρώσεις είναι

χαμηλές – κύριο πρόβλημα είναι ότι αποτελούν τις κύριες εκπομπές NOx από

τις περισσότερες διεργασίες καύσης - “τροφοδότης” του ατμοσφαιρικού NOx

http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-human-health-and-cognition
http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-human-health-and-cognition


98

 NO2 (διοξείδιο του αζώτου): μερικό παράγεται κατά την καύση, αλλά το

περισσότερο βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, ισχυρό οξειδωτικό, κύριο πρόβλημα

ότι έχει καφέ χρώμα

 N2O (νιτρώδες οξείδιο): μη δηλητηριώδες, αλλά αέριο του “θερμοκηπίου

 O3 (όζον): Δεν παράγεται από την καύση, αλλά από τις ατμοσφαιρικές

αντιδράσεις όπως παραπάνω, ισχυρό οξειδωτικό, εξαιρετικά ενοχλητικό για

τους πνεύμονες, εξαιρετικό απολυμαντικό (δηλ. σκοτώνει οτιδήποτε στο

δρόμο του)

 CO (μονοξείδιο του άνθρακα): Δηλητηριώδες σε «υψηλές» συγκεντρώσεις,

αλλιώς δεν είναι πρόβλημα

 Αιθάλη (περισσότερο στάχτη, σωματίδια): Προκαλεί αναπνευστικά

προβλήματα, θολώνει τον ουρανό, εξαιρετικό υπόστρωμα για όλων των ειδών

ατμοσφαιρικές αντιδράσεις.

Οι εκπομπές ρύπων είναι αποτελέσματα διεργασίας όχι σε χημική ισορροπία

Εάν ακολουθήσουμε δύο πρακτικούς κανόνες, τότε τα NO, CO, UHC και C(s) (αιθάλη)

είναι πρακτικά μηδέν

Χρησιμοποιούμε φτωχά ή στοιχειομετρικά μίγματα

Επιτρέπουμε αρκετή ώρα για να έχουμε χημική ισορροπία καθώς κρυώνουν τα

προϊόντα

Οπότε δεν είμαστε αρκετά υπομονετικοί, ή μη ικανοί να επιτρέψουμε στα προϊόντα

να κρυώσουν αρκετά αργά
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4.Ποιότητα αέρα σε καμπίνες αυτοκινήτου

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην

ανθρώπινη υγεία έχουν μελετηθεί εκτενώς, υποδεικνύοντας ότι η ατμοσφαιρική

ρύπανση είναι ζωτικής σημασίας αιτία για την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Οι άνθρωποι ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε εσωτερικούς

χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των καμπίνων οχημάτων. Παρόμοια με τα

εσωτερικά περιβάλλοντα μέσα στα κτίρια, είναι το περιβάλλον μέσα στην καμπίνα

του αυτοκινήτου που αποτελεί σημαντική πηγή έκθεσης σε διάφορους τύπους ρύπων,

όπως είναι τα σωματιδιακά υλικά (PMs), οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), οι

ημι-πτητικές οργανικές ενώσεις (SVOC), το μονοξείδιο του άνθρακα, το άζωτο και

διάφορα οξείδια. Αν και οι άνθρωποι ξοδεύουν μόνο κατά μέσο όρο περίπου το 5,5%

του χρόνου καθημερινά στα αυτοκίνητα, οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με

την ποιότητα του αέρα στην καμπίνα είναι υψηλοί. Οι συγκεντρώσεις σωματιδίων

που παρατηρούνται στις καμπίνες είναι από 100.000 έως 500.000 σωματίδια/cm.

Αυτές οι μετρήσεις ήταν πολύ υψηλότερες από αυτές που μετρήθηκαν για το

περιβάλλον, γεγονός που συνεπάγεται έκθεση σε υψηλά επίπεδα αιωρούμενων

σωματιδίων μέσα στις καμπίνες των οχημάτων. Οι πτητικές οργανικές ενώσεις σε μια

καμπίνα οχήματος θα μπορούσαν να είναι πολύ υψηλότερες από αυτές του

περιβάλλοντος. Η έκθεση πρόσληψης εισπνοής σε πολυβρωμιωμένους

διφαινυλαιθέρες (PBDE), επιβραδυντικό φλόγας, κατά τη διάρκεια μιας κίνησης 80

λεπτών έχει εκτιμηθεί να είναι περίπου ισοδύναμη με έκθεση 16,5 ωρών στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, οι οδηγοί και οι επιβάτες θα μπορούσαν να

εκτεθούν σε σύντομες υψηλές περιόδους συγκέντρωσης ρύπων που εκπέμπονται

από το περιβάλλον (π.χ. άλλα οχήματα) ή εσωτερικά εξαρτήματα.
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4.1 Μικροπεριβάλλον της καμπίνας του αυτοκινήτου και ατμοσφαιρικοί ρύποι

4.1.1 Περιβάλλον εντός της καμπίνας

Οι επικίνδυνοι ατμοσφαιρικοί ρύποι υπάρχουν στο μικροπεριβάλλον μέσα

στην καμπίνα, οι οποίοι οφείλονται κυρίως στις εκπομπές από εσωτερικά υλικά, σε

διαρροές καυσίμου, σε διαρροή και διείσδυση ατμοσφαιρικού αέρα. Η μεγάλη

ποικιλία σχεδίων καμπίνας οχημάτων οδήγησε σε μεγάλες διακυμάνσεις στα είδη

των ρύπων εντός του θαλάμου και στα επίπεδα προσωπικής έκθεσης. Διαφορετικοί

κατασκευαστές σχεδίασαν οχήματα με διαφορετικούς εσωτερικούς χώρους,

ρυθμίσεις εξαερισμού, εσωτερικά εξαρτήματα καμπίνας, κ.λπ. Ως εκ τούτου, η έκθεση

των επιβατών σε ρύπους μέσα στο όχημα εξαρτάται στην μεταβολή του οχήματος και

στα χαρακτηριστικά της καμπίνας. Το σχήμα 2.1 δείχνει τα τυπικά είδη

ατμοσφαιρικών ρύπων, τις πηγές και τη μεταφορά των ατμοσφαιρικών ρύπων κάτω

από διαφορετικά ρυθμίσεις εξαερισμού. Ο Yoshida[10] ερεύνησε 101 Ιαπωνικά

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, και ταυτοποίησαν συνολικά 275 ρύποι μέσα στην

καμπίνα. Οι συγκεντρώσεις ρύπων εντός θαλάμου είναι:

συχνά υψηλές για τα καινούργια αυτοκίνητα, για υψηλές εσωτερικές

θερμοκρασίες ή για χαμηλό ρυθμό εναλλαγής αέρα.

Εικόνα 4.1 Σχηματική απεικόνιση των πηγών ρύπανσης του αέρα στην καμπίνα.

B.C. : αιθάλη (black carbon). HC: υδρογονάνθρακας. [14]
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4.1.2 Επίδραση του εξαερισμού

Ο εξαερισμός είναι η διαδικασία ανταλλαγής αέρα μεταξύ του εσωτερικού και

του εξωτερικού περιβάλλοντος της καμπίνας, και έχει σημαντικό αποτέλεσμα στη

δυναμική μεταφορά ρύπων:

α) από την εξωτερική ατμόσφαιρα στην καμπίνα

β) εκπομπές από διάφορες επιφάνειες εσωτερικά εξαρτήματα.

Η επίδραση του εξαερισμού στην ποιότητα του αέρα έχει μελετηθεί με τέσσερις

τρόπους εξαερισμού :

(i) παράθυρα ανοιχτά,

(ii) απενεργοποίηση ανεμιστήρα ανακυκλοφορίας (RC)

(iii) ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος

(iv) ο ανεμιστήρας λειτουργεί.

Για τους τελευταίους τρεις τύπους εξαερισμού τα παράθυρα θεωρήθηκαν

κλειστά. Σε μία μελέτη έχει αναφερθεί ότι υπάρχει ανταλλαγή αέρα σε ποσοστό

μεγαλύτερο από 120 h-1 όταν τα παράθυρα είναι ανοιχτά και ο βαθμός ρύπανσης του

αέρα στην καμπίνα θα μπορούσε να εξισορροπηθεί με τους εξωτερικούς ρύπους

αμέσως. Ο Zhu[11] μέτρησε το εξαιρετικά λεπτό σωματίδιο (UFP) εντός τριών

οχημάτων κάτω από διαφορετική λειτουργία αερισμού. Η χαμηλότερη συγκέντρωση

UFP παρατηρήθηκε κάτω από τον τρόπο αερισμού του ανεμιστήρα σε-RC λόγω της

ελάχιστης ανταλλαγής αέρα μεταξύ του θαλάμου και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Οι Xu[12] και Zhu [11] ανέπτυξαν ένα δυναμικό μοντέλο ισορροπίας μάζας

σωματιδίων εντός θαλάμου για τη μελέτη ρυθμίσεων εξαερισμού του οχήματος που

επηρεάζουν το επίπεδο UFP στο θάλαμο. Η λειτουργία του εξαερισμού, ο ρυθμός
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ροής του αέρα εξαερισμού και η ανταλλαγή αέρα βρέθηκαν ως βασικές παράμετροι

που καθορίζουν τα επίπεδα έκθεσης του αέρα στους ρύπους στο εσωτερικό των

καμπινών των οχημάτων.

Κάτω από τη λειτουργία εξαερισμού του ανεμιστήρα σε κατάσταση

απενεργοποίησης, η μεγαλύτερη ροή αέρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο

ρυθμό εναλλαγής αέρα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εισροή

σωματιδίων από την εξωτερική ατμόσφαιρα και υψηλότερη συγκέντρωση

σωματιδίων εντός του θαλάμου. Εκτός από τον εξαερισμό, ο αέρας διείσδυσης

(αέρας διαρροής) στο πλαίσιο του αμαξώματος του οχήματος θα μπορούσε επίσης

να επιφέρει την εισαγωγή ατμοσφαιρικών ρύπων στην καμπίνα όταν το όχημα είναι

σε κίνηση. Προηγούμενες μελέτες αναφέρουν ότι η διαρροή αέρα μπορεί να συμβεί

κυρίως στο πίσω μέρος των αυτοκινήτων και τα ποσοστά διαρροής αέρα θα

μπορούσαν να είναι από 10 έως 40 m3/h. Δεδομένου ότι στο περιβάλλον η

συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι συνήθως περίπου 400-500 ppm και

των VOCs είναι πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα της καμπίνας, η ανταλλαγή αέρα

μεταξύ της καμπίνας και του εξωτερικού περιβάλλοντος όχι μόνο φέρνει τα σωματίδια

στην καμπίνα του οχήματος αλλά επίσης αραιώνει το CO2 από την εξάτμιση καπνού

και την αναπνοή των επιβατών και άλλους ρύπους που εκπέμπονται από εσωτερικές

εκπομπές. Ο Πίνακας 4.1 συνοψίζει την ροή εναλλαγής αέρα κάτω από διάφορους

τρόπους αερισμού. Η μηχανική ροή αέρα μέσω του συστήματος εξαερισμού και η

ροή αέρα διείσδυσης μέσω αρμών και διαρροών στο όχημα είναι δύο κυρίαρχες ροές

αέρα που θα μπορούσαν να επηρεάζουν τη μεταφορά ρύπων μέσα στις καμπίνες

των οχημάτων. Οι μηχανικές ταχύτητες ροής αέρα 0-400 m3/ h και διήθηση ροής

αέρα ήταν 0-50 m3/ h. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του καμπίνας υπολογίζονταν ως

0-700 h-1. Η ανταλλαγή αέρα καμπίνας ρυθμός μπορεί να οριστεί ως ‘ρυθμός ροής

αέρα’.
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Πίνακας 4.1 Σύνοψη πληροφοριών ροής αέρα εξαερισμού του οχήματος [14]

Είδος αερισμού Τύπος ροής αέρα Ρυθμός ροής αέρα

(m3/h)

Ρυθμός εναλλαγής

αέρα(h-1)

Κλειστός

ανεμιστήρας

Κλειστό RC

Μηχ. αερισμός

Διαρροές

0

35-50

5-10

Ανοιχτός

ανεμιστήρας

Κλειστό RC

Μηχ. αερισμός

Διαρροές

0-400

0-20

0-70

Ανοιχτός

ανεμιστήρας

Ανοιχτό RC

Μηχ. αερισμός

Διαρροές

0-400

20-40

3-6

4.1.3 Εσωτερικές εκπομπές

Μία καμπίνα αυτοκινήτου περιλαμβάνει ταπετσαρία, τιμόνι, ταμπλό οργάνων,

οροφή, δάπεδο, πόρτες και διάφορα εξαρτήματα. Η παρουσία των ρύπων μέσα σε

ένα όχημα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με εκπομπές από τα εσωτερικά υλικά που

χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό της καμπίνας, συμπεριλαμβανομένων των

δερμάτων, πλαστικών, υφασμάτων, χαλιών, στεγανωτικά, κόλλες, χρώματα, αφρώδη

μαξιλάρια κλπ. Μελέτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά εκπομπών ρύπων από τα

εσωτερικά υλικά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: μετρήσεις εντός

θαλάμου και δοκιμές θαλάμου.

4.2 Μετρήσεις εντός της καμπίνας των οχημάτων

Για την προσέγγιση αυτή, η συγκέντρωση ρύπων εντός της καμπίνας των

οχημάτων μετράται υπό ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε προηγούμενες
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έρευνες ο αέρας από την καμπίνα του οχήματος συλλέχθηκε με σωλήνα Tenax-TA

βάσει του ISO 16000-6: 2011 ή δοχείο Summa για πτητικές οργανικές ενώσεις και

στη συνέχεια αναλύθηκε σε αέριο χρωματογράφο μάζας (GC / MS). Ο Yoshida[10]

εξέτασε την επιρροή των εσωτερικών υλικών στην ατμοσφαιρική ρύπανση των

καμπινών των οχημάτων με μετρήσεις εντός θαλάμου. Αυτό που παρατήρησε ήταν

ότι οι συγκεντρώσεις στις εκπομπές των αλκοολών :

2-(2-αιθοξυαιθοξυ)αιθανόλη, 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη, 1-δεκανόλη και 1-μεθυλ-

2 πυρρολιδόνη σε 6 οχήματα με δερμάτινη ταπετσαρία ήταν υψηλότερες από αυτές

με ταπετσαρίες υφασμάτων σε 95 οχήματα. Επιπλέον στην καμπίνα, οι

συγκεντρώσεις αερίων: κετόνες, φουράνια, στυρόλιο και 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη

που εκπέμπεται από το τιμόνι δέρματος σε 35 οχήματα ήταν υψηλότεροι από τα 66

οχήματα με τιμόνια πολυουρεθάνης.

Ο Brodzik[13] μέτρησε τις συνθέσεις ρύπων εντός της καμπίνας σε αρκετά

πρόσφατα παραγόμενα αυτοκίνητα και ανέφερε ότι η παρουσία μιας ηλιοροφής θα

μπορούσε να αυξήσει τις εσωτερικές συγκεντρώσεις τις καμπίνας λόγω εκπομπών

από υλικά στεγανοποίησης και συγκολλητικά υλικά γύρω από το ηλιοροφή. Αυτά θα

μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την TVOC (ολική συγκέντρωση πτητικών

οργανικών ενώσεων) κατά 30%. Επιπλέον, η χρήση ασπρόμαυρης ταπετσαρίας από

ύφασμα θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα από το 30% των ενώσεων εντός

της καμπίνας. Οι παραπάνω μελέτες αφορούσαν όλες τις πειραματικές έρευνες. Ο

Xiong[14] θεώρησε ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον των

οχημάτων είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα περιβάλλοντα των

κτιρίων. Εφαρμόζοντας το φυσικό μοντέλο που περιγράφει το κτίριο οι εκπομπές

υλικών έχουν μια θεωρητική συσχέτιση (εξίσωση (1)) μεταξύ της συγκέντρωση και

της θερμοκρασίας των VOCs στην καμπίνα.
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όπου το Ca είναι η συγκέντρωση των ρύπων στο όχημα σε mg/m3. T είναι η

θερμοκρασία του αέρα στο όχημα σε K και C1, C2 είναι θετικές σταθερές, οι οποίες

είναι ανεξάρτητες της θερμοκρασίας και σχετίζονται μόνο με τη φυσικές και χημικές

ιδιότητες του ρυπαντή υλικού.

Σχήμα 4.1 Σύγκριση μεταξύ της συσχέτισης (εξίσωση (1)) και πειραματικών

δεδομένων για οκτώ ρύπους που δοκιμάστηκαν σε ένα όχημα [14]

4.2.1 Δοκιμή περιβαλλοντικού θαλάμου (chamber test)

Σε αυτή την προσέγγιση, το μεμονωμένο εσωτερικό υλικό που

χρησιμοποιείται σε ένα όχημα δοκιμάζεται σε ένα περιβαλλοντικό θάλαμο. Κατά τη

διάρκεια της δοκιμής, η κατάσταση του θαλάμου (π.χ. θερμοκρασία, σχετική υγρασία

και εναλλαγή ρυθμού αέρα) ελέγχονται με ακρίβεια. Επιπλέον, χαρακτηριστικά

εκπομπής (δηλαδή συγκέντρωση, ρυθμός εκπομπής και βασικές παράμετροι) των

εσωτερικών υλικών μπορεί να μετρηθούν μεμονωμένα. Αυτά τα χαρακτηριστικά

εκπομπής όλων των εσωτερικών υλικών σε μια καμπίνα οχήματος, μπορούν να
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χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης εντός της καμπίνας στο

σχεδιασμό και τα στάδια χρήσης με μαθηματική μοντελοποίηση.

Ο Hoshino[15] χρησιμοποίησε αυτή την προσέγγιση για τη μέτρηση των

εκπομπών VOCs και SVOCs από εσωτερικά υλικά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής,

ένα κομμάτι από ένα εσωτερικό υλικό τοποθετήθηκε πρώτα σε φούρνο. Στη συνέχεια

ελήφθη και ο αέρας εξόδου της δειγματοληψίας. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται

κυρίως για δοκιμές εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (μέθοδος 1). Κατά

δεύτερον, το δείγμα δοκιμής απομακρύνθηκε από το θάλαμο. Ο κενός θάλαμος

θερμάνθηκε στους 250 °C για να απορροφηθούν οι ενώσεις που είχαν προσροφηθεί

στις εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου. Αυτό έγινε για τις δοκιμές εκπομπών SVOC

(διαδικασία 2). Οι ρυθμοί εκπομπής, του αθροίσματος όλων των ποσοτήτων VOC και

SVOC, των τριών δοκιμασμένων υλικών στη διαδικασία 1 στους 65 °C,

παρατηρήθηκε από 6 έως 39,34 mg/(m2.h). Αυτά ήταν πολύ υψηλότερα από αυτά

που λαμβάνονται στη διαδικασία 2 (ο ρυθμός εκπομπών σε αυτή τη διαδικασία

προσδιορίστηκε από την προσροφημένη μάζα) η οποία κυμάνθηκε από 2,39 έως

3,91 mg/(m2.h). Ο Kim[16] εφάρμοσε τα τρία είδη μεθόδων θαλάμου, δηλαδή τη

μέθοδο θερμικής εκρόφησης, το πεδίο και μέθοδο εργαστηριακών εκπομπών

κυψέλης (FLEC) και την 20-L μικρή μέθοδος θαλάμου για τη διερεύνηση των

εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων από τα υλικά εσωτερικών αυτοκινήτων. Η

εκπομπή των TVOC για το καθαρό πολυγαλακτικό οξύ (PLA) αυξήθηκε από 0,26

έως 4,11 mg/(m2.h) όταν η θερμοκρασία του θαλάμου αυξήθηκε από 30 °C σε 90 °C.

Ενώ για τα δύο είδη βίο-σύνθετων PLA (PLA με ανανά και PLA με αλεύρι μανιόκας),

οι ρυθμοί εκπομπής των TVOC ήταν, αντίστοιχα, στο εύρος των 0,30- 3,72 mg/(m2.h)

και 0,19-8,74 mg/(m2.h) στα παραπάνω εύρος θερμοκρασίας. Οι εκπομπές των

υλικών στα οχήματα είναι παρόμοιες με αυτές στα κτίρια, και οι ρυθμοί εκπομπής

ελέγχονται με τρεις βασικές παραμέτρους: την αρχική εκπεμπόμενη συγκέντρωση

(Cm, 0), τον συντελεστή διάχυσης (Dm) και τον συντελεστή κατανομής υλικού/ αέρα

(K).
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4.2.2 Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ)

Μεταξύ των πολυάριθμων ατμοσφαιρικών ρύπων, η ύλη σωματιδίων έχει

συσχετιστεί με ανεπιθύμητα αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα. Η έκθεση

σε αεροζόλ, μέσω της αναπνευστικής οδού θα μπορούσε να οδηγήσει σε

σημαντικούς κινδύνους οξείας αποκρίσεως του αναπνευστικού συστήματος, όπως

φλεγμονή, αλλεργία, άσθμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας,

συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα και ασθένειες του καρδιαγγειακού

συστήματος.

Οι συγκεντρώσεις των ΑΣ στην ατμόσφαιρα είναι συνήθως από 100.000 έως

500.000 σωματίδια/cm3. Δεδομένου ότι τα ΑΣ που εκπέμπονται από τον κινητήρα

είναι τυπικά στην περιοχή μεγέθους 3-300 nm, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για

τη μελέτη της έκθεσης σε UFPs (διάμετρος <100 nm) μέσα στις καμπίνες των

οχημάτων. Προηγουμένως

πραγματοποιήθηκαν μελέτες έκθεσης στο θάλαμο UFP σε τρεις τύπους οχημάτων:

1) αυτοκίνητα sedan

φορτηγά

λεωφορεία.

Ο εξωτερικός αέρας, οι ρυθμίσεις εξαερισμού, η ροή αέρα διαρροής, το

φίλτρο αέρα καμπίνας, η ποιότητα και η ταχύτητα οδήγησης προσδιορίστηκαν από

προηγούμενες μελέτες ως βασικές παράμετροι που θα μπορούσαν να καθορίσουν τα

επίπεδα UFP εντός του θαλάμου. Στην εσωτερική καμπίνα η έκθεση του ανθρώπου

σε συγκεντρώσεις ΑΣ στο αυτοκίνητο, συγκριτικά με άλλα μέσα μεταφοράς (π.χ.

περπάτημα, ποδηλασία, τρένο, λεωφορείο και πλοίο) διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Το Σχήμα 4.2 δείχνει τις συγκεντρώσεις ΑΣ. Τα ΑΣ μέσα στις καμπίνες των

οχημάτων αναγνωρίστηκαν ως ένας σημαντικός ατμοσφαιρικός ρύπος.
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Σχήμα 4.2 Μετρήσεις συγκεντρώσεων Α.Σ. σε διαφορετικές πόλεις παγκοσμίος [14]

4.2.3 VOCs

Πολλά από τα VOCs που εντοπίστηκαν μέσα στις καμπίνες των επιβατικών

οχημάτων, (όπως το βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, ξυλόλια, στυρόλιο, οξικό

βουτυλεστέρα, ενδεκάνιου, φορμαλδεΰδη, ακεταλδεΰδη, ακρολεΐνη και ούτω καθεξής)

μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενείς κινδύνους για την υγεία. Οι πτητικές οργανικές

ενώσεις που βρέθηκαν μέσα σε νέα ή σε παλαιά οχήματα εκπέμπονται από

εσωτερικά υλικά και εξωτερικές πηγές.

