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Τι είναι η καύσηΤι είναι η καύση

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις 
είναι οι καύσεις οργανικών μορίων
 Υδρογονάνθρακες (καύσιμα για
   παραγωγή ενέργειας)
 Υδατάνθρακες / λίπη (ζωντανοί
   οργανισμοί)
 Βιομάζα (ξύλο για παραγωγή   
   θερμότητας, τσιγάρο,...)
 ...

Καύση είναι η αντίδραση ενός ατόμου ή μορίου με 
το οξυγόνο με την ταυτόχρονη παραγωγή φωτός 
(φλόγα) / θερμότητας
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Παραδείγματα χρήσης της καύσης Παραδείγματα χρήσης της καύσης 
στην καθημερινή μας ζωήστην καθημερινή μας ζωή

Παραγωγή ενέργειας /    
θερμότητας

«Εξαφάνιση» 
σκουπιδιών ή άλλων 
στερεών (μετατροπή του 
προβλήματος της 
στερεάς ρύπανσης σε 
αέρια)

Κάπνισμα
…
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Τι είναι η καλαμιάΤι είναι η καλαμιά

Το τμήμα των 
καλλιεργήσιμων 

φυτών (πχ
σιτάρι, ρύζι,..) 

που απομένουν 
στο έδαφος 

μετά την 
συγκομιδή
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Ιδιαιτερότητα της περιοχής Ιδιαιτερότητα της περιοχής 
των Φιλίππωντων Φιλίππων

H περιοχή των Φιλίππων βρίσκεται πάνω σε ένα 
κοίτασμα τύρφης
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Τι είναι η τύρφηΤι είναι η τύρφη
Tο προϊόν του 

πρώτου σταδίου 
ανθρακοποίησης 

της οργανικής 
ύλης (10% της 
αρχικής ύλης)

Νεκρά φυτά     Τύρφη    Λιγνίτης   Λιθάνθρακας  Ανθρακίτης
           50% C      72%C          85%C            93%C

Πάχος 21 m        3 m  1 m           <1 m          <1 m

Χρόνος σχηματισμού: 150 -   60 εκατ. χρόνια
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Ορισμένα στοιχεία για το κοίτασμα Ορισμένα στοιχεία για το κοίτασμα 
τύρφης στους Φιλίππουςτύρφης στους Φιλίππους

Το κοίτασμα των Φιλίππων καλύπτει έκταση 

περίπου 55 km

2

 και έχει βάθος περίπου 190 
μέτρα. 

Είναι το τρίτο πιο παχύ κοίτασμα τύρφης 
παγκοσμίως
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Προϊόντα καύσηςΠροϊόντα καύσης  (καυσαέρια)(καυσαέρια)
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Τι προβλήματα δημιουργεί η καύσηΤι προβλήματα δημιουργεί η καύση
Η καύση είναι σπάνια πλήρης:

α.  είτε γιατί δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο, 
ακόμα και σε ανοιχτό χώρο λόγω τοπικής 
έλλειψης αέρα στο σημείο της καύσης

β.  είτε γιατί, σε πολύ γρήγορες διεργασίες δεν 
προλαβαίνει να ολοκληρωθεί χρονικά, 

          (πχ κινητήρες)

Η ατελής καύση  παράγει ενδιάμεσες χημικές ενώσεις 
που είναι συχνά επικίνδυνες, τους ρύπους
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Προϊόντα καύσηςΠροϊόντα καύσης  (καυσαέρια)(καυσαέρια)
          Tα κυριότερα παραπροϊόντα και απόβλητα από την καύση είναι:Tα κυριότερα παραπροϊόντα και απόβλητα από την καύση είναι:

α) οι α) οι αέριοι ρύποιαέριοι ρύποι,,  
              τα οξείδια του άνθρακα (μονοξείδιο CO και διοξείδιο CO2), τα οξείδια του άνθρακα (μονοξείδιο CO και διοξείδιο CO2), 
              τα οξείδια του θείου (SOx), τα οξείδια του θείου (SOx), 
              τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx),τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx),

β) η β) η τέφρα (στάχτη),τέφρα (στάχτη), που παραμένει στο έδαφος και που παραμένει στο έδαφος και
        η τέφρα που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα (η τέφρα που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα (αιωρούμενα σωματίδια)αιωρούμενα σωματίδια)