4.2.4 Αρωματικοί υδρογονάνθρακες

Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, περιλαμβανομένου του βενζολίου, του

τολουολίου, του αιθυλοβενζόλιου, του ξυλόλιου, του στυρόλιου και λοιπά είναι

βασικές πτητικές οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στης καμπίνες των οχημάτων.

Για παράδειγμα, σε μια δοκιμασία που έγινε σε Ιαπωνικά αυτοκίνητα ανιχνεύθηκαν

50 αρωματικοί υδρογονάνθρακες, με σβηστό τον κινητήρα και κλειστά τα παράθυρα
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και οι πόρτες (ώστε τα ανοίγματα αερισμού να είναι κλειστά), οι μέσες και μέγιστες

συνολικές συγκεντρώσεις αρωματικών υδρογονανθράκων που εντοπίστηκαν ήταν

112,0 και 595,0 μg/m3, αντίστοιχα, και οι μέγιστες συγκεντρώσεις φαίνονται στον

πίνακα 2.2.

Πίνακας 4.2: μέγιστες συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων που βρέθηκαν στο

εσωτερικό αυτοκινήτων με σβηστή μηχανή και κλειστά παράθυρα[14]

Υδρογονάνθρακας Συγκέντρωση (μg/m3)

Βενζόλιο 33

Τολουόλιο 356

Αιθυλοβενζόλιο 59

Στυρόλιο 79

m/p- Ξυλόλιο 65

o- Ξυλόλιο 25

Η συγκέντρωση αρωματικών υδρογονανθράκων μπορεί να επηρεαστεί από

πολλούς παράγοντες όπως η εσωτερική θερμοκρασία, ο ρυθμός εξαερισμού, ο

τρόπος αερισμού, η σχετική υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, η απόσταση του ταξιδιού,

η ποιότητα του οχήματος, ο όγκος της καμπίνας, ο εσωτερικός κλιματισμός. Οι

συγκεντρώσεις αρωματικών υδρογονανθράκων ήταν υψηλότερες σε αυτοκίνητα με

δερμάτινη επένδυση σε σχέση με αυτά που είχαν υφασμάτινη, σε κλιματιζόμενα

λεωφορεία από ό, τι σε μη κλιματιζόμενα, σε λεωφορεία χαμηλής ποιότητας σε

σχέση με τα υψηλής ποιότητας και στα οχήματα με μικρές καμπίνες παρά σε

καμπίνες μεγαλύτερης χωρητικότητας. Η ρύπανση με αρωματικούς

υδρογονάνθρακες θα μπορούσε να αυξηθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας ή της

σχετικής υγρασίας του αυτοκινήτου και να μειωθεί ανάλογα με την ηλικία του

αυτοκινήτου ή την συνολική απόσταση διαδρομής του αυτοκινήτου. Οι

συγκεντρώσεις του βενζολίου, του τολουολίου, των ξυλόλιων και του
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αιθυλοβενζόλιου ήταν υψηλότερες στα νέα οχήματα σε σχέση με τα παλαιά οχήματα

κατά 12,89%, 103,54%, 123,14% και 104,20%, αντίστοιχα. Η συγκέντρωση

βενζολίου στα οχήματα σε 29 ° C ήταν περίπου 28,8% υψηλότερα από αυτά των 24 °

C, και η διαφορά θερμοκρασίας 6 °C από 29 °C σε 35 °C θα μπορούσε να οδηγήσει

σε αύξηση κατά 102% του βενζολίου στην εσωτερική καμπίνα.

4.2.5 Φορμαλδεΰδη και άλλες καρβονύλιες ενώσεις

Οι εκπομπές από εσωτερικά υλικά ειδικά από τις ταπετσαρίες θεωρούνται οι

κύριες πηγές φορμαλδεΰδης και άλλων καρβονυλίων, αυτές οι ενώσεις είναι

σημαντικοί πρόδρομοι για την παρασκευή υλικών εσωτερικού χώρου. Οι Fedoruk[17]

και Kerger[17] μέτρησαν συγκεντρώσεις καρβονυλίου σε πέντε οχήματα

συμπεριλαμβανομένων τρία sedans (ηλικίας κάτω των 6 μηνών) και δύο

χρησιμοποιημένα (περίπου 4 χρονών). Εντοπίστηκαν δύο καρβονύλια (εξανάλη και

εννεαλδεΰδη) μεταξύ των 10 αερομεταφερόμενων VOCs. Όταν άλλαξαν οι

πειραματικές συνθήκες από στατική κατάσταση μέτριας θερμότητας (32,2-42,8 °C)

σε κατάσταση στατικής υψηλής θερμότητας (47,8-62,8 °C), η συγκέντρωση

εννεαλδεΰδης εντός θαλάμου αυξήθηκε κατά 12,5 φορές (από 4,5 σε 61 μg/m3) στο

ίδιο όχημα. Οι Yoshida και Matsunaga[10] μελέτησαν τις συγκεντρώσεις καρβονυλίου

στην καμπίνα ενός νέου Ιαπωνικού οχήματος (περίπου δύο εβδομάδες μετά την

παρασκευή), οι συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης εντός καμπίνας, εννεαλδεΰδη,

μεθυλαιθυλοκετόνης και μεθυλ-ισοβουτυλοκετόνης προσδιορίστηκαν να είναι 46,4,

2,4, 5,2 και 48,9 μg/m3, αντίστοιχα. Η συγκέντρωση φορμαλδεΰδης εντός θαλάμου

αναφέρθηκε ότι αυξάνεται από το χειμώνα στο καλοκαίρι.

Ο Yoshida[10] εξέτασε τις συγκεντρώσεις ρύπων σε 50 νέα αυτοκίνητα και

παρατήρησε ότι η φορμαλδεΰδη εντός θαλάμου 17-67 μg/m3. Επιπλέον, η

συγκέντρωση φορμαλδεΰδης εντός θαλάμου αυξήθηκε σημαντικά όταν οι οδηγοί ή οι

επιβάτες κάπνιζαν μέσα στα οχήματα.
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4.2.6 Άλλα VOCs

Εκτός από τα παραπάνω VOCs, βρέθηκε μεγάλη ποικιλία αλειφατικών και

κυκλικών υδρογονανθράκων στον εσωτερικό αέρα των οχημάτων. Για παράδειγμα,

74 αλειφατικοί υδρογονάνθρακες συμπεριλαμβανομένων 42 αλκανίων, 24

κυκλοαλκανίων, 6 αλκενίων και 2 κυκλοαλκενών βρέθηκαν στα δείγματα αέρα από

καμπίνες οχημάτων και τους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες αντιπροσώπευαν το

42% της συγκέντρωσης TVOC (136-3968 mg/m3). Επιπλέον, οι εσωτερικές

συγκεντρώσεις αλκανίων που περιέχουν n-εξάνιο, n-επτάνιο, n-δωδεκάνιο, n-

τριδεκάνιο και n-τετραδεκάνιο ήταν χαμηλές στις μικρές καμπίνες, οι συγκεντρώσεις

αλκανίων, κυκλοαλκανίων και τα κυκλοαλκενένια ήταν σημαντικά υψηλότερες στα

σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε γκαράζ από ό, τι σε υπαίθριους χώρους,

και η συνολική συγκέντρωση αλκανίων ήταν χαμηλότερη στα αυτοκίνητα με

μικρότερες καμπίνες με τις συγκεντρώσεις κετονίων και βενζοθειαζόλης να είναι

χαμηλότερες στα μεγάλα αυτοκίνητα. Η συγκέντρωση αλειφατικού υδρογονάνθρακα

εκτιμήθηκε να είναι περίπου 5 έως 10 φορές της τιμής της κατευθυντήριας γραμμής

(300 mg/m3), μετά από ένα μήνα από την παράδοση του ως νέο αυτοκίνητο και οι

αλειφατικοί υδρογονάνθρακες θεωρήθηκαν ως οι μεγάλες μολυσματικές ουσίες σε

καμπίνες αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής αυτών των

αυτοκινήτων.

4.2.7 Επιπλέον στοιχεία

Οι συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ενώσεων εντός οχημάτων (VOCs)

συγκεντρώνουν την προσοχή τόσο των παραγωγών αυτοκινήτων όσο και των

χρηστών. Σε μια άλλη μελέτη έγινε μια προσπάθεια να καθοριστεί αν η ανάλυση των
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δειγμάτων αέρα που συλλέγονται από μια μη κλιματιζόμενη καμπίνα αυτοκινήτου

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο ελέγχου ποιότητας. Η σύνθεση VOCs του αέρα

εντός του οχήματος αναλύθηκε μέσω ενεργού δειγματοληψίας σε Carbograph 1TD

και Tenax TA sorbents (προσροφητικά) , ακολουθούμενη από θερμική εκρόφηση και

ταυτόχρονη ανάλυση σε ανιχνευτή ιονισμού με φλόγα και ανιχνευτή μάζας (TD-GC /

FID-MS). Εννέα πρόσφατα παραγόμενα αυτοκίνητα της ίδιας μάρκας και μοντέλου

επιλέχθηκαν για αυτή τη μελέτη. Τέσσερα από αυτά τα οχήματα ήταν εξοπλισμένα με

ίδια υλικά εσωτερικού χώρου και τα άλλα πέντε διέφεραν από την άποψη της

ταπετσαρίας και της παρουσίας ηλιοροφής. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε έξω

από τη μονάδα συναρμολόγησης αυτοκινήτων και τα δοκιμαζόμενα αυτοκίνητα είχαν

εγκαταλείψει τη γραμμή συναρμολόγησης το αργότερο 24 ώρες πριν από τη

δειγματοληψία. Περισσότερες από 250 ενώσεις υπήρχαν στα δείγματα που

συλλέχθηκαν. Η ταυτοποίηση περισσότερων από 160 επιβεβαιώθηκε με συγκριτική

ανάλυση φάσματος μάζας και οι 80 επιβεβαιώθηκαν με σύγκριση με πρότυπα απλών

/ πολλαπλών ενώσεων και ανάλυση φάσματος μάζας. Γενικά, οι αλειφατικοί

υδρογονάνθρακες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 60% των συνολικών VOCs

(TVOC) που προσδιορίστηκαν. Ανάλογα με το όχημα, η συγκέντρωση των

αρωματικών υδρογονανθράκων κυμάνθηκε από 12% έως 27% των συνολικών VOCs.

Η πολύ σύντομη περίοδος μεταξύ της παραγωγής αυτοκινήτων και της

δειγματοληψίας του αέρα εντός του οχήματος επιτρέπει την παραδοχή ότι ολόκληρο

το TVOC προέρχεται από την αφαίρεση αερίων από εσωτερικά υλικά. Τα

αποτελέσματα αυτής της μελέτης επεκτείνουν τη γνώση της ρύπανσης εντός του

οχήματος, παρουσιάζοντας πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα καμπίνας

αυτοκινήτων αμέσως μετά την παραγωγή αυτοκινήτων.
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4.3 Σημασία για την υγεία

Η έκθεση των καμπινών αυτοκινήτων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους έχει γίνει

μια σημαντική ανησυχία του κοινού λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που

ξοδεύουν οι άνθρωποι στα οχήματα. Συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης σε

ατμοσφαιρικούς ρύπους και βλάβες στην υγεία έχουν εντοπιστεί από μια σειρά

επιδημιολογικών μελετών. Η έκθεση στα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) έχει συνδεθεί

με δυσμενείς επιδράσεις στην αναπνευστική και καρδιαγγειακή υγεία. Πρόσφατες

μελέτες διαπίστωσαν ότι τα UFPs μπορούν να εισέλθουν στο κυκλοφορικό σύστημα

και ότι τα ΑΣ είναι μια σημαντική αιτία καρδιαγγειακής νόσου. Η έκθεση σε πτητικές

οργανικές ενώσεις σε καμπίνες έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας

ανησυχίας λόγω των πιθανών υψηλών επιπέδων έκθεσης. Πρόσφατες μελέτες

έδειξαν ότι η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη έκθεση σε μείγματα των VOCs

μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του βλεννογόνου και ακόμη σοβαρά προβλήματα

υγείας όπως η βλάβη του νευρολογικού συστήματος και λευχαιμία.

Οι Yoshida[10] και Matsunaga[10] επεσήμαναν ότι οι αερομεταφερόμενοι

ρύποι σε καμπίνες είναι γενικά υψηλότεροι από αυτές σε κατοικίες λόγω της υψηλής

αναλογίας του όγκου υλικού προς όγκο χώρου στα οχήματα, και της πιθανής

υψηλότερης θερμοκρασίας της καμπίνας, ειδικά το καλοκαίρι. Επιπλέον, όπως

αναφέρθηκε προηγουμένως, λόγω της εισπνοής PBDE κατά τη διάρκεια μιας κίνησης

80 λεπτών ήταν περίπου ισοδύναμη με εκείνη της παραμονής σε ένα σπίτι για 16,5

ώρες. Δεδομένου ότι, κατά μέσο όρο, οι επιβαίνοντες ξοδεύουν περίπου το 5,5% του

χρόνου τους (που αντιστοιχεί σε 79 λεπτά) σε αυτοκίνητα, η έκθεση σε καμπίνες

οχημάτων μπορεί να είναι σημαντική αναλογία της συνολικής έκθεσης.

Οι καρκινικοί και οι μη καρκινικοί κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων από

την έκθεση σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες στις καμπίνες των οχημάτων μπορεί

να ποικίλει μεταξύ διαφορετικών ομάδων όπως ως άνδρες οδηγοί, γυναίκες οδηγούς,

άνδρες επιβάτες και γυναίκες επιβάτες. Ο κίνδυνος για την υγεία των ανδρών
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οδηγών είναι υψηλότερος κατά 1,04, 6,67 και 6,94 φορές από τις γυναίκες οδηγούς,

τους άνδρες επιβάτες και τις γυναίκες επιβάτες, αντίστοιχα. Ο κίνδυνος για την υγεία

των οδηγών είναι υψηλότερος από τους επιβάτες λόγω της άμεσης έκθεσής τους στις

πηγές εκπομπών στη θέση του οδηγού. Για τους επιβάτες (π.χ. στις δημόσιες

συγκοινωνίες), ο κίνδυνος είναι προφανώς χαμηλότερος, ενώ για τον επαγγελματία

οδηγό είναι υψηλότερος λόγω της μακροχρόνιας έκθεσής του. Επιπλέον, οι

αρωματικοί υδρογονάνθρακες μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο τους οδηγούς 1,21

φορές περισσότερο από τον απαράδεκτο δείκτη του καρκίνου που δημοσιεύεται από

την USEPA. Ο κίνδυνος για την υγεία του καρκίνου των ανδρών οδηγών και

επιβατών που συνδέονται με έκθεση σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες φαίνεται στο

Σχήμα 4.3

Σχήμα 4.3 Κίνδυνος για την υγεία των ανδρών από καρκίνο (CHR) λόγω έκθεσης σε

αρωματικούς υδρογονάνθρακες μέσα στα οχήματα.[14]
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5.Μέτρα της ΕΕ για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

που προκαλούν τα αυτοκίνητα

Όπως αναφέρθηκε οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελούν τη

σημαντικότερη περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, και ευθύνονται για

αναπνευστικές παθήσεις, υψηλότατες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και

απώλεια ημερών εργασίας. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τρεις

ατμοσφαιρικοί ρύποι [τα σωματίδια (ΑΣ 2,5), το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το

όζον (O3)] ευθύνονται από μόνοι τους για 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων περίπου 70.000 θανάτων συνδεόμενων άμεσα με το

διοξείδιο του αζώτου (NO2). Οι αστικές μεταφορές αποτελούν έναν από τους λόγους

για τους οποίους σε πολλές αστικές περιοχές διαπιστώνονται υπερβάσεις των

επιτρεπτών ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

5.1 Ρύθμιση εκπομπών ρύπων των οχημάτων σε επίπεδο ΕΕ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Επιτροπή πρωτοστάτησε σε

σειρά προσπαθειών της ΕΕ για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών

ρύπων από τα οδικά οχήματα, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των καυσίμων και

του καθορισμού ολοένα και πιο αυστηρών ορίων εκπομπών για τα νέα οχήματα. Σε

ό,τι αφορά δε ειδικότερα τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx), η Επιτροπή έχει

αυστηροποιήσει τα ανώτατα όρια εκπομπών NOx για τα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά

αυτοκίνητα επανειλημμένα:

Ιανουάριος 2000: 500 mg/km (Euro 3)

Ιανουάριος 2005: 250 mg/km (Euro 4)

Σεπτέμβριος 2009: 180 mg/km (Euro 5)

Σεπτέμβριος 2014: 80 mg/km (Euro 6)
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Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Το πρόσφατο σκάνδαλο των

εκπομπών έδειξε ότι κάποια από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα δεν

τηρούν τις τιμές αυτές όταν κινούνται υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, δηλαδή

ότι στον αέρα που αναπνέουμε εκπέμπονται στην πραγματικότητα περισσότεροι

ρύποι.

Η θέσπιση της διαδικασίας δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες

οδήγησης (Real Driving Emissions – RDE) αυστηροποιεί περαιτέρω τους κανόνες,

καθώς η διαδικασία αυτή ελέγχει τις εκπομπές NOx και πολύ λεπτών σωματιδίων

(αριθμού σωματιδίων – PN) των οχημάτων στον δρόμο, και θα περιορίσει σημαντικά

την υφιστάμενη απόκλιση μεταξύ των μετρήσεων των εκπομπών σε πραγματικές

συνθήκες οδήγησης και αυτών που πραγματοποιούνται σε εργαστήριο.

Επιπλέον, η Επιτροπή εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις για την πλήρη εφαρμογή

των υφιστάμενων στόχων για την ποιότητα του αέρα σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ

αναπτύσσει και φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την προώθηση των οχημάτων χαμηλών

εκπομπών.

5.2 Έλεγχος εκπομπών αυτοκινήτων

Για να μπορεί ένα αυτοκίνητο να διατεθεί στην αγορά, πρέπει να λάβει

«έγκριση τύπου»: η αρμόδια εθνική αρχή πρέπει να πιστοποιήσει ότι τα πρωτότυπα

του οικείου μοντέλου πληρούν όλες τις ενωσιακές απαιτήσεις ασφάλειας,

περιβαλλοντικών επιδόσεων και συμμόρφωσης της παραγωγής προτού χορηγήσει

άδεια πώλησης του εν λόγω τύπου οχήματος στην ΕΕ.

Επί του παρόντος, για τη μέτρηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων των

οχημάτων πραγματοποιούνται μόνο εργαστηριακές δοκιμές. Ωστόσο, στην

πραγματικότητα, για ρύπους όπως τα πολύ λεπτά σωματίδια και τα οξείδια του

αζώτου, οι εκπομπές ορισμένων οχημάτων που μετρώνται κατά την οδήγηση στον

δρόμο υπερβαίνουν σημαντικά τις εκπομπές που μετρώνται βάσει του ισχύοντος

σήμερα κύκλου εργαστηριακής δοκιμής «Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης»
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(New European Drive Cycle – NEDC). Για τη διόρθωση του προβλήματος αυτού, η

Επιτροπή πρότεινε, ήδη πριν από την αποκάλυψη του σκανδάλου των εκπομπών

τον Σεπτέμβριο του 2015, να μετρώνται οι εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες

οδήγησης.

5.3 Δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Στη διαδικασία δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

(RDE), οι εκπομπές ρύπων (στους οποίους περιλαμβάνονται τα οξείδια του αζώτου

και τα σωματίδια) μετρώνται με φορητά συστήματα μέτρησης των εκπομπών (PEMS)

τα οποία συνδέονται στο αυτοκίνητο και καταγράφουν τις εκπομπές ενόσω το

αυτοκίνητο κινείται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης στον δρόμο. Αυτό σημαίνει

ότι το αυτοκίνητο θα οδηγείται εκτός εργαστηρίου και σε πραγματικό δρόμο,

ακολουθώντας τυχαίες παραλλαγές παραμέτρων όπως η επιτάχυνση, η

επιβράδυνση, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και το μεταφερόμενο φορτίο.

Η διαδικασία RDE δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει την εργαστηριακή

δοκιμή, η οποία επίσης έχει βελτιωθεί για να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις

πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ιδίως για να παρέχει ρεαλιστικότερα αποτελέσματα

όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμων.

5.4 Ποιες είναι οι διάφορες «πράξεις της RDE»;

Η διαδικασία RDE αναπτύχθηκε με τέσσερις χωριστές κανονιστικές πράξεις:

RDE, πράξη 1: Το πρώτο βήμα ήταν να καθοριστεί η καθαυτή διαδικασία δοκιμής.

Αυτή υπερψηφίστηκε από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της τεχνικής επιτροπής για τα

μηχανοκίνητα οχήματα (TCMV) τον Μάιο του 2015 και τέθηκε σε ισχύ το 2016. Στην

αρχική φάση, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2016, η δοκιμή RDE

πραγματοποιούνταν αποκλειστικά για λόγους παρακολούθησης, χωρίς αντίκτυπο
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στην πραγματική έγκριση τύπου, η οποία εξακολουθούσε να χορηγείται με βάση

εργαστηριακές μετρήσεις.

RDE, πράξη 2: Στο δεύτερο στάδιο ορίστηκε η σταδιακή εισαγωγή της δοκιμής RDE

ως στοιχείου με πραγματικό αντίκτυπο στις εγκρίσεις τύπου που χορηγούν οι εθνικές

αρχές. Στις 28 Οκτωβρίου 2015 τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της τεχνικής επιτροπής

για τα μηχανοκίνητα οχήματα (TCMV), συμφώνησαν να καταστήσουν τις μετρήσεις

των NOx σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης υποχρεωτικές για όλα τα νέα μοντέλα

αυτοκινήτων από τον Σεπτέμβριο του 2017 και για όλα τα νέα οχήματα από τον

Σεπτέμβριο του 2019.

RDE, πράξη 3: Ως τρίτο βήμα, στις 20 Δεκεμβρίου 2016 τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο

της TCMV, ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί η εφαρμογή της

δοκιμής RDE κατά τρόπο ώστε να καλυφθούν οι εκπομπές αριθμού σωματιδίων (PN)

για όλους τους νέους τύπους οχημάτων έως τον Σεπτέμβριο του 2017 και για όλα τα

νέα οχήματα έως τον Σεπτέμβριο του 2018. Τα εν λόγω πολύ μικρά αλλά

καρκινογόνα σωματίδια εκπέμπονται από τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και

από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα με τεχνολογία άμεσης έγχυσης. Επιπλέον, στο

πλαίσιο της 3ης πράξης της RDE, η Επιτροπή βελτιστοποίησε τις μεθόδους δοκιμής

κατά τρόπο ώστε να συνεκτιμάται το γεγονός ότι οι σύντομες διαδρομές εντός πόλης

που ξεκινούν με κρύο κινητήρα προκαλούν την περισσότερη αστική ρύπανση.