        
        γ) οι γ) οι οργανικές ενώσεις οργανικές ενώσεις  ουσίες ιδιαίτερα  ουσίες ιδιαίτερα τοξικές   τοξικές   όπως όπως 
        οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, 
        οι διοξίνες,οι διοξίνες,
        τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια κ.α., τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια κ.α., 
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Αέριοι ρύποιΑέριοι ρύποι
Οξείδια του άνθρακα (COx)Οξείδια του άνθρακα (COx)

Το διοξείδιο του άνθρακα, είναι ο κύριος υπεύθυνος για την Το διοξείδιο του άνθρακα, είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 
δημιουργία του δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίουφαινομένου του θερμοκηπίου και τις  και τις 
κλιματολογικές αλλαγές στον πλανήτη. κλιματολογικές αλλαγές στον πλανήτη. 

        Η καύση των γαιανθράκων εκλύει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα Η καύση των γαιανθράκων εκλύει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα 
από ότι η καύση του πετρελαίου ή φυσικού αερίου.από ότι η καύση του πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

  Οξείδια του αζώτου (NOx)Οξείδια του αζώτου (NOx)
Είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία του λεγόμενου «Είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία του λεγόμενου «ατμοσφαιρικού ατμοσφαιρικού 
νέφουςνέφους» στις μεγαλουπόλεις, αλλά και για το σχηματισμό » στις μεγαλουπόλεις, αλλά και για το σχηματισμό όξινης όξινης 
βροχήςβροχής ( (νιτρικό οξύνιτρικό οξύ). ). 

        Συνεισφέρουν στο σχηματισμό Συνεισφέρουν στο σχηματισμό όζοντοςόζοντος στα χαμηλά στρώματα της  στα χαμηλά στρώματα της 
ατμόσφαιρας, όπου είναι ανεπιθύμητο και επιβλαβές για την υγεία.ατμόσφαιρας, όπου είναι ανεπιθύμητο και επιβλαβές για την υγεία.

  Οξείδια θείου (SOx)Οξείδια θείου (SOx)
Με την υγρασία της ατμόσφαιρας σχηματίζεται Με την υγρασία της ατμόσφαιρας σχηματίζεται θειικό οξύθειικό οξύ,, που στην  που στην 
συνέχεια εναποτίθενται με την βροχή συνέχεια εναποτίθενται με την βροχή ((όξινη βροχήόξινη βροχή)) προκαλώντας  προκαλώντας 
σοβαρές ζημιές στα δάση και οξίνιση των λιμνώνσοβαρές ζημιές στα δάση και οξίνιση των λιμνών
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Τι προκαλεί η καύση της Τι προκαλεί η καύση της 
καλαμιάςκαλαμιάς

Τα καλάμια από 
διάφορα φυτά δεν 
εκλύουν τις ίδιες 
ποσότητες ρύπων
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Τι προβλήματα δημιουργεί η Τι προβλήματα δημιουργεί η 
καύση της καλαμιάςκαύση της καλαμιάς

Η καύση της καλαμιάς, παρότι 
πραγματοποιείται σε ανοιχτό μέρος, γίνεται 
σε τοπικές συνθήκες έλλειψης αέρα κοντά 
στην επιφάνεια των στερεών, με συνέπεια 
την σημαντική παραγωγή αέριων ρύπων, 
και τέφρας (στο έδαφος και αιωρούμενα 
σωματίδια)
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Τέφρα (αιωρούμενα σωματίδια)Τέφρα (αιωρούμενα σωματίδια)    ((PM)PM)

      Τα σωματίδια της ιπτάμενης τέφρας είναι σφαιρικά, με πολύ Τα σωματίδια της ιπτάμενης τέφρας είναι σφαιρικά, με πολύ 
μικρή διάμετρο (0.5-100 μικρή διάμετρο (0.5-100 μμm). m). 

      Αποτελούνται κυρίως από διοξείδιο του πυριτίου (SiO2), Αποτελούνται κυρίως από διοξείδιο του πυριτίου (SiO2), 
οξείδιο του αργιλίου (Al2O3) και οξείδιο του σιδήρου οξείδιο του αργιλίου (Al2O3) και οξείδιο του σιδήρου 
(Fe2O3). (Fe2O3). 

      Συχνά είναι εμπλουτισμένη με Συχνά είναι εμπλουτισμένη με βαρέα και ραδιενεργά βαρέα και ραδιενεργά 
μέταλλα μέταλλα  (π.χ μόλυβδο). (π.χ μόλυβδο).