Συναφώς και προκειμένου να καλυφθεί ευρύτερο φάσμα συνθηκών, θα

συμπεριληφθούν πλέον και εκκινήσεις με θερμό κινητήρα. Επιπρόσθετα, η πράξη

αυτή προβλέπει επίσης ότι οι επιδόσεις των αυτοκινήτων ως προς τις εκπομπές σε

πραγματικές συνθήκες θα πρέπει να δηλώνονται σαφώς από τον κατασκευαστή στο

πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οχήματος, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι

διαφανείς και διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές.

RDE, πράξη 4: Η Επιτροπή σχεδιάζει επιπλέον να υποβάλει, εντός των προσεχών

μηνών, πρόταση για την περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας για την RDE, με την

προσθήκη της δυνατότητας διενέργειας ανεξάρτητων δοκιμών από τρίτα μέρη για τον

έλεγχο των αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία (δοκιμή «συμμόρφωσης
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εν χρήσει»), τη θέσπιση νέων και πιο αντιπροσωπευτικών μεθόδων δοκιμής των

υβριδικών οχημάτων, και την προσαρμογή των διατάξεων για ορισμένους ειδικούς

τύπους οχημάτων.

5.5 Συντελεστής συμμόρφωσης στη διαδικασία δοκιμής των

εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε έναν προκαθορισμένο κύκλο εργαστηριακής

δοκιμής, τα εγγενή χαρακτηριστικά των συσκευών μέτρησης PEMS που

χρησιμοποιούνται στις δοκιμές RDE συνεπάγονται υψηλότερες διακυμάνσεις και

μεγαλύτερο εύρος αποτελεσμάτων των ποσοτικών μετρήσεων που

πραγματοποιούνται σε διαφορετικές διαδρομές RDE. Επομένως, σε περίπτωση που

δεν ληφθούν δεόντως υπόψη οι τεχνικές και στατιστικές αβεβαιότητες των μετρήσεων

των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, συντρέχει ο κίνδυνος οχήματα

που στην πραγματικότητα συμμορφώνονται με τα πρότυπα να αποτύχουν σε

μεμονωμένη δοκιμή RDE ή οχήματα που στην πραγματικότητα δεν συμμορφώνονται

να περάσουν με επιτυχία τη δοκιμή.

Η έννοια του συντελεστή συμμόρφωσης (CF) βοηθά στην επίλυση αυτού του

προβλήματος. Με τη χρήση συντελεστή συμμόρφωσης, κρίσιμη καθίσταται η μέση

συμμόρφωση του οχήματος με τα όρια εκπομπών. Για παράδειγμα, μπορεί να

υπάρξει υπέρβαση των κανονιστικών ορίων εκπομπών κατά την ανάβαση σε

ανηφόρα μεγάλης κλίσης, η οποία πρέπει, στη συνέχεια, να αντισταθμιστεί από

εκπομπές χαμηλότερες των κανονιστικών ορίων σε διαφορετικές συνθήκες, όπως σε

συνθήκες ήπιας οδήγησης στην πόλη, ούτως ώστε οι μέσες τιμές εκπομπών, όταν

σταθμίζονται αυτές οι συνθήκες βάσει της στατιστικής πιθανότητας εμφάνισής τους,

να μην υπερβαίνουν τα όρια.

Εξάλλου, δεδομένων, αφενός, του καινοφανούς χαρακτήρα των μετρήσεων

των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και, αφετέρου, των τεχνικών
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περιορισμών όσον αφορά τη βελτίωση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα της απόδοσης

των πετρελαιοκίνητων οχημάτων που παράγονται σήμερα ως προς τις εκπομπές σε

πραγματικές συνθήκες, τα κράτη μέλη συμφώνησαν, τον Οκτώβριο του 2015, να

υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα μειωθεί σταδιακά η απόκλιση

μεταξύ του κανονιστικού ορίου που μετράται σε συνθήκες εργαστηρίου και των τιμών

της διαδικασίας μέτρησης των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η

συμφωνία προβλέπει μια προσέγγιση σε δύο φάσεις:

Κατά την πρώτη φάση, για να καταστεί δυνατή η προσαρμογή στις νέες

απαιτήσεις, οι κατασκευαστές θα πρέπει να μειώσουν την απόκλιση σε συντελεστή

συμμόρφωσης 2,1 κατ' ανώτατο όριο (δηλ. 168 mg/km NOx αντί των 80 mg/km) για

τα νέα μοντέλα έως τον Σεπτέμβριο του 2017 (έως τον Σεπτέμβριο του 2019 για όλα

τα νέα οχήματα).

Κατά τη δεύτερη φάση, έως τον Ιανουάριο του 2020 η απόκλιση αυτή θα

μειωθεί περαιτέρω σε συντελεστή 1,5 (δηλ. 120 mg/km NOx αντί των 80 mg/km),

ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά περιθώρια σφάλματος, για όλα τα νέα

μοντέλα (έως τον Ιανουάριο του 2021 για όλα τα νέα οχήματα). Προκειμένου να

λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές βελτιώσεις της τεχνολογίας μετρήσεων, αρχής

γενομένης το 2017, ο εν λόγω συντελεστής θα υπόκειται σε ετήσια επανεξέταση και,

καθώς η τεχνολογία θα βελτιώνεται, ο συντελεστής συμμόρφωσης θα μειώνεται

περαιτέρω, με στόχο να καθοριστεί συντελεστής συμμόρφωσης 1 το συντομότερο

δυνατόν και το αργότερο έως το 2023. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει,

επομένως, να αρχίσουν ήδη να σχεδιάζουν οχήματα τα οποία θα πληρούν τις

απαιτήσεις συντελεστή συμμόρφωσης που θα προσεγγίζει το 1 (=80mg/km NOx).

5.6 Δοκιμές των εκπομπών CO2

Η Επιτροπή έχει θεσπίσει επίσης μια νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία

εργαστηριακής δοκιμής —τη νέα παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής

ελαφρών οχημάτων (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP)— για
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τη μέτρηση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμων από τα αυτοκίνητα

και τα μικρά φορτηγά. Η WLTP είναι μια παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία

δοκιμής, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των

Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής.

Η WLTP αντικαθιστά τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEDC), ο οποίος

δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές συνθήκες οδήγησης ή στις τεχνολογίες των

οχημάτων. Η WLTP θα παρέχει τιμές των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης

καυσίμων που θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες, προς

όφελος των καταναλωτών και των ρυθμιστικών αρχών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και

σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο για την υιοθέτηση

τεχνολογιών εξοικονόμησης καυσίμων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα. Η νέα δοκιμή WLTP εγκρίθηκε από την Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2017 και

θα καταστεί υποχρεωτική από τον Σεπτέμβριο του 2017 για όλα τα νέα μοντέλα

αυτοκινήτων και από τον Σεπτέμβριο του 2018 για όλα τα νέα αυτοκίνητα.

5.7 Τι άλλο πράττει η Επιτροπή για να καταστήσει το σύστημα

έγκρισης τύπου πιο αξιόπιστο;

Οι νέες διαδικασίες δοκιμής θα καταστήσουν τις μετρήσεις των εκπομπών πιο

ρεαλιστικές και ακριβείς και θα μειώσουν σε σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο απάτης με

τη χρήση συστημάτων αναστολής. Χρειάζεται όμως ευρύτερη αναμόρφωση του

συστήματος έγκρισης τύπου.

Για τον λόγο αυτό, τον Ιανουάριο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε έναν νέο

κανονισμό για την αναμόρφωση του ισχύοντος συστήματος έγκρισης τύπου. Η

πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ποιότητας των

τεχνικών υπηρεσιών που διορίζονται για τη διεξαγωγή των δοκιμών και των ελέγχων

της συμμόρφωσης των οχημάτων με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου της ΕΕ· στη

θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας της αγοράς για τον έλεγχο της
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συμμόρφωσης των αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία· και στην

καθιέρωση περισσότερης ευρωπαϊκής εποπτείας. Στο πλαίσιο της εποπτείας αυτής,

θα παρέχεται στην Επιτροπή η εξουσία να αναστείλει, να περιορίσει ή να ανακαλέσει

τον διορισμό τεχνικών υπηρεσιών των οποίων η επίδοση υστερεί και οι οποίες

εμφανίζονται υπερβολικά ελαστικές στην εφαρμογή των κανόνων. Η Επιτροπή θα

δύναται επίσης να διενεργεί εκ των υστέρων δοκιμές επαλήθευσης (μέσω του Κοινού

Κέντρου Ερευνών) και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να δρομολογεί διαδικασίες

ανάκλησης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα επιβολής οικονομικών

κυρώσεων, ώστε να αποτρέπονται κατασκευαστές και τεχνικές υπηρεσίες από τη

διάθεση μη συμμορφούμενων οχημάτων στην αγορά.

Η πρόταση της Επιτροπής διατηρεί την ισχύουσα απαγόρευση των διατάξεων

αναστολής, την τήρηση της οποίας οι εθνικές αρχές υποχρεούνται σταθερά να

αστυνομεύουν και να επιβάλλουν, αλλά προσθέτει και κάτι ακόμη. Σύμφωνα με το

σχέδιο κανονισμού, ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στα

πρωτόκολλα λογισμικού του αυτοκινήτου. Το μέτρο αυτό συμπληρώνει τη δέσμη

μέτρων για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, η οποία καθιστά

πολύ δύσκολη την καταστρατήγηση των απαιτήσεων σχετικά με τις εκπομπές, ενώ

περιλαμβάνει και υποχρέωση των κατασκευαστών να γνωστοποιούν τη στρατηγική

τους για τη μείωση των εκπομπών, όπως ισχύει στις ΗΠΑ. Η Επιτροπή καλεί το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν γρήγορα τις μεταξύ

τους διαπραγματεύσεις επί της πρότασης αυτής.

5.8 Μέτρα για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν

σήμερα και τα οποία ρυπαίνουν υπερβολικά

Η Επιτροπή κίνησε ήδη, τον Δεκέμβριο του 2016 και τον Μάιο του 2017,

διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον οκτώ κρατών μελών για παραβίαση της

ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την έγκριση τύπου, ενώ συνεχίζει να

παρακολουθεί κατά πόσον εφαρμόζεται ορθά η νομοθεσία της ΕΕ στον εν λόγω
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τομέα. Εξάλλου, η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης την τήρηση των κανόνων περί

ανταγωνισμού και θα εξακολουθήσει να εργάζεται για μια έκβαση που θα είναι δίκαιη

για τους καταναλωτές.

Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν κάθε αναγκαίο

μέτρο για να διασφαλίσουν ότι τα μη συμμορφούμενα οχήματα είτε θα

επιδιορθωθούν είτε θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία. Εξάλλου, είναι κρίσιμης

σημασίας οι τυχόν επισκευές που θα προτείνουν οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων

για να τα ευθυγραμμίσουν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις να επικυρωθούν από τις

εθνικές αρχές και να μην έχουν οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στις επιδόσεις,

τη διάρκεια ζωής και την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων. Αυτό πρέπει να

πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μειωθούν γρήγορα οι εκπομπές

NOx του υφιστάμενου στόλου πετρελαιοκίνητων οχημάτων στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή σημειώνει τις πρόσφατες προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών

και κατασκευαστών αυτοκινήτων για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης

και αναμένει να ενημερωθεί πλήρως για τα μέτρα που θα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο.

Ιδίως, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον τα προτεινόμενα μέτρα θα επαρκούν για

τη μείωση των εκπομπών NOx σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις και, επομένως,

θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Επιπλέον, δηλώνει έτοιμη να

διευκολύνει την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών,

προς όφελος της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ακολουθούμενων

προσεγγίσεων.

5.9 Ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας του αέρα

Οι κανόνες της ΕΕ δεν περιορίζουν απλώς τις εκπομπές από τα αυτοκίνητα,

αλλά θεσπίζουν και στόχους για την ποιότητα του αέρα, προβλέποντας, παράλληλα,

μέτρα για τη συνεχή παρακολούθηση και επιβολή της επίτευξης των στόχων αυτών.

Τα τοπικά πρότυπα ποιότητας του αέρα (τα οποία καθορίζουν για σειρά

ατμοσφαιρικών ρύπων όρια και/ή τιμές-στόχους των οποίων δεν επιτρέπεται
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υπέρβαση) καθορίζονται βάσει των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού

αέρα. Όσον αφορά ειδικά το NO2, στην πλειονότητα των κρατών μελών και σε

περισσότερες από 130 πόλεις αυτών έχουν διαπιστωθεί κατ' επανάληψη και διαρκείς

υπερβάσεις των οριακών τιμών επί σειρά ετών, με συνέπεια να απαιτούνται

επειγόντως αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.

Τον Δεκέμβριο του 2013 η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για καθαρό αέρα, η

οποία οδήγησε στα εξής:

 νέους στόχους πολιτικής για την ποιότητα του αέρα για την περίοδο έως το

2030·

 μια αναθεωρημένη οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών [οδηγία (ΕΕ)

2016/2284] με αυστηρότερα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για τους πέντε

κύριους ρύπους [το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx),

τις πτητικές οργανικές ενώσεις πλην του μεθανίου (VOC), την αμμωνία (NH3)

και τα σωματίδια (ΑΣ 2,5)]. Η εφαρμογή της νέας οδηγίας θα μειώσει τους

400.000 πρόωρους θανάτους που προκαλούνται ετησίως από την

ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΕΕ κατά περίπου το ήμισυ έως το 2030·

 μια νέα οδηγία [οδηγία (ΕΕ) 2015/2193] για τον περιορισμό της ρύπανσης

από τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης.

Η Επιτροπή θα εργαστεί για να υποστηρίξει όλα τα κράτη μέλη στην ορθή

εφαρμογή των κανόνων, συμπεριλαμβάνοντας και τις τοπικές και περιφερειακές

αρχές, ώστε να επιτευχθούν τα προβλεπόμενα οφέλη από σήμερα μέχρι το 2030.

5.10 Προώθηση αυτοκινήτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών

Όπως υπογραμμίστηκε στις ανακοινώσεις της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή

στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών» του Ιουλίου του 2016 και «Η

Ευρώπη σε κίνηση» του Μαΐου του 2017, η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τη μετάβαση
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της Ευρώπης προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, κινούμενη προς έναν

ενεργειακά αποδοτικό τομέα των μεταφορών χωρίς ανθρακούχες εκπομπές.

Στο πλαίσιο της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, η Επιτροπή

αναθεώρησε την οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας («Eurovignette»),

με στόχο, μεταξύ άλλων, να προωθήσει την επιβολή τελών με βάση τις επιδόσεις των

οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές.

Στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, η Επιτροπή

εργάζεται επί του παρόντος σε σειρά πρωτοβουλιών, οι οποίες θα παρουσιαστούν

πριν από το τέλος του έτους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εργάζεται επί του

παρόντος για την κατάρτιση ενωσιακών προτύπων για τις εκπομπές CO2από

αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά τα οποία θα προλειαίνουν το έδαφος για τα οχήματα

μηδενικών και χαμηλών εκπομπών με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Συναφώς,

εκπονείται σχετική εκτίμηση επιπτώσεων και εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές

επιλογές. Επιπλέον, η Επιτροπή εργάζεται για την αναθεώρηση της οδηγίας για την

προώθηση καθαρών οχημάτων, με στόχο την προώθηση της υιοθέτησης

καθαρότερων οχημάτων μέσω των δημόσιων συμβάσεων.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει μια εκτίμηση

των πλαισίων πολιτικής των κρατών μελών για την ανάπτυξη της αγοράς των

εναλλακτικών καυσίμων και των υποδομών τους. Η σχετική έκθεση θα παρουσιαστεί

σε συνάρτηση με την υποχρέωση που προβλέπεται στην οδηγία 2014/94/ΕΕ για την

ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη

κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 18 Νοεμβρίου 2016, τα εθνικά πλαίσια πολιτικής

τους όσον αφορά την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων,

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών. Η έκθεση αυτή θα

περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα υποδεικνύει συγκεκριμένες ενέργειες

και θα προβαίνει σε σαφείς συστάσεις προς τα κράτη μέλη για την κάλυψη των

υφιστάμενων κενών και την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν εντοπισθεί, ενώ

θα περιγράφει και μέτρα για την κινητοποίηση χρηματοδότησης.



126

Περαιτέρω, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» ήδη υποστηρίζει την

εφαρμογή της στρατηγικής για τα εναλλακτικά καύσιμα, με την προώθηση της

ενεργειακής αποδοτικότητας, την καθιέρωση εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης,

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, και τη

δημιουργία αντίστοιχων υποδομών. Για την περίοδο 2014-2020, για τον τομέα των

μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπεται

προϋπολογισμός 24 δισ. ευρώ.

Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών αποτελούν εξάλλου ειδική προτεραιότητα

της ομάδας υψηλού επιπέδου «GEAR 2030», η οποία αποτελείται από

εμπειρογνώμονες του κλάδου και τελεί υπό την καθοδήγηση της επιτρόπου

Bieńkowska. Η τελική έκθεση της εν λόγω ομάδας, η οποία αναμένεται το φθινόπωρο,

θα υποβάλει συστάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της

αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα οχήματα μηδενικών εκπομπών

και τα αυτοματοποιημένα οχήματα. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στη

συνέχεια συγκεκριμένες ιδέες για το διάστημα μέχρι το 2030.
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6. Πτητικές οργανικές ενώσεις σε βενζινοκίνητα (ULP) και

υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα (LPG)

6.1 Γενικά

Η αποτελεσματικότητα του υγραερίου ως καυσίμου αυτοκινήτων έχει

αναφερθεί από πολλούς ερευνητές ενόψει των δυνατοτήτων τους να μειώσουν την

αύξηση των εκπομπών άνθρακα. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε σύγκριση με τη βενζίνη

και το ντίζελ, τα αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με LPG έχουν υψηλότερη τιμή

οκτανίων, χαμηλό κόστος χαμηλή εκπομπή τοξικών αερίων και σωματιδίων. Παρά το

γεγονός ότι είναι ένα φθηνότερο και καθαρότερο καύσιμο, η ανταπόκριση τις

Αυστραλιανής αγοράς καυσίμων για την κατανάλωση υγραερίου υπήρξε μάλλον

χαμηλή. Μόνο το 3% των 15 εκατομμυρίων οχημάτων που είναι εγγεγραμμένα στην

Αυστραλία είναι από το 2004 έως το 2009. Η αγορά εξακολουθεί να κυριαρχείται από

τη ULP που κατέχει μερίδιο 76%. Τα χαρακτηριστικά εκπομπής ULP και LPG

χαρακτηρίζονται από πολλές συνιστώσες μεταξύ των οποίων είναι τα VOCs .

Οι ερευνητές που πειραματίζονται στα προφίλ εκπομπών διαφορετικών

τύπων καυσίμων έχουν προσδιορίσει ορισμένες ενώσεις ως δείκτη του τύπου

καυσίμου: καυσαερίων (τολουόλιο, βενζόλιο και εξάνιο), φυσικό αέριο (αιθάνιο), αέριο

προπάνιο (προπάνιο) και ατμούς εξάτμισης από ULP (n βουτάνιο και ισοπεντάνιο). Η

κλιμάκωση των επιπέδων των πτητικών οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα

προκαλεί ανησυχία και λόγω των δυσμενών επιπτώσεών τους στην υγεία και λόγω

του σχηματισμού όζοντος. Το βενζόλιο έχει εντοπιστεί ως πιθανός παράγοντας που

προκαλεί καρκίνο ενώ η έκθεση σε τολουόλιο μπορεί να προκαλέσει νευρικές

διαταραχές, αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμός των ματιών. Τα VOCs επίσης

φαίνεται να έχουν θετική συσχέτιση με τον σχηματισμό του τροποσφαιρικού όζοντος.

Μία συνεχής αύξηση των επιπέδων του τροποσφαιρικού όζοντος την τελευταία

δεκαετία έχει τεκμηριωθεί από πολλούς ερευνητές. Αυτή η παρατήρηση χρειάζεται να

εξεταστεί εξαιτίας των αναφορών για δηλητηριώδεις επιπτώσεις του τροποσφαιρικού
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όζοντος στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης παρατηρήθηκε αυξημένη αστική

θερμοκρασία και μειωμένη απόδοση σίτου, εσπεριδοειδών και δασών.

Επιδημιολογικές μελέτες στην Αυστραλία έχουν επίσης δείξει μια θετική σχέση

μεταξύ των κρίσεων άσθματος και των επιπέδων όζοντος και έδειξαν ότι οι κρίσεις

άσθματος μπορεί να επιδεινωθούν από το όζον σε επίπεδα περιβάλλοντος

μικρότερα από 0,12 ppm. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, μετρήθηκε ένα πρότυπο

0,1 ppm για μία ώρα έκθεσης και 0,08 ppm για έκθεση 4 ωρών για το όζον στην

Αυστραλία λόγω των δυσμενών επιπτώσεών του στην υγεία και την συμβολή στον

σχηματισμό φωτοχημικού νέφους .

Αν και έχουν διεξαχθεί μερικές μελέτες για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών

των εκπομπών VOCs με βάση τους τύπους καυσίμων, στην Αυστραλία δεδομένα

σχετικά με τις εκπομπές VOCs, με βάση τη δοκιμή δυναμομέτρου, στο σασί είναι

αραιά. Καθώς οι εξατμίσεις αυτοκινήτων έχουν κατανεμηθεί ως σημαντικές

συνεισφέροντας VOCs σε δομημένες περιοχές, διεξοδική έρευνα για την εκτίμηση της

συμβολής των εκπομπών καυσαερίων για τη δημιουργία πτητικών οργανικών

ενώσεων και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου περιορίζουν τον σχηματισμό όζοντος

στην τροπόσφαιρα. Το πλεονέκτημα των μελετών δυναμόμετρου στο σασί σε

σήραγγες είναι ότι αντικατοπτρίζει τα πραγματικά χαρακτηριστικά εκπομπών που

βασίζονται στα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου: καύσιμο, κινητήρας, ανάφλεξη,

αναλογία αέρα προς καύσιμο και τρόπους οδήγησης. Αυτό βοηθά στη διατύπωση

οδηγιών σχετικών με την κυκλοφορία για τον έλεγχο των εκπομπών του όζοντος που

σχηματίζεται από πτητικές οργανικές ενώσεις. Συγκριτικά προφίλ εκπομπών PAH

(Polycyclic aromatic hydrocarbon, Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες) και

βαρέα μέταλλα από LPG και ULP έχουν συζητηθεί νωρίτερα, αλλά υπάρχει έλλειψη

στοιχείων για την εκπομπή VOCs και αξιολόγηση του δυναμικού σχηματισμού

όζοντος από διαφορετικούς τύπους καυσίμων σε διαφορετικούς τρόπους οδήγησης.