      Προσροφούν τους άλλους ρύπους και γίνονται ακόμη πιο Προσροφούν τους άλλους ρύπους και γίνονται ακόμη πιο 
τοξικάτοξικά
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ΣωματίδιαΣωματίδια
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Ιδιαιτερότητα της περιοχής των Ιδιαιτερότητα της περιοχής των 
ΦιλίππωνΦιλίππων

H περιοχή των Φιλίππων βρίσκεται πάνω σε ένα 
κοίτασμα τύρφης

 Η τύρφη αναφλέγεται (πυρολύεται) κατά την διάρκεια 
της καύσης της καλαμιάς και η καύση της μπορεί να 
διαρκέσει και πολλές μέρες μετά την ολοκλήρωση της 
επιφανειακής καύσης

 Η καύση / πυρόλυση της τύρφης εκλύει σημαντικές 
ποσότητες αερίων ρύπων (ειδικά των ιδιαίτερα 
επικίνδυνων μικροσωματιδίων), ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ από 
αυτές της καύσης της καλαμιάς
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η εισπνοήη εισπνοή

►είναι ο γρηγορότερος δρόμος, είναι ο γρηγορότερος δρόμος, 
      με τον οποίο μια ουσία με τον οποίο μια ουσία 
►μπαίνει στον οργανισμό μπαίνει στον οργανισμό 
►και ασκεί δράση. και ασκεί δράση. 
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Proinflammatory effect of fine and ultrafine Proinflammatory effect of fine and ultrafine 
particulate matter usingparticulate matter using

size-resolved urban aerosols from Parissize-resolved urban aerosols from Paris

►Ramgolam et al., 2008 
  συσχέτισαν το μέγεθος και τη χημική 

σύσταση των PM  με φλεγμονές της 
αναπνευστικής οδού 

    Χ Α Π 
    βρογχίτιδες
    πνευμονίες
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Ambient particulate matter acceleratesAmbient particulate matter accelerates
coagulation via an IL-6–dependent pathwaycoagulation via an IL-6–dependent pathway

►Mutlu et al., 2007 
   δημοσιεύουν έναν πιθανό μηχανισμό που 

σχετίζει τα PM με φαινόμενα θρόμβωσης 
        εμφράγματαεμφράγματα
        αγγειακά εγκεφαλικά  επεισόδιααγγειακά εγκεφαλικά  επεισόδια



3/10/2012  

Μελέτες συσχέτισης καρκίνου Μελέτες συσχέτισης καρκίνου 
πνεύμονα και μικροσωματιδίωνπνεύμονα και μικροσωματιδίων

Study Population, follow-up Exp contrast RR 95% CI 

Dockery 1993 USA, 1974-91 18.9 µ g/m3 1.37 0.81-2.31 

Pope 2002 USA, 1979-2000 10 µ g/m3 1.08 1.01-1.16 

McDonnell 2000 California, 1977-92 24.3 µ g/m3 2.23 0.56-8.94 
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Σωματίδια καύσης στις Σωματίδια καύσης στις 
πνευμονικές κυψελίδεςπνευμονικές κυψελίδες
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Αερομεταφερόμενα 
σωματίδια 

(PM)

Αντιπροσωπευτικές 
επιπτώσεις

(συμπεριλαμβανομένων 
των συνθετικών ινών, 
ινών αμίαντου, 
σωματιδίων από 
καύσεις)

 Ερεθισμός των βλεννογόνων 
(ρινίτιδες, επιπεφυκίτιδες) και του 
δέρματος (δερματίτιδες). 
 Πρόωρη θνησιμότητα, επιδείνωση 
αναπνευστικών και καρδιαγγειακών 
παθήσεων, 
 Αλλαγές στην αναπνευστική 
λειτουργία και αύξηση των 
αναπνευστικών συμπτωμάτων, 
 Αλλαγές στους ιστούς και στη δομή 
των πνευμόνων και αλλαγή των 
μηχανισμών άμυνας του 
αναπνευστικού συστήματος.
 Καρκινογένεση 
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Στον νομό Καβάλας 
καλλιεργείται 
κυρίως καλαμπόκι 
και σιτάρι (περίπου 
200,000 στρέμματα 
ή το 40% της 
καλλιεργήσιμης 
επιφάνειας)

Εκτιμήσεις της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην περιοχή των 

Φιλίππων
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Θεωρώντας τους συντελεστές εκπομπής που βρίσκουμε 
στην βιβλιογραφία, κάθε χρόνο παράγονται από την καύση 
της καλαμιάς στην περιοχή των Φιλίππων (και θεωρώντας 
το 40% της έκτασης των 55 km2)