Ως εκ τούτου, μια μελέτη [19] ξεκίνησε με πρωταρχικό στόχο τη μελέτη του

προφίλ εκπομπών των εξατμίσεων σε σχέση με τη φύση και το προφίλ

συγκέντρωσης των VOCs. Οι VOCs διαχωρίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με το τη
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δομική συμμόρφωση και την ποσοστιαία συνεισφορά κάθε κατηγορίας των VOCs

στην εκπομπή καυσαερίων. Ο δευτερεύων στόχος της μελέτης ήταν ο

προσδιορισμός του καυσίμου και του τρόπου λειτουργίας του κινητήρα που παράγει

λιγότερες εκπομπές VOCs συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά εκπομπής δύο τύπων

καυσίμων (ULP και LPG) σε δύο ξεχωριστούς αριθμούς στροφών του κινητήρα. Ο

τελικός στόχος της μελέτης [19] ήταν να αξιολογηθεί το δυναμικό σχηματισμού

όζοντος κάθε τύπου καυσίμου σε διαφορετικούς τρόπους με την εφαρμογή των

αυξητικών ζυγών αντιδραστικότητας των διαφορετικών ενώσεων για να παρατηρηθεί

η τάση σχηματισμού του OFP. Προηγούμενες μελέτες έχουν αξιολογήσει το OFP

καυσίμων με βάση την κλίμακα MIR. Η μελέτη [19] που αναφέρουμε ενσωματώνει

την ενημερωμένη κλίμακα αυξητικής δραστηριότητας και συγκρίνει τη διαφορά στις

τιμές OFP που υπολογίστηκαν από όλες τις τρεις κλίμακες OFP (Μέγιστη αυξητική

Δραστικότητα (MIR), μέγιστη αυξητική δραστικότητα του όζοντος (MOIR) και την

αυξητική δραστικότητα ίσων οφελών (EBIR)). Μια προσπάθεια έχει επίσης

καταγραφεί η κλίμακα που αντιπροσωπεύει καλύτερα - τη μεταβλητότητα των

χαρακτηριστικών εκπομπών σε σχέση με το OFP. Πολυπλοκότητα του συνόλου

δεδομένων και μεταβλητότητα μεταξύ συστατικών στοιχείων καθιστούσε επιτακτική

την εφαρμογή πολυμεταβλητών μεθόδων για την ανάλυση δεδομένων.

Για την επίτευξη της κατάταξης των καυσίμων και των τρόπων λειτουργίας,

εφαρμόστηκαν διαδικασίες MCDM, (Κατάταξη Προτιμήσεων Οργάνωσης Μέθοδος

εμπλουτισμού Αξιολόγηση) (PROMETHEE) σε συνδυασμό με τη γραφική ανάλυση

για τη διαδραστική βοήθεια (GAIA) για τη λήψη αποφάσεων ταξινόμησης του τρόπου

λειτουργίας καυσίμου και οδήγησης με βάση τις μεταβλητές εισόδου.
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6.2 Μεθοδολογία εκτέλεσης πειραματικής διαδικασίας για την

μελέτη ‘Πτητικές οργανικές ενώσεις σε βενζινοκίνητα (ULP) και

υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα (LPG)’

6.2.1 Επιλογή των αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα δοκιμών επιλέχθηκαν με βάση τον τύπο καυσίμου. Ο στόλος

συνίστατο από οκτώ σχετικά καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα FORD Falcon Forte,

έξι από τα οποία είχαν τροφοδοτηθεί με LPG και δύο τροφοδοτούνται με ULP. Όλες

οι άλλες προδιαγραφές των αυτοκινήτων ήταν παρόμοιες. Η μέση μέτρηση του

χιλιομετρητή των αυτοκινήτων κυμάνθηκε από 3581 έως 7686 χλμ. στην αρχή της

μέτρησης του Φεβρουαρίου και 12.674-23.971 χλμ. στο τέλος της μέτρησης του

Νοεμβρίου. Για να μειωθούν τα σφάλματα λόγω διαφορών στις ιδιότητες των

καυσίμων από διαφορετικούς σταθμούς, τα καύσιμα και τα λάδια κινητήρα

αγοράστηκαν από το ίδιο πρατήριο καυσίμων σε ολόκληρη την μελέτη. Τα

αυτοκίνητα συντηρήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες

από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα έχουν

διαφορετική ανάγνωση χιλιομέτρων κατά τη στιγμή των μετρήσεων, υπάρχουν

περιστάσεις όπου κάποια αυτοκίνητα έπρεπε να συντηρηθούν (να μπουν για service)

ενώ αλλά όχι. Άλλες πληροφορίες όπως η θερμοκρασία του σωλήνα εξαγωγής, τα

χαρακτηριστικά καυσίμου και τους συντελεστές εκπομπής του αριθμού σωματιδίων

(PN), σωματιδιακής μάζας, CO2 και NOx ελήφθησαν επίσης για αυτά τα αυτοκίνητα.
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Πίνακας 6.1 Tύπος των αυτοκινήτων και τα αποτελέσματα στο τέλος των τελικών

δοκιμών (Νοέμβριος 2001)[19]

6.2.2 Τρόποι λειτουργίας

Στην παρούσα μελέτη, οι εκπομπές οχημάτων παρακολουθήθηκαν σε

δυναμόμετρο στο σασί σε δύο τρόπους οδήγησης και υπό συνθήκες αδράνειας

(ρελαντί).Οι δύο τρόποι οδήγησης προσαρμόστηκαν από την Τελική ASM της

EPA(Διαδικασία δοκιμής Τεκμηρίωσης) και ορίζεται ως 60 km/h (τρόπος λειτουργίας

2) και 80 km/h (τρόπος λειτουργίας 3). Η κατάσταση αδράνειας αναγνωρίζεται ως

τρόπος λειτουργίας 5. Οι συνθήκες λειτουργίας του οχήματος στους διάφορους

τρόπους παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.

6.2.3 Δειγματοληψία καυσαερίων και ανάλυση των υδρογονανθράκων

Ο σωλήνας της εξάτμισης του οχήματος προσαρτήθηκε στο πρωτεύον τμήμα

που περιείχε το πρωτεύον δείγμα και τις θύρες μέτρησης. Το πίσω άκρο αυτού του

τμήματος πρωτογενούς δειγματοληψίας προσαρτήθηκε σε ένα εκτεταμένο σωλήνα

μεγάλης διαμέτρου, σκοπός του οποίου ήταν να μεταφέρει τα καυσαέρια μακριά από

την περιοχή εργασίας χωρίς να εισάγει πίεση στο πίσω μέρος. Μια δευτερεύουσα
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γραμμή δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή ενός μέρος του

πρωτογενούς καυσαερίου το οποίο αραιώθηκε σε ένα απαιτούμενο επίπεδο με

ανάμιξη με καθαρό φιλτραρισμένο αέρα στο σωλήνα αραίωσης. Η δειγματοληψία

πραγματοποιήθηκε από αυτή τη σήραγγα αραιώσεως. Η θερμοκρασία του αέρα του

αραιωμένου αέριου διατηρήθηκε κάτω από 45 ° C σύμφωνα με τις απαιτήσεις των

πρωτοκόλλων δειγματοληψίας USEPA.

Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε Tenax - ΤΑ στερεό προσροφητικό σε ρυθμό

ροής 0,1 L/min για περίοδο έκθεσης 10 λεπτών και αναλύθηκε με τη μέθοδο USEPA

TO-17 . Οι σωλήνες υποβλήθηκαν σε θερμική εκρόφηση για 3 λεπτά στους 250 ° C

χρησιμοποιώντας Perkin Elmer Μονάδα θερμικής εκροής με αυτοματοποιημένη

θερμική εκρόφηση (ATD) 400 και στη συνέχεια αναλύθηκαν με αέριο χρωματογράφο

Varian Air Saturn 3800 συνδεδεμένο με φασματόμετρο μάζας Air Saturn. Το GC ήταν

εξοπλισμένο με ένα VA-5MS 30 m; 0,25 mm; Στήλη 0,25 lm (χωρισμένη με μικρότερη

έγχυση) και διεξήχθη η αέρια χρωματογραφία των δειγμάτων που εγχύθηκαν

χρησιμοποιώντας το ακόλουθο πρόγραμμα θερμοκρασίας

(i) που διατηρείται στους 30 ° C για 7,5 λεπτά

(ii) ανυψωμένο στους 4 ° C / min έως 100 ° C

(iii) ανυψωμένο στα 15 α / λεπτό στους 200 ° C (διατηρημένο επί 5 λεπτά)

(ίν) ανυψωμένο στους 20 ° / λεπτό στους 270 ° C

και (ν) διατηρήθηκε στους 270 ° C για 5,83 λεπτά.

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης ήταν 46 λεπτά. Όπου ήταν πιθανό

ταυτοποιήθηκε κάθε ένωση με σύγκριση τον χρόνο κατακράτησης του με ένα

αυθεντικό πρότυπο δείγμα και το φάσμα της μάζας με αυτό που περιέχεται σε μια

βιβλιοθήκη NIST. Το QA / QC της δειγματοληψίας και της ανάλυσης διεξήχθη

σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρεται στη μέθοδο TO-17. Μετρήσεις

επαναληπτικής εκπομπής καυσαερίων πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα αυτοκίνητα
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με αποτελέσματα τα οποία έδειξαν αβεβαιότητες που κυμαίνονται συνήθως μεταξύ

1% και 30%, οι οποίες είναι μικρότερες από το επίπεδο ανοχής του 45% για τις

συγκεντρώσεις σε επίπεδα ppb . Οι ενώσεις C2-C4 υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία

με σακούλες Tedlar (ειδικές σακούλες αποθήκευσης αερίου) και αναλύθηκαν

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές προσαρμοσμένες από τις ΗΠΑ (Μέθοδος

EPA T0 14).

6.3 Αποτελέσματα συγκεντρώσεων VOCs

Τα αποτελέσματα συζητούνται από τέσσερις διαφορετικές προοπτικές. Στην

πρώτη ενότητα περιγράφεται η ονομασία των VOCs ως μεμονωμένων ενώσεων και

επίσης ως κατηγορίες ενώσεων. Έγινε κατηγοριοποίηση των κυρίαρχων ενώσεων

όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής και το κυρίαρχο είδος των VOCs για κάθε

τρόπο λειτουργίας και τύπο καυσίμου. Στην δεύτερη ενότητα περιγράφθηκε η

μεταβολή των χαρακτηριστικών εκπομπής ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης και

αναγνωρίστηκαν τα κορυφαία 8 είδη πτητικών οργανικών ενώσεων που συμβάλλουν

σημαντικά στον τρόπο οδήγησης.

Το τρίτο μέρος εξετάζει την εφαρμογή του Multi Criteria Decision Making

Tools για την κατάταξη του καλύτερου τρόπου λειτουργίας και τύπου καυσίμου. Τα

PROMETHEE και GAIA εφαρμόστηκαν για να κατατάξουν τις διάφορες λειτουργίες

και τον τύπο καυσίμου έχοντας κατά νου την ελάχιστη απαίτηση εκπομπών.

Στην τελική ενότητα, αναλύεται το δυναμικό σχηματισμού όζοντος των

πτητικών οργανικών ενώσεων με βάση την κλίμακα MIR, MOIR και EBIR και

εντοπίζεται ο τρόπος λειτουργίας και ο τύπος καυσίμου με τις καλύτερες επιδόσεις με

τη βοήθεια της πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων.
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Πίνακας 6.2 Mέσες συγκεντρώσεις εκπομπών και τυπική απόκλιση των ειδικών

VOCs (μg/m3) [19]

6.3.1 Προσδιορισμός των πτητικών οργανικών ενώσεων

Τα χαρακτηριστικά εκπομπής των VOCs από τα δυναμόμετρα πλαισίου

αντιπροσωπεύονται από δύο διαφορετικές μονάδες εκπομπών. Για σύγκριση των

προφίλ συγκέντρωσης τα αποτελέσματα εκφράζονται σε μg m—3. Για τη μετατροπή

της συγκέντρωσης εκπομπών σε βαθμολογημένες εκπομπές, οι πρώτες τιμές

πολλαπλασιάζονται με τον λόγο αραιώσεως των καυσαερίων, τον ρυθμό ροής

καυσαερίων και την ταχύτητα (kmh—1) και διαιρούνται με τον χρόνο δειγματοληψίας

και τους ρυθμούς ροής για να μετατραπεί ο συντελεστής εκπομπών σε μgkm—1.

Τριάντα τρεις πτητικές οργανικές ενώσεις αναλύθηκαν και εντοπίστηκαν με

διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας και σε διαφορετικούς γύρους. Αυτά είναι το
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ισοβουτάνιο,-βουτένιο, 1,3-βουταδιένιο, η-βουτάνιο, τρανς-2-2 βουτένιο, cis-2-

βουτένιο, βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, κ-ξυλόλιο, ο-ξυλένιο, στυρόλιο,

ισοπροπυλοβενζόλιο. , 5-τριμεθυλοβενζόλιο, 1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο, 1,2,3-

τριμεθυλοβενζόλιο, ναφθαλένιο, 2-μεθυλοναφθαλίνιο, 1-μεθυλοναφθαλίνιο,

κυκλοπεντάνιο, μεθυλοκυκλοπεντάνιο, κυκλοεξάνιο, οκτάνιο, η-εννεάνιο, η-δεκάνιο,

η-δωδεκάνιο, η-τριδεκάνιο, η-τετραδεκανίου, η-πενταδεκάνιο.

Το n-εξάνιο ήταν ο κυρίαρχος ρύπος και από τους δύο τύπους καυσίμων. Τα

επίπεδα βουτανίου, 1-3 βουταδιενίου και η-βουτανίου ήταν υψηλότερα στα

αυτοκίνητα υγραερίου σε σύγκριση με τα αυτοκίνητα ULP. Στα οχήματα που

τροφοδοτούνται με υγραέριο (LPG) το τολουόλιο ήταν το δεύτερο υψηλότερο όσον

αφορά τη συγκέντρωση εκπομπών, ακολουθούμενο από επτάνιο. Το γεγονός αυτό

είναι σημαντικό λόγω των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με την εισπνοή

βενζολίου και τολουολίου.

Στα αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με ULP, τα επίπεδα οκτανίου και

επτανίου είναι υψηλά. Σημαντική μεταβλητότητα στις συγκεντρώσεις εκπομπών

VOCs παρατηρήθηκε σε διαφορετικούς τύπους καυσίμου και στους τρόπους

λειτουργίας. Η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών των VOCs που αντιπροσωπεύεται

από υψηλή απόκλιση ίσως αποδίδεται στις διαφορές που υπάρχουν στη μηχανική

κατάσταση του κινητήρα.

Τα είδη των πτητικών οργανικών ενώσεων που αναλύθηκαν ομαδοποιήθηκαν

στις ακόλουθες κατηγορίες ενώσεων C2-C4, BTEX, C6-C15 ευθείας αλυσίδας

ενώσεις, κυκλοαλκάνια και υποκατεστημένα αρωματικά. Ο Πίνακας 6.3 δείχνει τις

ενώσεις που αναλύθηκαν σε κάθε κατηγορία.
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Πίνακας 6.3 Ομαδοποίηση ειδών VOCs [19]

Τάξη Ενώσεις

C2-C4 Ισοβουτάνιο, 1-βουτένιο, 1,3-βουταδιένιο,

η-βουτάνιο, trans-2-βουτένιο, 1-βουτύνιο,

cis-2-βουτάνιο

BTEX Benzene, toluene, ethyl benzene m- & p-

xylene, o- xylene

C6-C15 ευθείας αλυσίδας ενώσεις Hexane, heptane, octane, nonane,

decane, undecane, do decane,

tridecane, tetradecane, pentadecane

Κυκλοαλκάνια και υποκατεστημένα

αρωματικά

Cyclopentane, cyclohexane,

methylcyclopentane 1,3,5-Trimethyl

benzene,1,2,4-trimethylbenzene, 1,2,3-

trimethylbenzene, 2-methylnaphthalene

Η επί τοις εκατό συνεισφορά κάθε κατηγορίας VOCs στα δύο διαφορετικά

καύσιμα απεικονίζεται γραφικά στο Σχήμα 6.1. Και στα δύο καύσιμα, οι κυρίαρχες

κατηγορίες ενώσεων ήταν τα αλκάνια (C2-C4) (49,54% σε LPG και 32,46% σε ULP),

ακολουθούμενα από αλκάνια (C6-C15) (31,69% σε LPG και 33,88% σε ULP). BTEX

(11,5% σε LPG και 18,08% σε ULP), κυκλοαλκανικά (4,51% σε LPG και 11,97% σε

ULP) και τέλος υποκατάστατα αρωματικά (2,71% στο LPG και 3,62% σε ULP). Εκτός

από τα C2-C4 αλκάνια, οι συγκεντρώσεις όλων των άλλων ειδών ήταν υψηλότερες

στο ULP σε σύγκριση με το LPG. Στο προφίλ εκπομπής των βενζινοκίνητων

οχημάτων παρατηρήθηκε ότι υπάρχει n-πεντάνιο, i-πεντάνιο, 2, 3 διμεθυλοβουτάνιο,

2 μεθυλοπεντάνιο και τολουόλιο που κυριαρχεί.
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Σχήμα 6.1 Ποσοστό κατανομής των κατηγοριών VOCs σε ULP και LPG (δηλ. Ο

άξονας y είναι σε εκατοστιαία αναλογία). [19]

Σχήμα 6.2 Σύγκριση των μέσων συντελεστών εκπομπών των VOCs σε μg km—1

(δηλ. Ο άξονας y είναι σε μgkm—1 ). [19]

6.3.2 Τρόποι λειτουργίας

Η συγκέντρωση εκπομπών των VOCs για υγραέριο σε ταχύτητα οδήγησης 60

km/h ποικίλλει ως εξάνιο> τολουόλιο> κυκλοπεντάνιο> μεθυλοκυκλοπεντάνιο>

επτάνιο> βενζόλιο ενώ για την ULP παρατηρήθηκε η ακόλουθη τάση εξάνιο>

κυκλοπεντάνιο> τολουόλιο> οκτάνιο> m & p ξυλόλιο> στυρόλιο> πενταδεκάνιο>

δεκατεκάνιο. Στην ταχύτητα οδήγησης των 80 km/h παρατηρήθηκε η ακόλουθη τάση

πτητικών οργανικών ενώσεων από αυτοκίνητα με υγραέριο και υγραέριο (LGP) :

οκτάνιο> κυκλοπεντάνιο> βενζόλιο> m & p ξυλόλιο> εννεάνιο. Το προφίλ εκπομπών

των πτητικών οργανικών ενώσεων υπό συνθήκες αδράνειας ακολούθησε παρόμοιες
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τάσεις. Σε σύγκριση με τους διάφορους τρόπους πλεύσης, εκτιμήθηκαν υψηλές

συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ενώσεων κατά τη διάρκεια των συνθηκών

ρελαντί.

Για τη σύγκριση των συντελεστών εκπομπής σε διαφορετικούς τρόπους

λειτουργίας, οι συγκεντρώσεις εκπομπών μετατράπηκαν σε μg km—1. Το σχήμα 6.2

παρουσιάζει τους συντελεστές εκπομπών των δύο καυσίμων σε διαφορετικούς

τρόπους οδήγησης. Οι συντελεστές εκπομπών ήταν υψηλότεροι για τις ενώσεις C2-

C4 στον τρόπο λειτουργίας 3 σε σύγκριση με τον τρόπο λειτουργίας 2 για το

υγραέριο. Για όλες τις άλλες ενώσεις οι συντελεστές εκπομπών μειώθηκαν με

ταχύτητα. Οι συνολικοί συντελεστές εκπομπής VOC παριστάνονται για κάθε τρόπο

στο Σχήμα 6.3. Φαίνεται ότι οι υψηλότεροι συντελεστές εκπομπών C2-C4 για τα

αυτοκίνητα υγραερίου αυξήθηκαν στους συνολικούς συντελεστές εκπομπής τους.

Σχήμα 6.3 Συνολικός συντελεστής εκπομπών (άξονας Y σε μg km—1) για οχήματα με

κινητήρα ULP και υγραερίου LPG σε τρόπους 2 και 3. [19]

6.3.3 Ανάλυση δεδομένων

Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων ULP και LPG σε διαφορετικούς τρόπους

λειτουργίας με βάση τη συγκέντρωση εκπομπών VOCs παρουσιάζεται στα Σχήματα

6.4α και 6.4β. Ο κεντρικός άξονας (pi) δείχνει προς τη λειτουργία 2 και το LPG και

μακριά του τρόπου 5 και του ULP. Το γράφημα δείχνει ότι η οδήγηση στα 60 km/h

παράγει τις λιγότερες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων ανά μονάδα όγκου

εκπομπών καυσαερίων και επίσης ότι το υγραέριο είναι πιο καθαρό. (Σε ένα

γράφημα GAIA, ο κεντρικός άξονας (pi) συνήθως δείχνει προς την προτιμώμενη

επιλογή, σε αυτή την περίπτωση τον τρόπο λειτουργίας 2 και το LPG. Το ίδιο



139

συμπέρασμα προκύπτει σύμφωνα με την PROMETHEE από την κατάταξη των

τρόπων λειτουργίας και των καυσίμων σε σχέση με τον συντελεστή εκπομπών, με

την ταξινόμηση των αυτοκινήτων LPG, στον τρόπο λειτουργίας 2 να έχουν

υψηλότερη βαθμολογία από ό, τι τα αντίστοιχα ULP.

Σχήμα 6.4 Σύμφωνα με την GAIA η προτιμώμενη λειτουργία και καύσιμο για (a) τη

συγκέντρωση εκπομπών και (b) την εκπομπή (R3611LM3 = R3: Γύρος 3611:

κωδικός του αυτοκινήτου, L: LPG, M3: Mode 3, U: Αμόλυβδη βενζίνη). [19]

Στον 3ο τρόπο λειτουργίας παρατηρήθηκε ότι περιέχει σχετικά υψηλές

συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ενώσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το

υγραέριο πιο καθαρό από τα δύο καύσιμα, παράγοντας λιγότερες ποσότητες VOCs.

Αν και το σύνολο των αυτοκινήτων ήταν της ίδιας μορφής και προδιαγραφών,

παρατηρήθηκε σημαντική μεταβλητότητα στις συγκεντρώσεις εκπομπών που μπορεί

να αποδοθεί στη διαφορά της μηχανικής κατάστασης του αυτοκινήτου.

Το PROMETHEE εφαρμόστηκε για την ταξινόμηση των VOCs ως προς τις

συγκεντρώσεις εκπομπών τους. Η λειτουργία '' μεγιστοποίηση '' χρησιμοποιήθηκε για

τον προσδιορισμό των ρύπων προτεραιότητας. Όσον αφορά την κατάταξη, το εξάνιο

ήταν ο πρωταρχικός ρύπος τόσο για τα LPG όσο και για τα ULP καθώς και για τους

τρεις τρόπους λειτουργίας. Το τολουόλιο ήταν το δεύτερο στην κατάταξη για τα

οχήματα LPG ακολουθούμενο από το επτάνιο. Στα οχήματα ULP, το οκτάνιο

κατέλαβε τη δεύτερη θέση και ακολούθησε το τολουόλιο. Το ναφθαλένιο και τα
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παράγωγα του βενζολίου ήταν χαμηλότερης ταξινόμησης τόσο στα ULP όσο και στα

καύσιμα LPG σε όλους τους τρόπους λειτουργίας. Υψηλά επίπεδα τολουολίου από

τα βενζινοκίνητα οχήματα αναφέρθηκαν επίσης από τον Chang [18].