- 19.000 τόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα
- 95 τόνοι σωματίδια
- 560 τόνοι μονοξείδιο του άνθρακα
- 110 τόνοι υδρογονάνθρακες
- 10 τόνοι οξείδια του αζώτου 

Εκτιμήσεις της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην περιοχή των 

Φιλίππων (Ζέρβας &συν,  2009)
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Οι ποσότητες αυτές ισοδυναμούν με την ποσότητα 
που εκπέμπει ένα μέσο σύγχρονο πετρελαιοκίνητο ΙΧ 
αυτοκίνητο που διανύει:

- διοξείδιο του άνθρακα: 1,250,000 km

- σωματίδια: 190,000,000,000 km

- μονοξείδιο του άνθρακα: 11,200,000 km 

- υδρογονάνθρακες: 22,000,000,000 km

- οξείδια του αζώτου: 2,500,000 km

Αντιστοιχία με άλλες πηγές Αντιστοιχία με άλλες πηγές 
ατμοσφαιρικής ρύπανσηςατμοσφαιρικής ρύπανσης
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Ή εναλλακτικά, ο αριθμός  των μέσων σύγχρονων 
πετρελαιοκίνητων ΙΧ αυτοκινήτων  που διατρέχουν 50 
χιλιόμετρα την μέρα x 365 μέρες τον χρόνο στην 
περιοχή είναι:

- διοξείδιο του άνθρακα: 70

-σωματίδια: 10,000,000

- μονοξείδιο του άνθρακα: 600

- υδρογονάνθρακες: 1,200,000

- οξείδια του αζώτου: 140

Αντιστοιχία με άλλες πηγές Αντιστοιχία με άλλες πηγές 
ατμοσφαιρικής ρύπανσηςατμοσφαιρικής ρύπανσης
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Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, μόνο το 5% των 
αγροτών χρησιμοποιεί την καύση της καλαμιάς.
Αν θεωρήσουμε ότι μόνο το 2% της επιφάνειας καίγεται και 
όχι το 40% (καλαμπόκι και σιτάρι) των 55 km2  (όπως πριν), 
τότε έχουμε πάλι πολύ υψηλούς αριθμούς

- σωματίδια: 500,000 πετρελαιοκίνητα ΙΧ αυτοκίνητα

- υδρογονάνθρακες: 60,000 πετρελαιοκίνητα ΙΧ   αυτοκίνητα

Τι ποσοστό αγροτών καίνε τις καλαμιές στους 
Φιλίππους;

Αντιστοιχία με άλλες πηγές Αντιστοιχία με άλλες πηγές 
ατμοσφαιρικής ρύπανσηςατμοσφαιρικής ρύπανσης
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Ιδιαιτερότητα της περιοχής των Ιδιαιτερότητα της περιοχής των 
ΦιλίππωνΦιλίππων

H περιοχή των Φιλίππων βρίσκεται πάνω σε ένα 
κοίτασμα τύρφης

 Η τύρφη αναφλέγεται (πυρολύεται) κατά την διάρκεια της 
καύσης της καλαμιάς και η καύση της μπορεί να διαρκέσει 
και πολλές μέρες μετά την ολοκλήρωση της επιφανειακής 
καύσης.

 Η καύση / πυρόλυση της τύρφης εκλύει σημαντικές 
ποσότητες αερίων ρύπων (ειδικά των ιδιαίτερα 
επικίνδυνων PM – μικροσωματιδίων και των 
πολυκυκλικών υδρογονανθράκων),    ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ από 
αυτές της καύσης της καλαμιάς
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Επομένως…Επομένως…

  Η καύση της καλαμιάς στην περιοχή των 
Φιλίππων εκλύει ιδιαίτερα σημαντικές ποσότητες 
ρύπων, οι οποίες ισοδυναμούν με την ρύπανση 
που προκαλείται από πολλές εκατοντάδες χιλιάδες 
ΙΧ αυτοκίνητα

 Οι ρύποι αυτοί είναι ιδιαίτερα τοξικοί
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Fischer et al, Eur Respir J 2003

Θνησιμότητα - Γυναίκες, Ηλικιωμένοι
     SO2, NO2, CO

Cakmak, Envir Health Perspect 2007Iwai, Envir Res 2005
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Fischer et al, Eur Respir J 2003

 
Θνησιμότητα 
    Αέρια μικροσωματίδια, black smoke, O3, S02, CO
 

Cakmak, Envir Health Perspect 2007Iwai, Envir Res 2005
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      Αυξημένος κίνδυνος για νοσηλείες 

      Γυναίκες, Ηλικιωμένοι

 Αέρια μικροσωματίδια 
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Dominici, JAMA 2006

B) Αυξημένος κίνδυνος για νοσηλείες
    Αέρια μικροσωματίδια  

Ezzati M, Lancet 2001Gouveia, Occup Environ Med 2000

αύξηση των PM2.5 κατά 10μg/m3

1,25
1,3

1,35
1,4

1,45
1,5

1,55
1,6

1,65

% αύξηση σε νοσηλείες
ημερησίως για ΧΑΠ

% αύξηση σε νοσηλείες
ημερησίως για λοιμώξεις
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Αέριοι ρύποι σχετίζονται θετικά με δείκτες Αέριοι ρύποι σχετίζονται θετικά με δείκτες 
νοσηρότητας αναπνευστικών νοσημάτων νοσηρότητας αναπνευστικών νοσημάτων 

Β)  Αυξημένος κίνδυνος για νοσηλείες 
      (Αέρια μικροσωματίδια, Ν0χ, SO2, CO, Ο3)

Γ)  Αυξημένος κίνδυνος για νοσηλείες – Γυναίκες 
Ηλικιωμένοι

 (Αέρια μικροσωματίδια, SO2, NOχ, CO, 03)

Δ) Θνησιμότητα 
     (Αέρια μικροσωματίδια , black smoke, O3, S02, CO)

A) Αυξημένος κίνδυνος για συμπτώματα 
      (Αέρια μικροσωματίδια, Ν0χ)
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Στην ΕλλάδαΣτην Ελλάδα;;
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Ερώτημα 1 : 
 Επιδρούν οι περιβαλλοντικοί ρύποι 
στη συχνότητα νοσηλειών εξαιτίας 

αναπνευστικών νοσημάτων ? 

 (Χρόνια Βρογχίτιδα και Εμφύσημα)
•Παρόξυνση Άσθματος
•Οξεία βρογχιολίτιδα - Οξεία βρογχίτιδα 
• Πνευμονία 
•Άλλο πνευμονολογικό πρόβλημα
•Παρόξυνση Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας
•Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο
•Οξύ Πνευμονικό Οίδημα
•Άλλο καρδιαγγειακό πρόβλημα

PM10, CO, NO, NOX, SO2, O3
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Νοσηλείες ενηλίκων 2001-2007Νοσηλείες ενηλίκων 2001-2007
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Νοσηλείες πνευμονοπαθών 2001-2007Νοσηλείες πνευμονοπαθών 2001-2007
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Ερώτημα 1 :  Επιδρούν οι περιβαλλοντικοί ρύποι στη 
συχνότητα νοσηλειών εξαιτίας καρδιο-

αναπνευστικών νοσημάτων ? 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Έστω κι αν οι συσχετίσεις είναι μικρές 
•Αναδρομική μελέτη

•Βραχυπρόθεσμη επίπτωση
•Δειγματοληψία από μικρή περιοχή
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Ερώτημα Ερώτημα 2 : 2 :   OOι περιβαλλοντικοί ρύποι ι περιβαλλοντικοί ρύποι 
επιδρούν στις νοσηλείες την ίδια ημέρα ή επιδρούν στις νοσηλείες την ίδια ημέρα ή 

αργότερα?αργότερα?  

Στο σύνολο νοσηλειών τα pm10, O3 την ίδια ημέρα
και την επόμενη , NOx την ίδια ημέρα, CO την επόμενη 

•Στα αναπνευστικά νοσήματα τα pm10, NOx την ίδια και 
την επόμενη, CO και O3 την επόμενη
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Συμπεράσματα…Συμπεράσματα…

  Η καύση της καλαμιάς (και της τύρφης) στην 
περιοχή των Φιλίππων εκλύει ιδιαίτερα σημαντικές
ποσότητες ρύπων, οι οποίες ισοδυναμούν με την 
ρύπανση που προκαλείται από πολλές 
εκατοντάδες χιλιάδες ΙΧ αυτοκίνητα

 Οι ρύποι αυτοί είναι ιδιαίτερα τοξικοί και 
αυξάνουν την νοσηρότητα τόσο από τους 
πνεύμονες όσο και από το καρδιαγγειακό σύστημα

Συντελούν στην κλιματική αλλαγή του πλανήτη
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ΕυχαριστώΕυχαριστώ
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