6.4 Συμπεράσματα της την μελέτης ‘Πτητικές οργανικές ενώσεις σε

βενζινοκίνητα (ULP) και υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα (LPG)’

Τα προφίλ εκπομπής των οχημάτων που χρησιμοποιούν ULP και LPG

συγκρίθηκαν σε σχέση με τις συγκεντρώσεις VOCs. Από τα δύο καύσιμα, το LPG

παρατηρήθηκε ότι είναι το καθαρότερο καύσιμο σε σχέση με όλα τα είδη πτητικών

οργανικών ενώσεων εκτός από τις ενώσεις C2-C4. Το εξάνιο παρατηρήθηκε ότι είναι

ο κυρίαρχος VOC στην εκπομπή καυσαερίων και των δύο καυσίμων. Η σύγκριση

των τρόπων λειτουργίας έδειξε ότι ο τρόπος 2, που αντιπροσωπεύει την ταχύτητα

οδήγησης 60 km/h, ήταν o πιο καθαρός με τις εκπομπές να αυξάνονται με την

ταχύτητα. Παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ενώσεων σε

κατάσταση αδράνειας. Όσον αφορά το OFP, εντοπίστηκαν τα δέκα κορυφαία είδη

VOC που συμβάλλουν στον σχηματισμό όζοντος. Αν και τα αποτελέσματα του

PROMETHEE έδειξαν ότι το υγραέριο είναι το καθαρότερο καύσιμο όσον αφορά τις

εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, από πλευράς OFP κατατάσσεται πίσω από

το ULP, ιδίως λόγω του υψηλού ποσοστού των ενώσεων C2-C4 που βρίσκονται σε

υψηλή συγκέντρωση στα καυσαέρια το καύσιμο LPG, τα οποία (C2-C4) σχηματίσουν

όζον στην ατμόσφαιρα. Όμως, το συνολικό προφίλ εκπομπών είναι καθαρότερο σε

σχέση με τους ρύπους προτεραιότητας και υπερισχύει του θέματος της υψηλής

χαρακτηριστικής του όζοντος του υγραερίου, καθιστώντας το προτιμώμενο καύσιμο

σε σχέση με το ULP.
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7. VOCs σε λεωφορεία μεσαίου και μεγάλου μεγέθους

7.1. Εισαγωγή

Στην Κίνα, η ατμοσφαιρική ρύπανση εντός των οχημάτων έχει λάβει μεγάλη

προσοχή κατά την τελευταία δεκαετία. Μια μελέτη [20] που καθορίζει τους τύπους και

τις ποσότητες των πτητικών οργανικών ενώσεων τόσο στα νέα όσο και στα παλαιά

αυτοκίνητα πρότεινε ότι το τολουόλιο, το ξυλόλιο, οι αρωματικές ενώσεις και τα

διάφορα C7-C12 αλκάνια ήταν οι κύριοι ρύποι και η υψηλότερη συγκέντρωση των

συνολικών πτητικών οργανικών ενώσεων αποδείχθηκε ότι ανέρχεται σε 4,94 mg / m3

εντός νέων αυτοκινήτων. Μια παρόμοια έρευνα [21] μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων

έδειξε επίσης ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις τολουολίου, ξυλόλης και βενζολίου

μέσα στα αυτοκίνητα ήταν 81, 18 και 16 φορές υψηλότερες, αντίστοιχα, από τα

αντίστοιχα οριακά επίπεδα τους σύμφωνα με τον Κινέζικο Εθνικό Πρότυπο Ποιότητας

Εσωτερικού Αέρα. Επιπλέον πρότεινε ότι τα νεότερα οχήματα είχαν υψηλότερες

συγκεντρώσεις ελεγμένων ρύπων από ό, τι τα παλαιότερα οχήματα.

7.2. Λεωφορεία

7.2.1. Περιγραφή των λεωφορείων

Τα κλιματιζόμενα λεωφορεία μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που

χρησιμοποιήθηκαν σε μια μελέτη [22] κατασκευάστηκαν στην Κίνα. Τα μεγέθη των

μεσαίων και μεγάλων πούλμαν ήταν 90 × 25 × 34 m3 και 120 × 25 × 37 m3

αντίστοιχα. Κάθε ένα από τα λεωφορεία μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ήταν

εξοπλισμένο με ένα γκρίζο-μαύρο ταμπλό, ένα μαύρο δερμάτινο τιμόνι, ένα γκρι

πλαστικό δάπεδο, ένα γκρι πλαστικό ράφι για αποσκευές. Ωστόσο, τα λεωφορεία

μεσαίου μεγέθους διέθεταν καθίσματα επιβατών καλυμμένα από συνθετικό δέρμα

από ελεφαντόδοντο, ενώ τα μεγάλου μεγέθους λεωφορεία είχαν καθίσματα επιβατών

καλυμμένα με μπλε ύφασμα. Όλα τα λεωφορεία που εξετάστηκαν ελέγχθηκαν εντός

30 ημερών από την έξοδο από τη γραμμή συναρμολόγησης. Η πλαστική μεμβράνη
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που καλύπτει την επιφάνεια των υλικών περικοπής των πούλμαν αφαιρέθηκε πριν

από τη δειγματοληψία και ο σωλήνας εξάτμισης τυλίχθηκε με υλικά κατά τη διάρκεια

της δειγματοληψίας για να αποφευχθεί η διαρροή καυσίμου.

7.2.2. Δειγματοληψία αέρα της μελέτης για τα λεωφορεία

Η παρακολούθηση του αέρα επί του οχήματος πραγματοποιήθηκε σε

συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης. Το γκαράζ ήταν κλιματιζόμενο και αεριζόταν καλά.

Για την προεπεξεργασία, τα λεωφορεία μεταφέρθηκαν στο χώρο στάθμευσης, με

σβηστούς κινητήρες. Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν ανοιχτά για 6 ώρες. Στη

συνέχεια, τα πούλμαν σφραγίστηκαν για 16 ώρες μέχρι τη δειγματοληψία. Τα

δείγματα αέρος για πτητικές οργανικές ενώσεις συλλέχθηκαν μέσω σωλήνων Tenax-

ΤΑ με ρυθμό ροής αέρα 25 ml / λεπτό για 20 λεπτά και δείγματα αέρα για CC

συλλέχθηκαν μέσω φυσιγγίων εμποτισμένων με DNPH με ρυθμό ροής αέρα 400 ml /

min για 30 min. Η εσωτερική θερμοκρασία και η σχετική υγρασία προσδιορίστηκαν

κατά τη δειγματοληψία. Δείγματα αέρα πεδίου συλλέχθηκαν επίσης για να εξεταστούν

οι συγκεντρώσεις του αέρα περιβάλλοντος (Πίνακας 7.1). Μετά τη δειγματοληψία, οι

σωλήνες προσρόφησης σφραγίστηκαν με πλαστικά ή ορειχάλκινα τελικά πώματα,

τοποθετήθηκαν σε σφραγισμένο πλαστικό κουτί και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο

εργαστήριο. Αναλύσεις όλων των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν εντός μίας

εβδομάδας.



143

Πίνακας 7.1 Mέσες συγκεντρώσεις οργανικών ενώσεων σε τυχαίο δείγμα [22]

7.3. Αποτελέσματα της μελέτης για τα λεωφορεία

7.3.1. Αναγνώριση οργανικών ενώσεων στις καμπίνες των κλιματιζόμενων

πούλμαν

Επτά VOC επελέγησαν και ανιχνεύθηκαν στις καμπίνες των κλιματιζόμενων

λεωφορείων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.1 και στο

Σχήμα 7.2Α, 7.2Β, τα VOC που υπάρχουν στα λεωφορεία που εξετάστηκαν ήταν

τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο και ξυλόλιο και οι συγκεντρώσεις στυρολίου και οξεϊκού η-

βουτυλίου ήταν υψηλότερες από το βενζόλιο και το η-ενδεκανίου. Παρακάτω στο

σχήμα 7.1, βλέπουμε ένα αντιπροσωπευτικό χρωματογράφημα για τα VOCs που

εντοπίστηκαν σε κλιματιζόμενα λεωφορεία. (A) Τυπικό χρωματογράφημα για τα

πρότυπα VOCs που συλλέχθηκαν με σωλήνες TENAX TA. (B) Τυπικό

χρωματογράφημα για τα VOCs που συλλέχθηκαν στον αέρα των κλιματιζόμενων

λεωφορείων μεσαίου μεγέθους. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση εκρόφησης δύο σταδίων.

(Κορυφές AB) 1 Benzene, 2 Toluene, 3 n-Butyl Acetate, 4 Ethylbenzene, 5 Xylene, 6

Styrene, 7 n-Undecane.
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Σχήμα 7.1 Επτά VOC που επελέγησαν και ανιχνεύθηκαν στις καμπίνες των

κλιματιζόμενων λεωφορείων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους [22]

.

Στο σχήμα 7.2 παρουσιάζονται οι συντελεστές σύνθεσης για VOCs σε

δείγματα συλλεγόμενου αέρα. (Α) Αναλογίες σύνθεσης για VOCs σε μεσαίου

μεγέθους πούλμαν. (Β) Αναλογίες σύνθεσης για VOCs σε πούλμαν μεγάλου

μεγέθους. Τα δείγματα αέρα συλλέχθηκαν την 0η, 15η και 30η ημέρα μετά την έξοδο

από τη γραμμή συναρμολόγησης, αντίστοιχα. Εσωτερική θερμοκρασία: 25 ± 2 °C.

Εσωτερική σχετική υγρασία: 50% ± 10%.
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Σχήμα 7.2 Συντελεστές σύνθεσης για VOCs σε δείγματα συλλεγόμενου αέρα [22]

Το Σχήμα 7.2Α, Β έδειξε ότι το τολουόλιο, το αιθυλοβενζόλιο και το ξυλόλιο

αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το 85% των VOC που παρακολουθούνται τόσο

στα μεσαίου όσο και τα μεγάλου μεγέθους λεωφορεία. Οι αναλογίες αιθυλοβενζολίου

και ξυλολίου μειώθηκαν συνεχώς, αλλά η αναλογία τολουολίου αυξήθηκε από την 0η

έως την 30ή ημέρα μετά την έξοδο από τη γραμμή συναρμολόγησης.

7.3.2. Χαρακτηριστικά Εκπομπών και Συντελεστές Σύνθεσης των Οργανικών

Σωματιδίων στις Καμπίνες των Λεωφορείων με Κλιματιστικό

Τα επίπεδα των VOCs μετρήθηκαν στα δείγματα αέρα που συλλέχθηκαν από

τις καμπίνες μεσαίων και μεγάλων πούλμαν την 0η, 15η και 30η ημέρα μετά την

έξοδο από τη γραμμή συναρμολόγησης. Το Σχήμα 7.3Α δείχνει ότι οι συγκεντρώσεις

των περισσότερων πτητικών οργανικών ενώσεων (εκτός του βενζολίου) και το

άθροισμα των VOC που παρακολουθούνται (ΣVOC) σε μεσαίου μεγέθους λεωφορεία
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ήταν σημαντικά υψηλότερες για την περίοδο παρακολούθησης των δεκαπέντε

ημερών από εκείνες τόσο για την 0η όσο και για την 30η ημέρα παρακολούθησης.

Επιπλέον, τα επίπεδα εκπομπών τολουολίου, αιθυλοβενζολίου, ξυλολίου και

στυρολίου για την περίοδο παρακολούθησης των 15 ημερών ήταν υψηλότερα από

τις αντίστοιχες καθιερωμένες τιμές της κατευθυντήριας γραμμής για την εκτίμηση της

ποιότητας του αέρα των επιβατικών αυτοκινήτων (GB / T 27630-2011) στην Κίνα. Τα

χαμηλότερα επίπεδα τολουολίου, η-ενδεκανίου και οξεϊκού η-βουτυλίου στα μεσαίου

μεγέθους λεωφορεία παρατηρήθηκαν για την περίοδο παρακολούθησης 0ης ημέρας,

ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα αιθυλοβενζολίου, ξυλολίου, στυρενίου και ΣVOC

(άθροισμα) παρατηρήθηκαν για την 30η ημέρα παρακολούθησης. Οι συγκεντρώσεις

στυρολίου στα λεωφορεία μεσαίου μεγέθους ήταν υψηλότερες από τις τιμές του (GB /

T 27630-2011) καθ 'όλη την περίοδο παρακολούθησης. Παρόμοια με τα μεσαίου

μεγέθους πούλμαν, οι εκπομπές των περισσότερων πτητικών οργανικών ενώσεων

και των ΣVOCs εμφάνισαν ανεστραμμένο μοτίβο σχήματος U στα πούλμαν μεγάλου

μεγέθους, εκτός από την υψηλότερη συγκέντρωση οξεϊκού η-βουτυλίου, η οποία

παρατηρήθηκε για την παρακολούθηση 0ης ημέρας (Σχήμα 7.3Β). Αν και τα επίπεδα

αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου στα μεγάλου μεγέθους λεωφορεία ήταν υψηλότερα

από τις τιμές του GB / T 27630-2011 και για τις περιόδους παρακολούθησης 0ης και

15ης ημέρας, οι εκπομπές αυτών των ενώσεων ήταν χαμηλότερες από τις τιμές GB /

Τ 27630 -2011 για την περίοδο παρακολούθησης των 30 ημερών.

Σχήμα 7.3 Χαρακτηριστικά εκπομπών για οργανικές ενώσεις μεταξύ των

κλιματιζόμενων λεωφορείων (Α) μεσαίου και (Β) μεγάλου μεγέθους. Τα δείγματα
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αέρα συλλέχθηκαν την 0η, 15η και 30η ημέρα μετά την έξοδο από τη γραμμή

συναρμολόγησης, αντίστοιχα. Εσωτερική θερμοκρασία: 25 ± 2 ° C. Εσωτερική

σχετική υγρασία: 50% ± 10%. [22]

7.3.3 Επίδραση της εσωτερικής θερμοκρασίας στις εκπομπές οργανικών

ενώσεων

Η σχέση μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας και των συγκεντρώσεων των

οργανικών ενώσεων εξετάστηκε στα κλιματιζόμενα λεωφορεία μεσαίου και μεγάλου

μεγέθους. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.4Α, Β, παρατηρήθηκε σημαντική θετική

συσχέτιση μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας και των επιπέδων των ΣVOC. Οι

συγκεντρώσεις τολουολίου, αιθυλοβενζολίου και ξυλενίου επίσης αυξήθηκαν

σημαντικά με την αύξηση της θερμοκρασίας στις καμπίνες τόσο των μεσαίων όσο και

των μεγάλων πούλμαν. Επιπλέον, η εκπομπή βενζολίου αυξήθηκε όταν η

θερμοκρασία ήταν υψηλότερη από 30 °C στις καμπίνες μεσαίων πούλμαν (Σχήμα

7.4Α) και τα επίπεδα στυρενίου και η-ενδεκανίου στα μεγάλα μεγέθη λεωφορείων

αυξήθηκαν σημαντικά όταν η εσωτερική θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη από 25 °C

(Σχήμα 7.4Β)

Σχήμα 7.4 Εκπομπές VOCs υπό διαφορετικές εσωτερικές θερμοκρασίες. (A, B)

Επίπεδα VOCs στα δοκιμασμένα δείγματα αέρα. Εσωτερική σχετική υγρασία: 50% ±

10%. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως ο μέσος όρος ± SEM. *: p <0,05 [22]
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7.3.5. Επιδράσεις της εσωτερικής σχετικής υγρασίας (RH) στις εκπομπές

οργανικών ενώσεων

Όπως φαίνεται στο σχήμα 7.5, διαπιστώσαμε ότι οι εκπομπές πτητικών

οργανικών ενώσεων και συμπυκνωμένων υγρών συσχετίστηκαν επίσης με την

κατάσταση σχετικής υγρασίας (RH) των καμπίνων. Παρ 'όλα αυτά, σε αντίθεση με

την επίδραση της θερμοκρασίας, παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μόνο

μεταξύ RH και τολουολίου τόσο στα κλιματιζόμενα λεωφορεία μεσαίου και μεγάλου

μεγέθους (Σχήμα 7.5Α, Β), όσο και στα ΣVOCs.

Σχήμα 7.5 Εκπομπές VOCs υπό διαφορετική σχετική υγρασία. (A, B) Επίπεδα VOCs

στα δοκιμασμένα δείγματα αέρα. (C, D) Επίπεδα CCs στα δοκιμασμένα δείγματα

αέρα. Εσωτερική θερμοκρασία: 25 ± 2 ° C. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως ο

μέσος όρος ± SEM. *: p <0,05 [22]

7.4.Συμπεράσματα της μελέτης για τα λεωφορεία

Συνοπτικά, αυτή η μελέτη [22] ταυτοποίησε και ποσοτικοποίησε επτά VOCs.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι το τολουόλιο, το αιθυλοβενζόλιο και το ξυλόλιο ήταν οι

ατμοσφαιρικοί ρύποι που υπήρχαν περισσότερο στις καμπίνες των κλιματιζόμενων

λεωφορείων που κατασκευάστηκαν πρόσφατα. Εκτός από το βενζόλιο,

διαπιστώθηκε ότι οι εκπομπές VOCs εντός του οχήματος παρουσιάζουν ένα σχήμα
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περίπου αντεστραμμένου σχήματος U και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στο όχημα

παρατηρήθηκαν την 15η ημέρα μετά την έξοδο από τη γραμμή συναρμολόγησης.

Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η εσωτερική θερμοκρασία

επηρέασε σημαντικά τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από τα εσωτερικά

υλικά.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Σκοπός

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα πρόβλημα

της σημερινής κοινωνίας με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον

η ποιότητα του αέρα τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους, παίζει πολύ

σημαντικό ρόλο στην υγεία. Ένας σημαντικός παράγοντας της αέριας ρύπανσης είναι

τα αυτοκίνητα, τα οποία εκπέμπουν διάφορους ρύπους όπως σωματίδια,CO2, VOCs,

NOx και άλλα. Με τα χιλιάδες είδη αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους και

τους διάφορους τύπους καυσίμου, κάθε όχημα έχει και διαφορετικές εκπομπές

ρύπων. Για το λόγο αυτό, εκπονήθηκε αυτή η διπλωματική εργασία με σκοπό την

μελέτη της ποιότητας αέρα στην καμπίνα των επιβατών οχημάτων διαφόρων τύπου

καυσίμου, καθώς και η διερεύνηση των πιθανών πηγών σε σχέση με τον τύπο

καυσίμου και τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους. Επιπρόσθετα

μια πρώτη προσέγγιση ως προς τον προσδιορισμό του πιο ‘‘καθαρού’’ καυσίμου, ή

τον εντοπισμό των καλύτερων υλικών μέσα σε μια καμπίνα αυτοκινήτου καθώς

επίσης και του πιο υγιή τρόπου οδήγησης. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν δύο

αυτοκίνητα, με διαφορές στα καύσιμα, το έτος κατασκευής , τα κυβικά και τα υλικά

της καμπίνας τους και η μελέτη εστίασε σε μετρήσεις για Πτητικές Οργανικές Ενώσεις

(VOCs), καρβονυλικές ενώσεις και CO2.
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8. Μετρήσεις

Οι μετρήσεις γίνανε σε 2 αυτοκίνητα στην πόλη της Κοζάνης με την μέθοδο

της ενεργητικής δειγματοληψίας για τις πτητικές οργανικές ενώσεις και τις

καρβονυλικές ενώσεις. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν όργανα συνεχούς λειτουργίας για

την μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2, Telaire) ενώ για την μέτρηση της

θερμοκρασίας (HOBO). Το ένα είναι Opel Corsa του 2012, 1200cc το οποίο

λειτουργεί με πετρέλαιο και το άλλο είναι Mercedes του 2002, 1800cc το οποίο

λειτουργεί με βενζίνη και αέριο LPG. Στο δεύτερο μοντέλο έγιναν μετρήσεις όταν το

όχημα λειτουργούσε με βενζίνη αλλά και με φυσικό αέριο.

8.1 Μετρήσεις VOCs

Αρχικά μετρήθηκαν και για τα τρία καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη και LPG) οι

εκπομπές VOCs, δίπλα στην εξάτμιση (εικόνα 8.1) με κρύα μηχανή έχοντας την στο

ρελαντί. Να σημειωθεί ότι έγινε και μέτρηση των VOCs στον εξωτερικό ατμοσφαιρικό

αέρα ΧΩΡΙΣ το όχημα να είναι σε λειτουργία.

Εικόνα 8.1 Μέτρηση VOCs στην εξάτμιση των δύο αυτοκινήτων (ρελαντί)
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Στην συνέχεια, έγιναν μετρήσεις στο εσωτερικό των οχημάτων (εικόνα 8.2) με

κλειστά παράθυρα ενώ ήταν σε λειτουργία η μηχανή (στο Mersedes έγινε μόνο μία

μέτρηση όταν λειτουργούσε με φυσικό αέριο), ώστε να μετρηθούν οι εκπομπές των

VOCs από τα υλικά που υπάρχουν μέσα στην καμπίνα του οχήματος και

ενδεχομένως από κάποια VOCs τα οποία, μετά την καύση, εισέρχονται στο

εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ακόμη μετρήθηκαν οι εκπομπές VOCs στο εσωτερικό

των οχημάτων, με ανοιχτά παράθυρα αυτή την φορά, ενώ ήταν σε λειτουργία η

μηχανή (στο Mersedes έγινε μία μόνο όταν λειτουργούσε με LPG), ώστε να

μετρηθούν οι εκπομπές των VOCs από τα υλικά που υπάρχουν μέσα στην καμπίνα

του οχήματος καθώς και πως επηρεάζονται αυτές από τον εξωτερικό αέρα. Επιπλέον

έγιναν μετρήσεις στο εσωτερικό των δύο αυτοκινήτων, αυτή τη φορά όμως ήταν με

σβηστή μηχανή, κλειστά παράθυρα και χωρίς να υπάρχει κάποιο άτομο μέσα στο

όχημα ώστε να εκτιμηθεί η εκπομπή που προέρχεται πιθανά μόνο από τα υλικά που

χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής του οχήματος. Τέλος μετρήθηκαν τα VOCs στο

εσωτερικό των οχημάτων καθώς αυτά ήταν σε κίνηση μέσα στην πόλη της Κοζάνης

με ανοιχτά αλλά και με κλειστά παράθυρα. Όσο αφορά τα VOCs οι παραπάνω

μετρήσεις γίνανε με 2 αντλίες SKC και σωληνάκια με προσροφητικό TENAX.

Εικόνα 8.2 Μέτρηση VOCs στο εσωτερικό των δύο αυτοκινήτων
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8.1.1 Θερμική εκρόφηση με το σύστημα TDSA (thermal desorption

system)

Για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων των VOC στα δείγματα αέρα που

λήφθησαν χρησιμοποιήθηκε η αέρια χρωματογραφία συζευγμένη με φασματογράφο

μάζας και με σύστημα θερμικής εκρόφησης (TDS-GC-MS).

Η θερμική μονάδα εκρόφησης είναι συνδεδεμένη με αέριο χρωματογράφο. Ο

ανιχνευτής που χρησιμοποιείται είναι φασματογράφος μάζας. Η αρχική θερμοκρασία

εισόδου των γυάλινων σωλήνων είναι 40οC και θερμαίνονται για περίπου 7 λεπτά με

ρυθμό αύξησης θερμοκρασίας 60οC/min μέχρι να φτάσει στους 260οC με ταυτόχρονη

διαβίβαση ηλίου και οι εκροφημένες αέριες ενώσεις μεταφέρονται σε τριχοειδή

κρυοπαγίδα στη θερμοκρασία των –120οC. Η θερμοκρασία στην ίνα (Transfer

Capillary) μεταξύ του φούρνου και της κρυοπαγίδας βρίσκεται στους 280οC. Η

κρυοπαγίδα είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί προσυγκέντρωση του

δείγματος πριν την εισαγωγή του στην χρωματογραφική στήλη. Η ψύξη της

κρυοπαγίδας πραγματοποιείται με χρήση υγρού αζώτου. Στη συνέχεια η κρυοπαγίδα

θερμαίνεται βαλλιστικά με ρυθμό 12οC /sec μέχρι τους 0οC και στη συνέχεια με

ρυθμό 3οC/sec όπου το δείγμα παραμένει για ένα λεπτό. Το δείγμα εισάγεται εξ

ολοκλήρου με διαχωρισμό 1:10 στο χρωματογράφο. Αρχικά το δείγμα μπαίνει στο

φούρνο στη θερμοκρασία των 35οC και μένει εκεί για 4min ενώ η θερμοκρασία του

αυξάνει με ρυθμό 8 οC /min έως ότου φτάσει στους 120οC όπου παραμένει για 6min

και μετά αυξάνεται με ρυθμό 20οC /min έως ότου φτάσει στους 220οC όπου και

παραμένει για ένα λεπτό. Έπειτα η στήλη καθαρίζεται για 10min. Η ροή είναι

0.9ml/min και η μέση ταχύτητα ηλίου (average velocity) είναι 35cm/s. Το injection

γίνεται σε split mode με ratio 10:1. Με τη διαδικασία αυτή ορίζεται ευθεία αναφοράς

δύο σημείων. Ο ποιοτικός προσδιορισμός των ενώσεων στηρίζεται στους χρόνους

ανάσχεσης τους ενώ ο ποσοτικός στην ευθεία βαθμονόμησης.

Δηλαδή το Θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου είναι:
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Από τους 35οC (παραμονή για 4 λεπτά) στους 120 οC (παραμονή 6 λεπτά) με ρυθμό

ανόδου 8 οC/λεπτό και στην συνέχεια στους 220 οC με ρυθμό ανόδου 20 οC/λεπτό και

παραμονή εκεί για 2 λεπτά.

Πίνακας 8.1:Τα θερμοκρασιακά προγράμματα για μονάδα θερμικής εκρόφησης(TDS)
και για τον εισαγωγέα προγραμματιζόμενης θερμοκρασίας(CIS).

TDS (thermal desorption system)

Αρχική θερμοκρασία δείγματος όταν φορτωθεί
στον TDS

40 οC

Ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας 60 οC/λεπτό

Τελική θερμοκρασία εκρόφησης 260 οC

Θερμοκρασία γραμμής μεταφοράς 280 οC

Σχήμα 8.1: Θερμοκρασιακό πρόγραμμα για μονάδα θερμικής εκρόφησης.



155

Πίνακας 8.2: Ψύξη της κρυοπαγίδας
CIS (cool injection system)

Αρχική θερμοκρασία -120οC

Ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας 12 οC/ δευτερόλεπτο

Τελική θερμοκρασία εισαγωγής 300οC

Υπάρχει όμως και ενδιάμεση θερμοκρασία. Ανεβαίνει από τους -120 οC στους 0 οC με

ρυθμό ανόδου 12 οC και από τους 0 οC στους 300 οC με ρυθμό 3 οC/δευτερόλεπτο

Σχήμα 8.2: Θερμοκρασιακό πρόγραμμα για τον εισαγωγέα προγραμματιζόμενης

θερμοκρασίας

Τέλος να προσθέσουμε ότι το φέρον αέριο είναι το Ήλιο, ο Εγχυτήρας είναι σε split

mode με ratio 1:10 και η μέση ταχύτητα ροής Ηλίου είναι 35cm/s

Στις παρακάτω εικόνες μπορούμε να δούμε τα μέρη της διαδικασίας που

περιγράφηκε παραπάνω.
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Εικόνα 8.3 Thermal Desorption System συνδεδεμένο με GC/MS

Εικόνα8.4 Split less injection
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Εικόνα 15: Μέρη ΤDSA

Εικόνα 8.6: Θερμική εκρόφηση με το σύστημα TDSA της GERSTEL
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Εικόνα 8.7: TDS-GC/MS

Εικόνα 8.8:Υγρό Άζωτο
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Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των VOCs, στο

εργαστήριο του πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας στην οδό Αργυροκάστρου,

παρασκευάσαμε ένα πρότυπο μείγμα (εικόνα 8.9) το οποίο αποτελούνταν από

Benzene, Toluene, Octane, Ethylbenzene, p-m-xylene, o-xylene, a-pinene, 1,2,4-

TMB, d-limonene, Napthalene, Styrene, 1,2,3-TMB (σε διαφορετικές αναλογίες το

κάθε στοιχείο). Το μείγμα αυτό είχε σκοπό να γίνει ποσοτικοποίηση στον αέριο

χρωματογράφο – φασματογράφο μάζας Agilent 5973, δηλαδή να δούμε τον ακριβή

χρόνο που εμφανίζεται το κάθε στοιχείο στα αποτελέσματα του χρωματογράφου

καθώς και για την κατασκευή της καμπύλης αναφοράς με τις αντίστοιχες

συγκεντρώσεις. Τα πρότυπα που προέκυψαν ύστερα από διαδοχικές αραιώσεις

εγχύθηκαν σε σωλήνες TENAX με την βοήθεια μικροσύριγγας και τοποθετήθηκαν

στον χρωματογράφο ώστε να γίνει η ανάλυση των ενώσεων των προτύπων που είχε

συγκεντρωθεί σε αυτούς.

Εικόνα 8.9 Προετοιμασία πρότυπου διαλύματος
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8.2 Καρβονυλικές ενώσεις

Οι καρβονυλικές ενώσεις μετρήθηκαν με αντλία τύπου TSI και κατάλληλα

φυσίγγια δειγματοληψίας που περιείχαν την ουσία διφαίνυλ-υδραζίνη (DNPH).

Αρχικά μετρήθηκαν οι καρβονυλικές ενώσεις μέσα στα δύο οχήματα ενώ αυτά είχαν

σβηστή την μηχανή (εικόνα 8.10). Ακόμα έγιναν μετρήσεις στην εξάτμιση του

Mersedes όταν αυτό λειτουργούσε με LPG (εικόνα 8.11) . Στην συνέχεια στο

εργαστήριο στην οδό Αργυροκάστρου με την βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού

έγινε μετατροπή του αέρα, που είχε συγκεντρωθεί στους σωλήνες της αντλίας, σε

υγρό (εκχύλιση). Αυτό έγινε ώστε να γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων στον υγρό

χρωματογράφο υψηλής απόδοσης (HPLC). Παρακάτω θα γίνει ανάλυση και

σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Εικόνα 8.10 Μέτρηση καρβονυλικών ενώσεων στο εσωτερικό των αυτοκινήτων
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Εικόνα 8.11 Μέτρηση καρβονυλικών ενώσεων στην εξάτμιση του οχήματος LPG

όταν λειτουργούσε στο ρελαντί

8.2.1 Προετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση με HPLC και blank

Για την ομάδα των καρβονυλικών ενώσεων τα δείγματα συλλέχθηκαν με

φυσίγγια που περιείχαν 2,4 δινιτροφαινυλυδραζίνη. Αυτά λοιπόν τα δείγματα

αναλύθηκαν με Υγρή Χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. Πριν όμως από την

ανάλυση τους στον Χρωματογράφο υπέστησαν ένα διαχωρισμό, με την βοήθεια ενός

διαλύτη (ακετονιτρίλιο, 2ml) από το δοχείο στο οποίο είχαν αρχικά αποθηκευτεί και

μια μεταφορά σε υγρή πλέον φάση σε ένα καινούργιο δοχείο το οποίο στέλνεται στο

χρωματογράφο για ανάλυση (εικόνα 8.12-8.14). Η προκατεργασία του δείγματος

είναι βασικό τμήμα της ανάλυσης με HPLC, που αποσκοπεί στην παραλαβή ενός

ομογενούς και αναπαραγώγιμου διαλύματος, το οποίο είναι κατάλληλο για έγχυση

στη χρωματογραφική στήλη. Ο στόχος της προκατεργασίας του δείγματος είναι η

λήψη ενός κλάσματος του δείγματος, το οποίο είναι:

 Σχετικά απαλλαγμένο από παρεµποδίζουσες ουσίες.

 Ακίνδυνο για τη στήλη.
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 Συμβατό µε τη μέθοδο HPLC (π.χ. ο διαλύτης να αναμιγνύεται µε την

κινητή φάση χωρίς να επηρεάζει την κατακράτηση ή τη διαχωριστικότητα

των συστατικών του δείγματος).

Μερικές φορές είναι επιθυμητή η προσυγκέντρωση των προσδιοριζόμενων

ουσιών ή η παραγωγοποίησή τους, για βελτιωμένη ανίχνευση ή καλύτερο

διαχωρισµό. Η προκατεργασία του δείγματος ξεκινάει µε τη συλλογή του δείγματος

και επεκτείνεται μέχρι την έγχυσή του στο χρωματογραφικό σύστημα. Περιλαμβάνει

τα στάδια της μεταφοράς, συντήρησης, προκαταρκτικής προκατεργασίας,

εργαστηριακής δειγματοληψίας και αλληλοδιάδοχες ζυγίσεις και αραιώσεις. Αν και η

HPLC είναι κατεξοχήν αυτοματοποιημένη διαδικασία, συνήθως η προκατεργασία του

δείγματος γίνεται µε το χέρι. Επίσης καλό θα ήταν πριν μπει κάποιο δείγμα στο

χρωματογράφο για ανάλυση να έχει πραγματοποιηθεί ένα blank τεστ δηλαδή ένα

τεστ με ένα άδειο φιαλίδιο το οποίο θα δείξει εάν τα εν λόγω φιαλίδια που

αποθηκεύουμε τα δείγματα εκπέμπουν κάποια ουσία που θα επηρέαζε την ανάλυση

των δειγμάτων.

Εκχύλιση Στερεής Φάσης (SOLID PHASE EXTRACTION (SPE))

Συσκευές SPE

Εικόνα 8.12 Φυσίγγια

Εικόνα 8.13 Δίσκος
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Εικόνα 8.14 Δειγματοληψία με 2,4 DNPH Cartridge

Οργανολογία για την εκτέλεση της εκχύλισης

Η βαρύτητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κινητήριος δύναμη αλλά η ροή

μέσω των φυσιγγίων είναι εξαιρετικά αργή. Αρχικά απομακρύνθηκε το δείγμα από το

ψυγείο οπού είχε αποθηκευτεί σε ειδικό, αεροστεγώς κλεισμένο, σακουλάκι. Έπειτα

αφού αφαιρέθηκαν τα προστατευτικά πώματα και ενώθηκε μέσω ειδικού φίλτρου σε

μια σύριγγα, τοποθετήθηκε σε μια συσκευή συγκράτησης. Ακριβώς από κάτω από το

πλαστικό φιαλίδιο το οποίο περιείχε την ουσία προς ανάλυση τοποθετήθηκε ειδικό

φιαλίδιο το οποίο αργότερα θα εισέρθει στο χρωματογράφο με την ουσία προς

ανάλυση σε υγρή πλέον μορφή. Τέλος με τη βοήθεια του διαλύτη ACN, ο οποίος

εκχύθηκε στη σύριγγα σε ποσότητα 2 ml, με την πίεση του εμβόλου της σύριγγας,

διαχωρίστηκαν από τη δινιτροφαινυλυδραζίνη (2,4 DNPH) όπου ήταν δεσμευμένα τα

VOC που έπρεπε να αναλυθούν (εικόνα 8.15).
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Εικόνα 3.15: Διαχωρισμός και παραλαβή από 2,4 DNPH με ACN (ακετονιτρίλιο)

Ανάλυση δείγματος καρβονυλικών ενώσεων με HPLC

Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν δυο φιάλες αποθήκευσης διαλυτών

(ρεζερβουάρ) στις οποίες είχαν τοποθετηθεί ακετονιτρίλιο και νερό υψηλής

καθαρότητας. Αυτές οι δυο ουσίες είχαν flow rate 1ml/min. η διάρκεια του

χρωματογραφήματος ήταν 30min και τα ποσοστά αναμιξιμότητας των διαλυτών σε

αυτό το χρόνο ήταν τα παρακάτω:

Χρόνος μηδέν (0): 50%H2O και 50%ACN

Χρόνος τριάντα (30): 25%Η2Ο και 75%ACN

Ο θερμοστάτης είχε ρυθμιστεί στους 35οC και στη στήλη γινόταν ένεση 5μl

ακετονιτριλίου
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8.3 CO2

Το CO2 μετρήθηκε έξω από το δημαρχείο της Κοζάνης, ώστε να είναι γνωστή η

συγκέντρωση του στην ατμόσφαιρα. Επίσης μετρήθηκε και μέσα στο Mersedes κατά

τη διάρκεια μιας διαδρομής σε ώρα αιχμής. Οι μετρήσεις γίνανε με την συσκευή

TELAIRE με την βοήθεια του data logger HOBO.

Εικόνα 8.16 Μέτρηση CO2 έξω από το δημαρχείο της Κοζάνης σε ώρα αιχμής
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9. Αποτελέσματα μετρήσεων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται πίνακες και διαγράμματα που δείχνουν τα

αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν, δηλαδή τη συγκέντρωση των ουσιών που

ταυτοποιήθηκαν σε (μg/m3)

Ο πίνακας 9.1 δείχνει τη συγκέντρωση των VOCs σε (μg/m3). Πιο

συγκεκριμένα φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που έγιναν

δίπλα στην εξάτμιση των οχημάτων, δηλαδή δύο μετρήσεις για κάθε τύπο καυσίμου

(Diesel, LPG, Βενζίνη) μια τρίλεπτη και μία πεντάλεπτη.

Πίνακας 9.1 Αποτελέσματα μετρήσεων 3 και 5 min στην εξάτμιση των οχημάτων σε

(μg/m3)

COMPOUND Diesel

(3 min)

Diesel
(5 min)

LPG

(3 min)

LPG

(5 min)

Βενζίνη

(3 min)

Βενζίνη

(5 min)

Benzene 16,581 8,318 410,911 10,320 820,753 917,637

Toluene 1,989 3,705 1254,428 62,695 2504,835 2430,860

Octane 0,213 0,684 23,748 1,155 47,197 61,489

Ethylbenzene 1,968 0,658 377,834 20,693 708,429 906,880

p-m-xylene 1,519 2,362 1019,854 76,765 2035,986 2509,011

o-xylene 0,684 1,103 437,441 41,694 872,700 1084,005

a-pinene 0 0 0 0 0 0

1,2,4-TMB 0,706 0,744 396,790 80 854,942 1058,048

d-limonene 0 0 0 0 0 0

Napthalene 0,064 0,094 29,567 7,265 87,505 98,228

Styrene 0,064 0,162 33,547 6,572 97,646 52,451

1,2,3-TMB 0,813 0,847 466,666 94,916 1004,364 1145,160

ΣVOCs meas. 24,604 18,682 4450,791 402,079 9034,360 10263,774
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Ο πίνακας 9.2 αναφέρει τους μέσους όρους των μετρήσεων που δείχνει ο πίνακας

9.1, για να γίνει καλύτερη σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Πίνακας 9.2 Μέσοι όροι των μετρήσεων 5 min και 3 min στην εξάτμιση των

οχημάτων σε (μg/m3)

COMPOUND Diesel LPG Βενζίνη

Benzene 12,449 210,615 869,195

Toluene 2,847 658,561 2467,848

Octane 0,448 12,451 54,343

Ethylbenzene 1,313 199,263 807,654

p-m-xylene 1,940 548,309 2272,499

o-xylene 0,893 239,567 978,352

a-pinene 0 0 0

1,2,4-TMB 0,725 238,395 956,495

d-limonene 0 0 0

Napthalene 0,079 18,416 92,866

Styrene 0,113 20,059 75,048

1,2,3-TMB 0,83 280,791 1074,762

ΣVOCs meas. 21,643 2426,435 9649,067
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Σχήμα 9.1 Διάγραμμα σύγκρισης συγκεντρώσεων VOCs (μg/m3) στις εξατμίσεις των
οχημάτων για το μέσο όρο των μετρήσεων 5min και 3min, για κάθε καύσιμο

Από τον πίνακα 9.2 και το σχήμα 9.1 παρατηρείται ότι δίπλα στην εξάτμiση
του βενζινοκίνητου αυτοκινήτου, όταν αυτό λειτουργεί στο ρελαντί, έχουμε συνολικά
μετρούμενα VOC 9649,067 μg/m3 που είναι μεγαλύτερες από αυτές του ίδιου
οχήματος όταν αυτό λειτουργεί με φυσικό αέριο και του πετρελαιοκίνητου με
συγκεντρώσεις 2426,435 μg/m3και 21,643 μg/m3 αντίστοιχα. Η ουσία με τις
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις για την βενζίνη και το LPG είναι το Toluene με
συγκεντρώσεις 2467,848 μg/m3 και 658,5615 μg/m3 αντίστοιχα, ενώ για το Diesel
βλέπουμε ότι μεγαλύτερη συγκέντρωση έχει το benzene12,4495 μg/m3.

Στη συνέχεια ο πίνακας 9.3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των
δειγματοληψιών που έγιναν στο εσωτερικό του οχήματος Diesel όταν αυτό λειτουργεί
στο ρελαντί, με ανοιχτά και κλειστά παράθυρα, για να εντοπιστούν VOCs που πιθανά
εισέρχονται στην καμπίνα από την εξάτμιση.
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Πίνακας 9.3 Αποτελέσματα μετρήσεων στο εσωτερικό του οχήματος Diesel με ενώ η

μηχανή δουλεύει στο ρελαντί σε (μg/m3).

COMPOUND Diesel κλειστά

παράθυρα

Diesel ανοιχτά

παράθυρα

Benzene 1,919 1,643

Toluene 5,673 2,535

Octane 0,930 1,052

Ethylbenzene 1,925 0,706

p-m-xylene 5,885 2,323

o-xylene 2,753 1,052

a-pinene 0 0

1,2,4-TMB 3,581 0,898

d-limonene 3,754 0,218

Napthalene 1,501 0,205

Styrene 0,353 0,134

1,2,3-TMB 4,133 1,033

Σ VOCs meas. 32,413 11,803
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Σχήμα 9.2 Διάγραμμα σύγκρισης συγκεντρώσεων VOCs (μg/m3) στην καμπίνα του

οχήματος Diesel ενώ η μηχανή λειτουργεί στο ρελαντί, για κλειστά και ανοιχτά

παράθυρα

Από τον πίνακα 9.3 και το σχήμα 9.2 φαίνεται ότι στην καμπίνα του

πετρελαιοκίνητου, όταν η μηχανή λειτουργεί στο ρελαντί, με κλειστά παράθυρα

υπάρχουν κατά πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις VOCs από ότι με ανοιχτά

παράθυρα. Μόνο το Octane έχει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στη λειτουργία με

ανοιχτά παράθυρα. Ξεχωριστά, όταν το όχημα λειτουργούσε με κλειστά παράθυρα

μεγαλύτερη συγκέντρωση είχε το p-m-xylene 5,885 μg/m3, ενώ όταν λειτουργούσε με

ανοιχτά παράθυρα το Toluene 2,535 μg/m3.

Ο πίνακας 9.4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που έγιναν

στο εσωτερικό του οχήματος Diesel με κλειστά παράθυρα, όταν αυτό έχει σβηστή και

αναμμένη μηχανή (ρελαντί). Επίσης αναφέρονται οι συγκεντρώσεις των VOCs στον

εξωτερικό αέρα.
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Πίνακας 9.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του οχήματος Diesel με

κλειστά παράθυρα όταν αυτό έχει σβηστή και αναμμένη μηχανή σε (μg/m3).

COMPOUND Αναμμένη μηχανή Σβηστή μηχανή Εξ. αέρας χαμηλή κίνηση

Benzene 1,919 1,386 2,041

Toluene 5,673 4,069 5,359

Octane 0,930 0,723 0,160

Ethylbenzene 1,925 0,855 0,372

p-m-xylene 5,885 3,093 1,290

o-xylene 2,753 1,394 0,551

a-pinene 0 0 0

1,2,4-TMB 3,581 1,364 0,455

d-limonene 3,754 0,701 0

Napthalene 1,501 0,205 0,070

Styrene 0,353 0,312 0,051

1,2,3-TMB 4,133 1,583 0,513

Σ VOCs meas. 32,413 15,691 10,866

Από τον πίνακα 9.4 βλέπουμε ότι στο εσωτερικό του οχήματος Diesel έχουμε

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όταν αυτό έχει αναμμένη μηχανή (ρελαντί) 32,413

(μg/m3), έναντι 15,691 (μg/m3) όταν έχει σβηστή. Επίσης βλέπουμε ότι οι

συγκεντρώσεις των VOCs δεν επηρεάζονται από τον εξωτερικό αέρα, αλλά

επηρεάζονται πιθανά από την εξάτμιση του οχήματος. Υψηλότερες συγκεντρώσεις

για την μέτρηση με αναμμένη μηχανή είχε το p-m-xylene με 5,885 (μg/m3), ενώ για

την μέτρηση με σβηστή μηχανή αλλά και για τον εξωτερικό αέρα το Toluene με 4,069

(μg/m3) και 5,359 (μg/m3) αντίστοιχα.
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Ο πίνακας 9.5 παρουσιάζει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων

που έγιναν στο εσωτερικό των δύο οχημάτων, Diesel και LPG, όσο αυτά

λειτουργούσαν στο ρελαντί με ανοιχτά παράθυρα. Επίσης φαίνεται και η

συγκέντρωση των VOCs στον εξωτερικό αέρα του χώρου, όπου έγιναν οι

δειγματοληψίες.

Πίνακας 9.5 Αποτελέσματα μετρήσεων στο εσωτερικό των οχημάτων με ανοιχτά

παράθυρα ενώ η μηχανή δουλεύει στο ρελαντί σε (μg/m3).

COMPOUND Diesel LPG Εξ. αέρας χαμηλή
κίνηση

Benzene 1,643 7,612 2,041

Toluene 2,535 20,243 5,359

Octane 1,052 0,802 0,160

Ethylbenzene 0,706 0,609 0,372

p-m-xylene 2,323 2,066 1,290

o-xylene 1,052 0,924 0,551

a-pinene 0 0 0

1,2,4-TMB 0,898 0,802 0,455

d-limonene 0,218 0 0

Napthalene 0,205 0,166 0,070

Styrene 0,134 0,089 0,051

1,2,3-TMB 1,033 0,930 0,513

Σ VOCs meas. 11,803 34,249 10,866
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Σχήμα 9.3 Διάγραμμα σύγκρισης συγκεντρώσεων VOCs (μg/m3) για Diesel και LPG

στο εσωτερικό των οχημάτων με ανοιχτά παράθυρα ενώ η μηχανή δουλεύει στο

ρελαντί

Από τον πίνακα 9.5 και το σχήμα 9.3 παρατηρείται ότι στην καμπίνα του LPG

αυτοκινήτου, όταν αυτό λειτουργεί στο ρελαντί με ανοιχτά παράθυρα, έχουμε

συνολικά 34,249 μg/m3 VOC που είναι μεγαλύτερες από αυτές του πετρελαιοκίνητου

το οποίο έχει συγκεντρώσεις μεγέθους 11,803 μg/m3. To Diesel όχημα έχει ελαφρά

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σχεδόν σε όλα τα VOCs που ταυτοποιήθηκαν, εκτός του

Benzene και του Toluene, τα οποία βρέθηκαν με υψηλότερες συγκεντρώσεις στο

εσωτερικό του οχήματος LPG. Και στα δύο οχήματα βρέθηκε ότι το Toluene έχει τις

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις με 2,535 μg/m3 και 20,243 μg/m3, για το Diesel και το

LPG αντίστοιχα. Επίσης αν συγκρίνουμε με τον εξωτερικό αέρα βλέπουμε ότι γενικά

το Toluene έχει τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 5,359 μg/m3.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας 9.6 που αναφέρει τα αποτελέσματα των

δειγματοληψιών που έγιναν κατά τη διάρκεια διαδρομής στην πόλη της Κοζάνης, σε

ώρα αιχμής, με τα δύο οχήματα Diesel και LPG όσο αυτά είχαν κλειστά παράθυρα.

Επιπλέον η τελευταία στήλη αναφέρει τις συγκεντρώσεις των VOCs στον εξωτερικό
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αέρα μπροστά από το δημαρχείο της Κοζάνης κατά τη διάρκεια των διαδρομών των

οχημάτων.

Πίνακας 9.6 Αποτελέσματα μετρήσεων στο εσωτερικό των οχημάτων με κλειστά

παράθυρα κατά την διάρκεια διαδρομής σε (μg/m3).

COMPOUND Diesel LPG Εξ.αέρας
δημαρχείο,
διαδρομή Diesel

Εξ.αέρας,
δημαρχείο,

Διαδρομή LPG

Benzene 1,605 5,526 3,234 4,916

Toluene 4,961 20,315 8,981 12,451

Octane 1,193 1,081 0,603 0,607

Ethylbenzene 0,941 3,700 1,771 2,674

p-m-xylene 2,884 12,210 6,379 10,064

o-xylene 1,220 25,285 2,772 4,441

a-pinene 0 0 0 0

1,2,4-TMB 1,507 4,122 2,537 3,718

d-limonene 2,058 3,234 0 0,089

Napthalene 0,340 0,623 0,252 0,312

Styrene 0,349 1,031 0,359 0,611

1,2,3-TMB 1,726 4,736 2,995 4,390

Σ VOCs meas. 18,790 81,868 29,888 44,278
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Σχήμα 9.4 Διάγραμμα σύγκρισης συγκεντρώσεων VOCs (μg/m3) για Diesel και LPG

στο εσωτερικό των οχημάτων με κλειστά παράθυρα κατά την διάρκεια διαδρομής

Από τον πίνακα 9.6 και το σχήμα 9.4 φαίνεται ότι στην καμπίνα του LPG

αυτοκινήτου, κατά την διάρκεια διαδρομής με κλειστά παράθυρα, έχουμε συνολικά

81,868 μg/m3 VOC που είναι μεγαλύτερες από αυτές του πετρελαιοκίνητου το οποίο

έχει συγκεντρώσεις μεγέθους 18,790 μg/m3. Στο Diesel η ουσία με τη μεγαλύτερη

συγκέντρωση ήταν το Toluene4,961 μg/m3 , ενώ στο LPG το o-xylene25,285 μg/m3.

Στον εξωτερικό αέρα πάλι τη μεγαλύτερη συγκέντρωση έχει το Toluene με 12,451

μg/m3. Βέβαια κατά τη διάρκεια της διαδρομής LPG με ανοιχτά παράθυρα, φαίνεται

ότι στον εξωτερικό αέρα υπήρχαν κατά πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις VOCs από

ότι κατά την αντίστοιχη διαδρομή με το όχημα Diesel γεγονός που ίσως δικαιολογεί

και τη μεγάλη διαφορά στις συγκεντρώσεις των VOCs στο εσωτερικό των οχημάτων.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι στην καμπίνα του οχήματος μπορεί να

υπάρχουν τρείς πηγές VOCs: VOCs από τα υλικά του οχήματος, VOCs από την

εξάτμιση και VOCs από το εξωτερικό που εισέρχονται στην καμπίνα.
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Ο πίνακας 9.7 αναφέρει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που έγιναν

κατά τη διάρκεια διαδρομής στην πόλη της Κοζάνης, σε ώρα αιχμής, με τα δύο

οχήματα Diesel και LPG όσο αυτά είχαν ανοιχτά παράθυρα, ενώ η τελευταία στήλη

δείχνει τη συγκέντρωση των VOCs στον εξωτερικό αέρα μπροστά από το δημαρχείο

της Κοζάνης κατά τη διάρκεια των διαδρομών των οχημάτων.

Πίνακας 9.7 Αποτελέσματα μετρήσεων στο εσωτερικό των οχημάτων με ανοιχτά

παράθυρα κατά την διάρκεια διαδρομής σε (μg/m3).

COMPOUND Diesel LPG Εξ.αέρας,
δημαρχείο,
διαδρομή
MERCEDES

Benzene 6,688 5,961 6,020

Toluene 17,386 19,234 16,683

Octane 1,587 1,305 0,842

Ethylbenzene 3,157 3,992 3,068

p-m-xylene 11,635 14,636 11,390

o-xylene 21,253 26,347 26,795

a-pinene 0 0 0

1,2,4-TMB 4,602 5,589 4,711

d-limonene 0,161 0,318 0,072

Napthalene 0,403 0,511 0,389

Styrene 0,852 0,740 0,599

1,2,3-TMB 5,378 6,432 5,554

Σ VOCs meas. 73,108 85,069 76,127
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Σχήμα 9.5 Διάγραμμα σύγκρισης συγκεντρώσεων VOCs (μg/m3) για Diesel και LPG

στο εσωτερικό των οχημάτων με ανοιχτά παράθυρα κατά την διάρκεια διαδρομής

Από τον πίνακα 9.7 και το σχήμα 9.5 παρατηρείται ότι στην καμπίνα του

αυτοκινήτου LPG, κατά την διάρκεια διαδρομής με ανοιχτά παράθυρα, έχουμε

συνολικά 85,069 μg/m3 VOC που είναι μεγαλύτερες από αυτές του οχήματος Diesel

το οποίο έχει συγκεντρώσεις μεγέθους 73,108 μg/m3. Αν συγκρίνουμε τις τιμές των

μετρήσεων στα δύο οχήματα αλλά και στον εξωτερικό αέρα βλέπουμε ότι είναι της

ίδιας τάξης μεγέθους και έτσι βγαίνει το συμπέρασμα ότι με ανοιχτά παράθυρα οι

εξωτερικές συγκεντρώσεις VOCs επηρεάζουν και τις συγκεντρώσεις στο εσωτερικό

των οχημάτων. Και στις τρείς περιπτώσεις μεγαλύτερη συγκέντρωση είχε το o-xylene

με 21,253 μg/m3 , 26,347 μg/m3 και 26,795 μg/m3 για Diesel,LPG και εξωτερικό αέρα

αντίστοιχα.
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Στην συνέχεια, ο πίνακας 9.8 παρουσιάζει τη σύγκριση των μετρήσεων που

έγιναν κατά τη διαδρομή του οχήματος Diesel στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης με

ανοιχτά και κλειστά παράθυρα.

Πίνακας 9.8 Αποτελέσματα μετρήσεων στο εσωτερικό του οχήματος Diesel με

ανοιχτά και κλειστά παράθυρα κατά την διάρκεια διαδρομής σε (μg/m3).

COMPOUND Diesel (ανοιχτά) Diesel (κλειστά)

Benzene 6,688 1,605

Toluene 17,386 4,961

Octane 1,587 1,193

Ethylbenzene 3,157 0,941

p-m-xylene 11,635 2,884

o-xylene 21,253 1,220

a-pinene 0 0

1,2,4-TMB 4,602 1,507

d-limonene 0,161 2,058

Napthalene 0,403 0,340

Styrene 0,852 0,349

1,2,3-TMB 5,378 1,726

Σ VOCs meas. 73,108 18,790
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Σχήμα 9.6 Διάγραμμα σύγκρισης συγκεντρώσεων VOCs (μg/m3) στην καμπίνα του

οχήματος Diesel κατά την διάρκεια διαδρομής, για κλειστά και ανοιχτά παράθυρα

Από τον πίνακα 9.8 και το σχήμα 9.6 φαίνεται ότι στην καμπίνα του

πετρελαιοκίνητου, κατά την διάρκεια της διαδρομής, με ανοιχτά παράθυρα υπάρχουν

κατά πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις VOCs από ότι με κλειστά παράθυρα. Το

γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στο ότι το όχημα Diesel δεν παράγει μεγάλο αριθμό

VOCs,όπως έδειξαν και οι πίνακες 9.2, 9.3 και 9.4, σε σχέση με τα διαφορετικού

τύπου καυσίμου οχήματα και πιθανά οι εκπομπές των άλλων οχημάτων να

επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις μέσα στην καμπίνα του οχήματος Diesel. Με ανοιχτά

παράθυρα μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είχε το o-xylene 21,253 μg/m3 , ενώ με

κλειστά το Toluene 4,961 μg/m3.

Ο πίνακας 9.9 παρουσιάζει τη σύγκριση των μετρήσεων που έγιναν κατά τη

διαδρομή του οχήματος LPG στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης με ανοιχτά και

κλειστά παράθυρα.
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Πίνακας 9.9 Αποτελέσματα μετρήσεων στο εσωτερικό του οχήματος LPG με ανοιχτά

και κλειστά παράθυρα κατά την διάρκεια διαδρομής σε (μg/m3).

COMPOUND LPG (ανοιχτά) LPG (κλειστά)

Benzene 5,961 5,526

Toluene 19,234 20,315

Octane 1,305 1,081

Ethylbenzene 3,992 3,700

p-m-xylene 14,636 12,210

o-xylene 6,347 25,285

a-pinene 0 0

1,2,4-TMB 5,589 4,122

d-limonene 0,318 3,234

Napthalene 0,511 0,623

Styrene 0,740 1,031

1,2,3-TMB 6,432 4,736

Σ VOCs meas. 65,0697 81,868

Σχήμα 9.7 Διάγραμμα σύγκρισης συγκεντρώσεων VOCs (μg/m3) στην καμπίνα του

οχήματος LPG κατά την διάρκεια διαδρομής, για κλειστά και ανοιχτά παράθυρα
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Από τον πίνακα 9.9 και το σχήμα 9.7 φαίνεται ότι στην καμπίνα του οχήματος

LPG, κατά την διάρκεια της διαδρομής, με κλειστά παράθυρα υπάρχουν μεγαλύτερες

συγκεντρώσεις VOCs από ότι με ανοιχτά παράθυρα. Με ανοιχτά παράθυρα

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είχε το Toluene 19,234 μg/m3, ενώ με κλειστά το o-

xylene 25,285 μg/m3.

Ο πίνακας 9.10 παρουσιάζει τις συγκεντρώσεις των VOCs που μετρήθηκαν

στον εξωτερικό αέρα . Πιο συγκεκριμένα έγιναν τρείς μετρήσεις κατά τη διάρκεια των

διαδρομών των οχημάτων στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης, μπροστά στο

δημαρχείο και μία μέτρηση σε δρόμο χαμηλής κίνησης όσο γινότανε ταυτόχρονα οι

μετρήσεις στο εσωτερικό των οχημάτων ενώ αυτά λειτουργούσαν στο ρελαντί.
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Πίνακας 9.10 Μετρήσεις εξωτερικού αέρα σε (μg/m3).

COMPOUND Εξ.αέρας,
δημαρχείο,
διαδρομή
MERCEDES
LPG
(ανοιχτά)

Εξ.αέρας,
δημαρχείο,
διαδρομή
MERCEDES
LPG
(κλειστά)

Εξ.αέρας
δημαρχείο,
διαδρομή
OPEL

Εξ. αέρας χαμηλή
κίνηση

Benzene 6,020 4,916 3,234 2,041

Toluene 16,683 12,451 8,981 5,359

Octane 0,842 0,607 0,603 0,160

Ethylbenze
ne

3,068 2,674 1,771 0,372

p-m-xylene 11,390 10,064 6,379 1,290

o-xylene 26,795 4,441 2,772 0,551

a-pinene 0 0 0 0

1,2,4-TMB 4,711 3,718 2,537 0,455

d-limonene 0,072 0,089 0 0

Napthalene 0,389 0,312 0,252 0,070

Styrene 0,599 0,611 0,359 0,051

1,2,3-TMB 5,554 4,390 2,995 0,513

Σ VOCs
meas.

76,127 44,278 29,888 10,866
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Σχήμα 9.8 Διάγραμμα σύγκρισης συγκεντρώσεων VOCs (μg/m3) στον εξωτερικό

αέρα κατά την διάρκεια των διαδρομών

Από τον πίνακα 9.10 και το σχήμα 9.8 φαίνεται ότι στον εξωτερικό αέρα τις

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τις έχει το Toluene με συγκεντρώσεις από 5,359 μg/m3

μέχρι 12,451 μg/m3 και μόνο στην περίπτωση της διαδρομής του οχήματος LPG με

ανοιχτά παράθυρα μεγαλύτερη συγκέντρωση έχει το o-xylene 26,795 μg/m3.

Παρακάτω ο πίνακας 9.11 δείχνει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που

έγιναν στο εσωτερικό των δύο οχημάτων ,ενώ αυτά έχουν σβηστή τη μηχανή για τον

προσδιορισμό των ουσιών που εκπέμπονται από τα υλικά που υπάρχουν μέσα στην

καμπίνα. Επίσης στη τελευταία στήλη παραθέτονται τα αποτελέσματα των

μετρήσεων που έγιναν σε μία μελέτη [14], συγκεκριμένα είναι τα αποτελέσματα που

φαίνονται στον πίνακα 4.2.
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Πίνακας 9.11 Αποτελέσματα μετρήσεων στο εσωτερικό των δύο οχημάτων με

σβηστή την μηχανή σε (μg/m3).

COMPOUND Υλικά OPEL Υλικά
MERCEDES

Αποτελέσματα

Μελέτης [14]

Benzene 1,386 12,199 33

Toluene 4,069 56,100 356

Octane 0,723 3,68 -

Ethylbenzene 0,855 8,5 59

p-m-xylene 3,093 25,66 65

o-xylene 1,394 9,96 25

a-pinene 0 1,15 -

1,2,4-TMB 1,364 8,65 -

d-limonene 0,701 15,14 -

Napthalene 0,205 1,271 -

Styrene 0,312 2,158 79

1,2,3-TMB 1,583 10,1 -

Σ VOCs meas. 15,691 154,569 -
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Σχήμα 9.9 Διάγραμμα σύγκρισης των συγκεντρώσεων VOCs (μg/m3) που

παράγονται από τα υλικά της καμπίνας του κάθε οχήματος

Στον πίνακα 9.11 και το σχήμα 9.9 απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις VOCs

που παράγονται από τα υλικά της καμπίνας του κάθε οχήματος. Είναι σαφές ότι τα

υλικά του Mercedes παράγουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, αυτό οφείλεται στα

δερμάτινα καθίσματα του οχήματος. Επιπλέον βλέπουμε ότι και στα δύο οχήματα

μεγαλύτερη συγκέντρωση έχει το Toluene 4,069 μg/m3 και 56,100 μg/m3 για το

όχημα OPEL και το Mercedes αντίστοιχα. Τέλος φαίνεται ότι τα αποτελέσματα μας

συμφωνούν με αυτά της μελέτης [14] καθώς και εκεί μεγαλύτερη συγκέντρωση έχει

το Toluene 356 μg/m3.

Ο πίνακας 9.12 αναφέρει τις μετρήσεις για καρβονυλικές ενώσεις που έγιναν

στα δύο οχήματα. Πιο συγκεκριμένα έγιναν μετρήσεις δίπλα στην εξάτμιση του

οχήματος LPG, όταν αυτό λειτουργούσε στο ρελαντί, και στο εσωτερικό των δύο

οχημάτων όταν αυτά είχαν σβηστή τη μηχανή για να προσδιοριστούν οι

καρβονυλικές ενώσεις που παράγονται από τα υλικά.
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Πίνακας 9.12 Αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν για καρβονυλικές ενώσεις

σε (μg/m3).

COMPOUND Mercedes
ρελαντί

LPG

Mercedes
σβηστή
μηχανή

Opel
σβηστή
μηχανή

Formaldehyde 163,41 12,48 3,005

Acetaldehyde 55,87 20,26 20,70

Acetone 15,11 13,51 6,52

Benzaldehyde 0 11,86 0

Σύνολο 234,40 58,12 30,23

Σχήμα 9.10 Διάγραμμα σύγκρισης συγκεντρώσεων των καρβονυλικών ενώσεων

(μg/m3) στην καμπίνα των οχημάτων και στην εξάτμιση του οχήματος LPG

Στον πίνακα 9.12 και στο σχήμα 9.10 απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις

καρβονυλικών ενώσεων στην καμπίνα των οχημάτων για τρεις διαφορετικές

καταστάσεις. Στην εξάτμιση του Mercedes μεγαλύτερη συγκέντρωση είχε η

Formaldehyde 163,415 μg/m3. Όσων αφορά το εσωτερικό των δύο οχημάτων το

Mercedes είχε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από το OPEL 58,126 μg/m3 και 30,237
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μg/m3 αντίστοιχα. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι στο Mercedes η

Formaldehyde είχε τριπλάσιες συγκεντρώσεις και το Acetone διπλάσιες. Επιπλέον

στο Mercedes ταυτοποιήθηκε και Benzaldehyde με συγκεντρώσεις 11,862 μg/m3.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούν οι

κατασκευαστές στο εσωτερικό των αυτοκινήτων. Τέλος και στα δύο οχήματα

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είχε η Acetaldehyde με 20,261 μg/m3 και 20,707 μg/m3

για Mercedes και OPEL αντίστοιχα

Στον πίνακα 9.13 φαίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν για

CO2 σε ppm και θερμοκρασία στην καμπίνα του οχήματος LPG όσο αυτό έκανε

διαδρομή στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης, εν ώρα αιχμής, με ανοιχτά και κλειστά

παράθυρα.

Πίνακας 9.13 Θερμοκρασία (°C) και συγκέντρωση CO2 (ppm) στο εσωτερικό

αυτοκινήτου LPG

Χρόνος Temp
(°C)
κλειστά

Temp
(°C)

ανοιχτά

CO2

(ppm)
κλειστά

CO2

(ppm)
ανοιχτά

0 27,6 24,4 668,5 604,4

1 27,7 24,4 637,4 603,2

2 27,7 24,4 628,8 605,6

3 27,8 24,4 702,7 607,4

4 27,9 24,4 722,8 611,7

5 28,07 24,4 734,4 616

6 28,09 24,4 653,2 1030,5

7 28,09 24,6 647,7 910

8 28,1 24,9 658,1 715,5
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9 28,12 25,04 868,7 830,9

10 28,09 25,06 1415,1 720,4

11 28,1 25,08 1760,1 736,3

12 28,07 25,08 2214,9 779,6

13 27,9 25,06 2499,4 686,8

14 27,9 25,06 2876,6 680,1

15 27,8 25,06 3012,2 714,9

16 27,7 25,06 3489,3 672,2

17 27,5 25,04 3600 638,6

18 27,4 24,9 3826,7 628,8

19 27,3 24,9 4123,6 664,8

20 27,3 25,04 4498,8 669,1

21 27,2 25,3 4897,2 679,5

22 27,1 25,7 5000 663,6

23 27,03 26,1 5000 660,6

24 26,7 26,4 5000 657,5

25 26,4 26,7 5000 653,2

26 26,3 27,06 5000 707

27 26,2 27,3 5000 708,8

28 26,2 27,4 5000 654,5

29 26,3 27,5 5000 689,3

30 26,5 27,6 5000 688,6
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Σχήμα 9.11 Διάγραμμα θερμοκρασίας (οC) - χρόνου (min), εντός της καμπίνας, κατά

την διάρκεια της διαδρομής του οχήματος LPG με ανοιχτά και κλειστά παράθυρα

Σχήμα 9.12 Διάγραμμα συγκεντρώσεων CO2 (ppm) - χρόνου (min), εντός της

καμπίνας κατά την διάρκεια της διαδρομής του οχήματος LPG με ανοιχτά και κλειστά

παράθυρα

Από τον πίνακα 9.13 και τα σχήματα 9.12, 9.13 φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις CO2 στο εσωτερικό του οχήματος LPG όταν τα

παράθυρα είναι κλειστά. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση με κλειστά παράθυρα,

φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική τάση των συγκεντρώσεων CO2, από 628,8 ppm

μέχρι 5000 ppm, ενώ στην περίπτωση με ανοιχτά παράθυρα οι συγκεντρώσεις είναι



190

σχετικά σταθερές 603,2 ppm μέχρι 1030,5 ppm. Έτσι προκύπτει το συμπέρασμα ότι

στην καμπίνα των οχημάτων θα πρέπει να υπάρχει εναλλαγή του αέρα, ώστε να μην

υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις CO2.

Τέλος ο πίνακας 9.14 δείχνει τις συγκεντρώσεις CO2 σε ppm και τη

θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα μπροστά από το δημαρχείο της Κοζάνης , κατά τη

διάρκεια των αντίστοιχων μετρήσεων στο εσωτερικό του οχήματος LPG, ενώ αυτό

έκανε διαδρομή στο κέντρο της Κοζάνης εν ώρα αιχμής.

Πίνακας 9.14 Θερμοκρασία (°C) και συγκέντρωση CO2 (ppm) του εξωτερικού αέρα

ταυτόχρονα με την τις διαδρομές του οχήματος LPG με ανοιχτά και κλειστά

παράθυρα αντίστοιχα

Χρόνος Temp (°C)

Εξ. Αέρα
όσο LPG
κλειστά

Temp (°C)

Εξ. Αέρα
όσο LPG
ανοιχτά

CO2 (ppm)

Εξ. Αέρα
όσο LPG
κλειστά

CO2 (ppm)

Εξ. Αέρα
όσο LPG
ανοιχτά

0 24,09 24,4 509,8 468,3

1 23,6 24,4 290 469,5

2 23,1 24,4 371,2 466,4

3 22,7 24,4 505,5 466,4

4 22,4 24,4 491,5 460,9

5 22,2 24,4 354,7 465,2

6 22,05 24,5 458,5 468,3

7 21,8 24,5 444,4 460,3

8 21,7 24,6 530,5 456

9 21,6 24,6 534,2 456

10 21,4 24,6 360,8 460,9

11 21,3 24,6 424,3 464
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12 21,2 24,6 333,9 467

13 21,1 24,6 407,2 466,4

14 21,05 24,6 512,2 467

15 20,9 24,6 347,4 468,3

16 20,9 24,7 527,5 472,5

17 20,8 24,6 332,7 463,4

18 20,7 24,6 517,1 465,2

19 20,6 24,8 536 475,6

20 20,5 25,2 417 468,3

21 20,4 25,5 328,4 466,4

22 20,3 25,8 320,5 465,8

23 20,2 26,08 508,5 468,3

24 20,2 26,3 495,7 467

25 20,1 26,5 329,7 465,2

26 20,1 26,5 454,2 463,4

27 20,07 26,2 380,5 472,5

28 20,05 25,7 367,4 473,7

29 20,007 25,2 422,1 474,4

30 20,03 24,6 413,8 477,4
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Σχήμα 9.13 Διάγραμμα θερμοκρασίας (oC) - χρόνου (σε min), στον εξωτερικό αέρα

κατά την διάρκεια της διαδρομής του οχήματος LPG με ανοιχτά και κλειστά

παράθυρα

Σχήμα 9.14 Διάγραμμα συγκεντρώσεων CO2 (ppm) - χρόνου (min), στον εξωτερικό

αέρα, κατά την διάρκεια της διαδρομής του οχήματος LPG με ανοιχτά και κλειστά

παράθυρα

Από τον πίνακα 9.14 και το σχήμα 9.13 φαίνεται ότι η θερμοκρασία

διατηρείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα και στις δύο περιπτώσεις. Όσον αφορά τη

συγκέντρωση του CO2 στον εξωτερικό αέρα, από το σχήμα 9.14, βλέπουμε ότι στην

πρώτη περίπτωση, δηλαδή αυτή που έγινε ταυτόχρονα με τη μέτρηση της διαδρομής

του οχήματος LPG με ανοιχτά παράθυρα, κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα, ενώ στην
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δεύτερη περίπτωση υπάρχουν μερικές εναλλαγές στη συγκέντρωση του CO2.

Παρόλα αυτά οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα από 290 ppm μέχρι

534,2 ppm.

Σχήμα 9.15 Χρονοδιάγραμμα(σε min) CO2, καμπίνας LPG-εξωτερικού αέρα κατά την

διάρκεια διαδρομής με κλειστά παράθυρα

Σχήμα 9.16 Χρονοδιάγραμμα(σε min) CO2, καμπίνας LPG-εξωτερικού αέρα κατά την

διάρκεια διαδρομής με ανοιχτά παράθυρα

Τα σχήματα 9.15 και 9.16 παρουσιάζουν την σύγκριση των συγκεντρώσεων

του CO2 στην καμπίνα του αυτοκινήτου και τον εξωτερικό αέρα. Φαίνεται ότι και στις
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δύο περιπτώσεις, δηλαδή με ανοιχτά και κλειστά παράθυρα, η συγκέντρωση CO2 στο

εσωτερικό δεν επηρεάζεται από τις συγκεντρώσεις του εξωτερικού αέρα.
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10. Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που έγιναν στα δύο αυτοκίνητα

της μελέτης μας, εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα, τα οποία ισχύουν για τα

δύο οχήματα που μελετήθηκαν. Αρχικά, όσον αφορά τα VOCs, από τις μετρήσεις

που έγιναν στην εξάτμιση των οχημάτων και για τα τρία καύσιμα, τις μεγαλύτερες

συγκεντρώσεις είχε η βενζίνη, στη συνέχεια το LPG και τέλος το Diesel. Το Toluene

ήταν η ουσία με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε Βενζίνη και LPG, ενώ στο Diesel

ήταν το Benzene.

Από τα πειραματικά δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε παραγωγή

καρβονυλικών ενώσεων στην εξάτμιση του οχήματος που λειτουργεί με LPG και

συγκεκριμένα με την Φορμαλδεΰδη να αποτελεί την ένωση με την μεγαλύτερη

παρατηρούμενη συγκέντρωση (163,41 μg/m3) και την ακεταλδεΰδη να αποτελεί την

δεύτερη, σε συγκέντρωση, ουσία, αλλά με σημαντικά μικρότερη συγκέντρωση (55,88

μg/m3). Επίσης για τις καρβονυλικές ενώσεις στο εσωτερικό των οχημάτων, βγάλαμε

το συμπέρασμα ότι στο Mercedes υπάρχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από ότι

στο OPEL.

Στις μετρήσεις που έγιναν στο εσωτερικό του οχήματος Diesel, όταν αυτό

λειτουργεί στο ρελαντί με ανοιχτά και κλειστά παράθυρα, φάνηκε ότι με κλειστά

παράθυρα έχουμε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις VOCs και ότι οι ουσίες με τις

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ήταν p-m-xylene και Toluene, για κλειστά και ανοιχτά

παράθυρα αντίστοιχα. Επίσης στη σύγκριση των δειγματοληψιών μεταξύ Diesel και

LPG, μεγαλύτερες συγκεντρώσεις VOCs είχε το LPG και η ουσία με τις μεγαλύτερες

συγκεντρώσεις και στα δύο οχήματα ήταν το Toluene. Το ίδιο ισχύει και για τα VOCs

που μετρήθηκαν στον εξωτερικό αέρα.
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Επίσης, στο όχημα Diesel οι μετρήσεις στην καμπίνα με την μηχανή να είναι

σε λειτουργία, με την μηχανή σβηστή και στον εξωτερικό αέρα, φανέρωσαν ότι η

εξάτμιση του οχήματος επηρεάζει τον χώρο της καμπίνας.

Επιπλέον για τις δειγματοληψίες που έγιναν στο εσωτερικό των δύο

οχημάτων, Diesel και LPG, κατά τη διάρκεια διαδρομής στο κέντρο της πόλης της

Κοζάνης, με ανοιχτά και κλειστά παράθυρα, βγάλαμε τα εξής συμπεράσματα. Το

όχημα Diesel είχε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις VOCs από το όχημα LPG όταν τα

αυτοκίνητα είχαν ανοιχτά παράθυρα, ενώ το όχημα LPG όταν είχαν κλειστά.

Ξεχωριστά για το όχημα Diesel υψηλότερες συγκεντρώσεις είχαν οι ουσίες o-xylene

και Toluene, για ανοιχτά και κλειστά παράθυρα αντίστοιχα, ενώ για το LPG το

Toluene είχε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην περίπτωση που το όχημα είχε κλειστά

παράθυρα και το o-xylene, όταν το όχημα είχε ανοιχτά παράθυρα.

Όσον αφορά τα υλικά των οχημάτων, βλέπουμε ότι το Mercedes είχε

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις VOCs από το OPEL, γεγονός που οφείλεται στις

δερμάτινες επιφάνειες του αυτοκινήτου. Και για τα δύο οχήματα υψηλότερες

συγκεντρώσεις είχε το Toluene, ένα αποτέλεσμα που συμφωνεί με τα αποτελέσματα

μιας μελέτης [14].

Από τις μετρήσεις που έγιναν για τα VOCs που υπάρχουν στον εξωτερικό

αέρα είδαμε ότι τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τις έχει το Toluene, εκτός από μια

περίπτωση όπου τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τις είχε το o-xylene. Αυτό μπορεί να

οφείλεται στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη μέτρηση υπήρχε αυξημένη κίνηση

αυτοκινήτων.

Γενικότερα από όλες τις μετρήσεις που έγιναν για τα VOCs βλέπουμε ότι οι

ουσίες με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι το Toluene και το o-xylene γεγονός

που συμφωνεί με τα αποτελέσματα μιας μελέτης [22] που αναφέρει ότι το 85% των

VOCs, που εντοπίζονται στο εσωτερικό λεωφορείων, αποτελείται από Toluene, o-

xylene, Ethylbenzene και p-m-xylene
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Τέλος όσον αφορά τις μετρήσεις για CO2 στο εσωτερικό του οχήματος LPG

και τον εξωτερικό αέρα, όσο το αυτοκίνητο LPG έκανε διαδρομή στο κέντρο της

Κοζάνης βλέπουμε ότι οι συγκεντρώσεις στον εξωτερικό αέρα είναι σχετικά σταθερές,

ενώ στο εσωτερικό του οχήματος, όταν αυτό είναι με κλειστά παράθυρα οι

συγκεντρώσεις είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. Για το λόγο αυτό είναι καλό όταν

οδηγούμε να επιτρέπουμε να εισέρχεται φρέσκος αέρας στο εσωτερικό του οχήματος.

Επιπλέον Όσον αφορά τις μετρήσεις που έγιναν για τη θερμοκρασία στο εσωτερικό

του οχήματος LPG, κατά τη διάρκεια διαδρομής στο κέντρο της Κοζάνης, βλέπουμε

ότι έχουμε υψηλότερες τιμές όταν το όχημα έχει κλειστά παράθυρα, σε σχέση με το

όταν έχει ανοιχτά.



198

Βιβλιογραφία

[1] Araujo J.A., Barajas B., Kleinman M., Wang X., Bennett B.J., Gong K.W., Navab

M., Harkema J., Sioutas C., Lusis A.J., Nel, A.E. (2008). Ambient Particulate

Pollutants in the Ultrafine Range Promote Early Atherosclerosis and Systemic

Oxidative Stress. Circulation Research 102 (5), 589-596.

[2] APHEKOM, 2011. Improving Knowledge and Communication for Decision Making

on Air Pollution andHealth in Europe (2009–2011).

[3] ΕΕΑ, 2013a. Air Quality in Europe. Report No 9/2013 European Environment

Agency Copenhagen, Denmark.

[4] WHO, 2005. Effects of air pollution on children's health and development — a

review of the evidence, World Health Organization, Regional Office for Europe,

Copenhagen, Denmark.

[5] ΕΕΑ, 2013b. Environment and human health. Joint EEA-JRC report No 5/2013

European Environment Agency Copenhagen, Denmark.

[6] Saffari A et al. (2013). Increased Biomass Burning due to the economic crisis in

Greece and its adverse impact on wintertime air quality in Thessaloniki. Environ. Sci.

Technol., 47 (23), 13313-13320.

[7] Samara C., Kouimtzis T., Tsitouridou R., Kanias G., Simeonov V. (2003).

Chemical mass balance source apportionment of PM10 in an industrialized urban

area of Northern Greece. Atmospheric Environment 37 (1), 41-54.

[8] https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2013/arthra/poiotita-aera-

esoterikon-choron

[9] International Agency for Research on Cancer (IARC) Overall Evaluations of

Carcinogenicity: An Updating of IARC Monographs Volumes 1 to 42. IARC; Lyon,

France: 1987.



199

[10] Yoshida T., Matsunaga I. A case study on identification of airborne organic

compounds and time courses of their concentrations in the cabin of a new car for

private use. Environ. Int. 2006;32:58–79. doi: 10.1016/j.envint.2005.04.009.

[11] Zhu Y, Eiguren-Fernandez A, Hinds WC and Miguel A. In-cabincommuter

exposure to ultrafine particles on Los Angeles free-ways. Environ Sci Technol 2007;

41: 2138–2145

[12] Xhu, Air quality inside motor vehicles' cabins: A review. Available from:

https://www.researchgate.net/publication/310466891_Air_quality_inside_motor_vehic

les'_cabins_A_review [accessed Oct 16 2018].

[13] Brodzik K., Faber J., Łomankiewicz D., Gołda-Kopek A. In-vehicle VOCs

composition of unconditioned, newly produced cars. J. Environ. Sci. 2014;26:1052–

1061. doi: 10.1016/S1001-0742(13)60459-3.

[14] Xiong, Air quality inside motor vehicles' cabins: A review. Available from:

https://www.researchgate.net/publication/310466891_Air_quality_inside_motor_vehic

les'_cabins_A_review [accessed Oct 16 2018].

[15] Hoshino K, Kato S, Tanabe S, Ataka Y, Ogawa S and ShimofujiT. Measurement

of VOC and SVOC emitted from automotive interior materials by thermal desorption

test chamber method.In: Indoor Air 2005 (ed.) The 10th international conference

onindoor air and climate, Beijing, China, 4–9 September 2005,pp.2231–2236. Beijing:

Tsinghua University Press

[16] Kim K-W, Lee B-H, Kim S, Kim H-J, Yun J-H, Yoo S-E and Sohn JR. Reduction

of VOC emission from natural flours filled biodegradable bio-composites for

automobile interior. J Hazard Mat 2011; 187: 37–43

[17] Fedoruk MJ and Kerger BD. Measurement of volatile organic compounds inside

automobiles. J Exposure Anal Environ Epidemiol 2003; 13: 31–41

https://www.researchgate.net/publication/310466891_Air_quality_inside_motor_vehicles'_cabins_A_review
https://www.researchgate.net/publication/310466891_Air_quality_inside_motor_vehicles'_cabins_A_review
https://www.researchgate.net/publication/310466891_Air_quality_inside_motor_vehicles'_cabins_A_review
https://www.researchgate.net/publication/310466891_Air_quality_inside_motor_vehicles'_cabins_A_review


200

[18] Chang C-C, Lo J-G, Wang J-L. Assessment of reducing ozone forming potential

for vehicles using liquefied petroleum gas as an alternative fuel. Atmos Environ

2001;35:6201–11.

[19] Characterization of VOCs from LPG and unleaded petroleum fuelled passenger

cars G.A. Ayoko, A. Singh, M.C.H. Lim, Z.D. Ristosvski, E.R. Jayaratne, L. Morawska,

G. King, E. Christensen, an International Laboratory for Air Quality and Health,

Faculty of Science and Technology, Queensland University of Technology, GPO Box

2434, Brisbane, QLD 4001, Australia b Investigative Chemistry Section, Queensland

Health Forensic and Scientific Services, 39 Kessels Road, Coopers Plain, Australia

[20] You K.W., Ge Y.S., Bin H., Ning Z.W., Zhao S., Zhang Y.N., Peng X.

Measurement of in-vehicle volatile organic compounds under static conditions. J.

Environ. Sci. 2007;19:1208–1213

[21] Zhang G.S., Li T.T., Luo M., Liu J.F., Liu Z.R., Bai Y.H. Air pollution in the

microenvironment of parked new cars. Build. Environ. 2008;43:315–319

[22]Evaluation of Volatile Organic Compounds and Carbonyl Compounds Present in

the Cabins of Newly Produced, Medium- and Large-Size Coaches in China

Yan-Yang Lu, Yi Lin, Han Zhang, Dongxiao Ding, Xia Sun, Qiansheng Huang, Lifeng

Lin, Ya-Jie Chen, Yu-Lang Chi, and Sijun Dong

[23] Σημειώσεις στο μάθημα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης του ΔΡ. Κολοκοτρώνη

[24] Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Willard W. Pulkrabek

[25] Σημειώσεις για VOCs του κυρίου Σαχινίδη Συμεών (Φυσικός Ραδιολόγος)

[26] https://periergaa.blogspot.com/2012/10/blog-post_5740.html

[27]http://edrpl.us/blog/2016/12/21/volatile-organic-compounds-the-effect-on-human-

health-and-cognition

[28] https://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-7185-0_8

[29] https://toxtown.nlm.nih.gov/text_version/chemicals.php?id=31

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20YJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chi%20YL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27314375
https://periergaa.blogspot.com/2012/10/blog-post_5740.html


201

[30]http://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/risk-factors/indoor-

air-pollution

[31] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_el.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_el.htm

	Περίληψη
	Summary
	1 Ποιότητα εξωτερικού αέρα
	1.1 Όρια ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα
	1.2 Επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγε
	1.2.1 Ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού

	1.3 Το οικονοµικό κόστος των επιδράσεων στην υγεία
	1.4 Πολιτικές βελτίωσης της ποιότητας του αέρα
	1.5 Η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ελλάδα

	2. Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου
	2.1 Πηγές ρύπανσης εσωτερικών χώρων
	2.2 Ρύποι εσωτερικών χώρων
	2.2.1 Σωματίδια (PM)
	2.2.2 Καύσιμα βιομάζας
	2.2.3 Το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ2)
	2.2.4 Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)
	2.2.5 Αλλεργιογόνα

	2.3 Επιπτώσεις στην υγεία λόγω εσωτερικής ρύπανσης
	2.3.1 Επιπτώσεις από καύσιμα βιομάζας
	2.3.2 Επιπτώσεις από Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (V

	2.4 Τρόποι αντιμετώπισης της εσωτερικής ρύπανσης
	2.5.1 Καλή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου
	2.5.2 Πως γίνεται ο σωστός εξαερισμός ;

	2.6 Σύνοψη

	3. Ρύποι που εκπέμπονται από Μηχανές Εσωτερικής Κα
	3.1.Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
	3.1.1 Εισαγωγή στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
	3.1.2 Ιστορία των μηχανών αυτοκινήτων
	3.1.3 Γενικότερα για της Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
	3.1.4 Τρόποι ανάφλεξης ΜΕΚ
	3.1.4.α. Μηχανές ανάφλεξης με σπινθήρα (SI)
	3.1.4.β. Μηχανές ανάφλεξης δια συμπιέσεως.
	3.1.5 Ανατομία μηχανής
	3.1.6 Καύσιμα Μηχανών
	3.1.6.1 Βενζίνη
	3.1.6.2 Diesel
	3.1.6.3 LPG
	3.1.6.4 Χαρακτηριστικά καυσίμων
	3.1.7 Λειτουργία Μηχανής SI
	3.1.8 Λειτουργία μηχανής Diesel
	3.1.8.α. Ο Τετράχρονος Κύκλος Diesel
	3.1.8.β. Χαρακτηριστικά Μηχανών Diesel
	3.1.8.γ.Χρήση Μηχανών Diesel
	3.1.8.δ. Δομικά Στοιχεία
	3.1.9 Μετατροπή και λειτουργία  υγραεριοκίνησης

	3.2 Ρύπανση από Μηχανές εσωτερικής καύσης
	3.2.1 Μηχανές SI
	3.2.2.α. Μηχανές Diesel απευθείας έγχυσης
	3.2.2.β. Έλεγχος των Εκπομπών Ρύπων από Diesel Κιν
	3.2.3 Εκπομπές Ρύπων

	3.3 Ατμοσφαιρικοί ρύποι
	3.3.1 Οξείδια του αζώτου
	3.3.2 Άκαυστοι υδογονάνθρακες
	3.3.2.α. Εκπομπές άκαυστων υδρογονανθράκων από μηχ
	3.3.2.β. Εκπομπές άκαυστων υδρογονανθράκων από μηχ
	3.3.3. Μονοξείδιο του άνθρακα
	3.3.4 Διοξείδιο του άνθρακα
	3.3.5 Αιωρούμενα σωματίδια
	3.3.6. Αλδεΰδες
	3.3.7. Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs)
	3.3.7.1 Εισαγωγή
	3.3.7.2. Πτητικές Οργανικές Ενώσεις και η επίδραση
	3.3.7.3. Μέτρηση Των Επιπέδων Των VOCs
	3.3.7.3.α.Ενεργητική δειγματοληψία
	3.3.7.3.β.Παθητική δειγματοληψία
	3.3.7.3.γ. Αέριος Χρωματογράφος

	3.3.7.3.δ. Υγρός Χρωματογράφος
	4.Ποιότητα αέρα σε καμπίνες αυτοκινήτου
	4.1 Μικροπεριβάλλον της καμπίνας του αυτοκινήτου κ
	4.1.1 Περιβάλλον εντός της καμπίνας
	4.1.2 Επίδραση του εξαερισμού
	4.1.3 Εσωτερικές εκπομπές
	4.2 Μετρήσεις εντός της καμπίνας των οχημάτων
	4.2.1 Δοκιμή περιβαλλοντικού θαλάμου (chamber test
	4.2.2 Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ)
	4.2.3 VOCs
	4.2.4 Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
	4.2.5 Φορμαλδεΰδη και άλλες καρβονύλιες ενώσεις
	4.2.6 Άλλα VOCs
	4.2.7 Επιπλέον στοιχεία

	4.3 Σημασία για την υγεία

	5.Μέτρα της ΕΕ για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύ
	5.1 Ρύθμιση εκπομπών ρύπων των οχημάτων σε επίπεδο
	5.2 Έλεγχος εκπομπών αυτοκινήτων
	5.3 Δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησ
	5.4 Ποιες είναι οι διάφορες «πράξεις της RDE»;
	5.5 Συντελεστής συμμόρφωσης στη διαδικασία δοκιμής
	5.6 Δοκιμές των εκπομπών CO2
	5.7 Τι άλλο πράττει η Επιτροπή για να καταστήσει τ
	5.8 Μέτρα για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που κυκλο
	5.9 Ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας του αέρα
	5.10 Προώθηση αυτοκινήτων χαμηλών και μηδενικών εκ

	6. Πτητικές οργανικές ενώσεις σε βενζινοκίνητα (U
	6.1 Γενικά
	6.2 Μεθοδολογία εκτέλεσης πειραματικής διαδικασίας
	6.2.1 Επιλογή των αυτοκινήτων
	6.2.2 Τρόποι λειτουργίας
	6.2.3 Δειγματοληψία καυσαερίων και ανάλυση των υδρ

	6.3 Αποτελέσματα συγκεντρώσεων VOCs
	6.3.1 Προσδιορισμός των πτητικών οργανικών ενώσεων
	6.3.2 Τρόποι λειτουργίας
	6.3.3 Ανάλυση δεδομένων

	6.4 Συμπεράσματα της την μελέτης ‘Πτητικές οργανικ

	7. VOCs σε λεωφορεία μεσαίου και μεγάλου μεγέθους
	7.1. Εισαγωγή
	7.2. Λεωφορεία
	7.2.1. Περιγραφή των λεωφορείων
	7.2.2. Δειγματοληψία αέρα της μελέτης για τα λεωφο

	7.3. Αποτελέσματα της μελέτης για τα λεωφορεία
	7.3.1. Αναγνώριση οργανικών ενώσεων στις καμπίνες 
	7.3.2. Χαρακτηριστικά Εκπομπών και Συντελεστές Σύν
	7.3.3 Επίδραση της εσωτερικής θερμοκρασίας στις εκ
	7.3.5. Επιδράσεις της εσωτερικής σχετικής υγρασίας

	7.4.Συμπεράσματα της μελέτης για τα λεωφορεία
	Σκοπός

	8. Μετρήσεις
	8.1  Μετρήσεις VOCs
	8.1.1 Θερμική εκρόφηση με το σύστημα TDSA (thermal
	8.2 Καρβονυλικές ενώσεις
	8.2.1 Προετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση με HPLC κ

	8.3 CO2

	9. Αποτελέσματα μετρήσεων
	10. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία

