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Ενεργειακό πρόβληµαΕνεργειακό πρόβληµα

�� Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε 
αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια 
ενεργειακών πόρωνενεργειακών πόρων

�� Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων �� Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων 
αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ. θερµικές αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ. θερµικές 
µηχανέςµηχανές--κινητήρες) µε αποτέλεσµα πάνω κινητήρες) µε αποτέλεσµα πάνω 
από το 60% της χρησιµοποιούµενης από το 60% της χρησιµοποιούµενης 
ενέργειας να χάνεται  ενέργειας να χάνεται  



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Τα σηµερινά αυτοκίνητα λειτουργούν µε την Τα σηµερινά αυτοκίνητα λειτουργούν µε την 
αναλογία µίγµατος αέρα και βενζίνης, µε την αναλογία µίγµατος αέρα και βενζίνης, µε την 
οποία εξασφαλίζεται η µέγιστη οικονοµία και η οποία εξασφαλίζεται η µέγιστη οικονοµία και η 
καλύτερη απόδοση της µηχανής. καλύτερη απόδοση της µηχανής. 

Ταυτόχρονα, παράγεται µεγάλη ποσότητα Ταυτόχρονα, παράγεται µεγάλη ποσότητα 
ατµοσφαιρικών ρύπων. Οι ατµοσφαιρικοί αυτοί ατµοσφαιρικών ρύπων. Οι ατµοσφαιρικοί αυτοί ατµοσφαιρικών ρύπων. Οι ατµοσφαιρικοί αυτοί ατµοσφαιρικών ρύπων. Οι ατµοσφαιρικοί αυτοί 
ρύποι προκαλούν κατά κύριο λόγο το φωτοχηµικό ρύποι προκαλούν κατά κύριο λόγο το φωτοχηµικό 
νέφος, που τόσο έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία νέφος, που τόσο έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία 
χρόνια τους κατοίκους των µεγαλουπόλεων. χρόνια τους κατοίκους των µεγαλουπόλεων. 

Σε πολλές περιοχές της Γης υπάρχει δυσανάλογα Σε πολλές περιοχές της Γης υπάρχει δυσανάλογα 
µεγάλος αριθµός αυτοκινήτων σε σχέση µε τον µεγάλος αριθµός αυτοκινήτων σε σχέση µε τον 
πληθυσµό τους.πληθυσµό τους.



Τα  καυσαέρια  των  αυτοκινήτωνΤα  καυσαέρια  των  αυτοκινήτων

Με τον όρο Με τον όρο καυσαέριακαυσαέρια εννοούµε τα εννοούµε τα 
προϊόντα της αντίδρασης καύσης που προϊόντα της αντίδρασης καύσης που 
λαµβάνει χώρα στις µηχανές λαµβάνει χώρα στις µηχανές 
εσωτερικής καύσηςεσωτερικής καύσης ((π.χ. αυτοκίνητα), π.χ. αυτοκίνητα), 
και αποτελούνται  κυρίως  από:και αποτελούνται  κυρίως  από:

�� άζωτο  (Nάζωτο  (N22))
�� οξυγόνο (Οοξυγόνο (Ο22) ) 
�� διοξείδιο του άνθρακα (COδιοξείδιο του άνθρακα (CO ))�� διοξείδιο του άνθρακα (COδιοξείδιο του άνθρακα (CO22))
�� υδρατµούς (Ηυδρατµούς (Η22Ο)Ο)

�� άκαυστους άκαυστους υδρογονάνθρακεςυδρογονάνθρακες ((CCxxHHyy))
�� οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟοξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ22)   )   
�� διοξειδίου του θείου (SOδιοξειδίου του θείου (SO22))

Από τα παραπάνω, σχετικά αδρανή Από τα παραπάνω, σχετικά αδρανή 
(µη τοξικά) είναι τα Ν(µη τοξικά) είναι τα Ν22, Ο, Ο22,  Η,  Η22Ο και Ο και 
COCO2,2,

ενώ τα ΝΟ, ΝΟενώ τα ΝΟ, ΝΟ22, CO, SO, CO, SO22 και οι και οι 
άκαυστοι υδρογονάνθρακες, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, 
αποτελούν περιβαλλοντικούς αποτελούν περιβαλλοντικούς 
ρύπουςρύπους..



Καυσαέρια αυτοκινήτουΚαυσαέρια αυτοκινήτου



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ

Περιβαλλοντικός ρύποςΠεριβαλλοντικός ρύπος είναι κάθε ουσία είναι κάθε ουσία 
που η παρουσία της προκαλεί αρνητικές που η παρουσία της προκαλεί αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 

στο περιβάλλον του (βιοτικό και αβιοτικό).στο περιβάλλον του (βιοτικό και αβιοτικό).στο περιβάλλον του (βιοτικό και αβιοτικό).στο περιβάλλον του (βιοτικό και αβιοτικό).

Περιβαλλοντικοί ρύποι που περιέχονται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων:Περιβαλλοντικοί ρύποι που περιέχονται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων:
ΝΟ, ΝΟΝΟ, ΝΟ22, CO, SO, CO, SO22 και άκαυστοι υδρογονάνθρακες (και άκαυστοι υδρογονάνθρακες (CCxxHHyy ))



Μη τοξικά αέριαΜη τοξικά αέρια
�� Άζωτο (ΝΆζωτο (Ν22))

Εκτός από το ότι είναι το κύριο συστατικό του αέρα που αναπνέουµε (79%), είναι Εκτός από το ότι είναι το κύριο συστατικό του αέρα που αναπνέουµε (79%), είναι 
επίσης χηµικά αδρανές (δεν µπορεί να αντιδράσει µε άλλα στοιχεία). Σε αυτήν την επίσης χηµικά αδρανές (δεν µπορεί να αντιδράσει µε άλλα στοιχεία). Σε αυτήν την 
κατάσταση, βγαίνει από την εξάτµιση χωρίς να έχει υποστεί καµία απολύτως αλλαγή, κατάσταση, βγαίνει από την εξάτµιση χωρίς να έχει υποστεί καµία απολύτως αλλαγή, 
εκτός από ένα µικρό ποσοστό το οποίο έχει µετατραπεί σε οξείδιο του αζώτου (εκτός από ένα µικρό ποσοστό το οποίο έχει µετατραπεί σε οξείδιο του αζώτου (ΝΟΝΟχχ), ), 
εξαιτίας της υψηλής θερµοκρασίας και πίεσης που επικρατεί µέσα στο θάλαµο εξαιτίας της υψηλής θερµοκρασίας και πίεσης που επικρατεί µέσα στο θάλαµο 
καύσεως.καύσεως.

�� Οξυγόνο (ΟΟξυγόνο (Ο22))
Το αέριο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να γίνει η καύση. Είναι το δεύτερο κύριο Το αέριο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να γίνει η καύση. Είναι το δεύτερο κύριο 
συστατικό του αέρα, σε ποσοστό περίπου 21%. Σε µια ιδανική αναλογία , δεν θα έµενε συστατικό του αέρα, σε ποσοστό περίπου 21%. Σε µια ιδανική αναλογία , δεν θα έµενε 
καθόλου οξυγόνο από την καύση, η οποία στην περίπτωση αυτή θα ήταν τέλεια. καθόλου οξυγόνο από την καύση, η οποία στην περίπτωση αυτή θα ήταν τέλεια. 
Καθώς αυτό δεν είναι δυνατόν, υπάρχει ένα υπόλοιπο οξυγόνου στα καυσαέρια, Καθώς αυτό δεν είναι δυνατόν, υπάρχει ένα υπόλοιπο οξυγόνου στα καυσαέρια, 
περίπου 0.6%. Αν το µίγµα που χρησιµοποιείται είναι πολύ πλούσιο, τότε το επίπεδο περίπου 0.6%. Αν το µίγµα που χρησιµοποιείται είναι πολύ πλούσιο, τότε το επίπεδο 
του οξυγόνου µειώνεται, αλλά ποτέ δεν µηδενίζεται. Αντίθετα, εάν το µίγµα είναι του οξυγόνου µειώνεται, αλλά ποτέ δεν µηδενίζεται. Αντίθετα, εάν το µίγµα είναι 
περίπου 0.6%. Αν το µίγµα που χρησιµοποιείται είναι πολύ πλούσιο, τότε το επίπεδο περίπου 0.6%. Αν το µίγµα που χρησιµοποιείται είναι πολύ πλούσιο, τότε το επίπεδο 
του οξυγόνου µειώνεται, αλλά ποτέ δεν µηδενίζεται. Αντίθετα, εάν το µίγµα είναι του οξυγόνου µειώνεται, αλλά ποτέ δεν µηδενίζεται. Αντίθετα, εάν το µίγµα είναι 
φτωχό, η ποσότητα οξυγόνου στα καυσαέρια αυξάνεται σηµαντικά.φτωχό, η ποσότητα οξυγόνου στα καυσαέρια αυξάνεται σηµαντικά.

�� Υδρατµοί (ΗΥδρατµοί (Η22Ο)Ο)
Όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, το νερό είναι ένα προϊόν της καύσης. Σε αυτό οφείλεται Όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, το νερό είναι ένα προϊόν της καύσης. Σε αυτό οφείλεται 
ο λευκός καπνός που βλέπουµε να βγαίνει από την εξάτµιση, ιδίως τις κρύες µέρες. Οι ο λευκός καπνός που βλέπουµε να βγαίνει από την εξάτµιση, ιδίως τις κρύες µέρες. Οι 
ατµοί του νερού συµπυκνώνονται (ψύχονται) κατά µήκος της εξάτµισης καθώς η ατµοί του νερού συµπυκνώνονται (ψύχονται) κατά µήκος της εξάτµισης καθώς η 
θερµοκρασία των καυσαερίων µειώνεται και σχηµατίζουν τα χαρακτηριστικά θερµοκρασία των καυσαερίων µειώνεται και σχηµατίζουν τα χαρακτηριστικά 
σταγονίδια νερού που βλέπουµε στην έξοδο των εξατµίσεων των αυτοκινήτων.σταγονίδια νερού που βλέπουµε στην έξοδο των εξατµίσεων των αυτοκινήτων.

�� ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO22))
Όπως και οι υδρατµοί, το διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει πάντοτε όταν γίνεται καύση. Όπως και οι υδρατµοί, το διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει πάντοτε όταν γίνεται καύση. 
Αν και το αέριο αυτό δεν είναι τοξικό, είναι εµµέσως βλαβερό για την ατµόσφαιρα, Αν και το αέριο αυτό δεν είναι τοξικό, είναι εµµέσως βλαβερό για την ατµόσφαιρα, 
όταν συναντάται σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες της κανονικής. Όταν η ποσότητα όταν συναντάται σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες της κανονικής. Όταν η ποσότητα 
διοξειδίου του άνθρακα που υπάρχει στην ατµόσφαιρα είναι µεγαλύτερη από εκείνη διοξειδίου του άνθρακα που υπάρχει στην ατµόσφαιρα είναι µεγαλύτερη από εκείνη 
που πρέπει, τα φυτά δεν µπορούν να την απορροφήσουν και να την µετατρέψουν σε που πρέπει, τα φυτά δεν µπορούν να την απορροφήσουν και να την µετατρέψουν σε 
οξυγόνο. Τότε η ισορροπία της φύσης διαταράσσεται, οδηγώντας στο περίφηµο οξυγόνο. Τότε η ισορροπία της φύσης διαταράσσεται, οδηγώντας στο περίφηµο 
“φαινόµενο του θερµοκηπίου” δηλαδή στην άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη και “φαινόµενο του θερµοκηπίου” δηλαδή στην άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη και 
σε διάφορες απρόβλεπτες κλιµατολογικές µεταβολές.σε διάφορες απρόβλεπτες κλιµατολογικές µεταβολές.



Τοξικά αέριαΤοξικά αέρια
�� Ο κατάλογος των βλαβερών ουσιών που Ο κατάλογος των βλαβερών ουσιών που 

υπάρχουν στα καυσαέρια είναι εξαιρετικά µακρύς, υπάρχουν στα καυσαέρια είναι εξαιρετικά µακρύς, 
όπως είναι και η ποικιλία υδρογονανθράκων και όπως είναι και η ποικιλία υδρογονανθράκων και 
πρόσθετων ουσιών που υπάρχουν στη βενζίνη. πρόσθετων ουσιών που υπάρχουν στη βενζίνη. 
Υπάρχει επίσης µια ποικιλία σύνθετων Υπάρχει επίσης µια ποικιλία σύνθετων 
(περίπλοκων) χηµικών αντιδράσεων οι οποίες (περίπλοκων) χηµικών αντιδράσεων οι οποίες 
πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε την καύση των πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε την καύση των 
υδρογονανθράκων.υδρογονανθράκων.υδρογονανθράκων.υδρογονανθράκων.

�� Υδρογονάνθρακες που δεν καίγονται (κορεσµένοι, Υδρογονάνθρακες που δεν καίγονται (κορεσµένοι, 
ακόρεστοι και αρωµατικοί υδρογονάνθρακες).ακόρεστοι και αρωµατικοί υδρογονάνθρακες).

�� Υδρογονάνθρακες που καίγονται µερικώς Υδρογονάνθρακες που καίγονται µερικώς 
(ατελώς)(ατελώς)

�� Αλδεΰδες Αλδεΰδες 
�� ΚετόνεςΚετόνες
�� Καρβοξυλικά οξέαΚαρβοξυλικά οξέα



Το µονοξείδιο του άνθρακαΤο µονοξείδιο του άνθρακα

Το µονοξείδιο του άνθρακα Το µονοξείδιο του άνθρακα 
(CO),(CO), ο αποκαλούµενος ο αποκαλούµενος 
σιωπηλός δολοφόνος» (είναι σιωπηλός δολοφόνος» (είναι 
άχρωµο άοσµο άγευστο). άχρωµο άοσµο άγευστο). 

∆εσµεύεται από την ∆εσµεύεται από την 
αιµογλοβίνη του αίµατος στη αιµογλοβίνη του αίµατος στη 
θέση πρόσδεσης του οξυγόνου θέση πρόσδεσης του οξυγόνου 
και έτσι εµποδίζει τη µεταφορά και έτσι εµποδίζει τη µεταφορά 
οξυγόνου στα κύτταρα, οξυγόνου στα κύτταρα, 
προκαλώντας το θάνατο προκαλώντας το θάνατο 
(ασφυξία).(ασφυξία).



ΤαΤα οξείδιαοξείδια τουτου αζώτουαζώτου ΝΟ,ΝΟ, ΝΟΝΟ22

�� Τα οξείδια του αζώτου Τα οξείδια του αζώτου 
(ΝΟ,(ΝΟ, ΝΟΝΟ22)) πληνπλην τουτου

φωτοχηµικούφωτοχηµικού νέφουςνέφους
προκαλούνπροκαλούν τηντην όξινηόξινη
βροχήβροχήβροχήβροχή

�� ΕπίσηςΕπίσης προκαλούνπροκαλούν τοτο
σχηµατισµόσχηµατισµό όζοντοςόζοντος
σταστα χαµηλάχαµηλά στρώµαταστρώµατα
τηςτης ατµόσφαιραςατµόσφαιρας
(τροπόσφαιρα).(τροπόσφαιρα).



Καταλύτης στη χηµεία ονοµάζεται κάθε Καταλύτης στη χηµεία ονοµάζεται κάθε 
ουσία (στοιχείο ή ένωση) που µε την ουσία (στοιχείο ή ένωση) που µε την 

παρουσία της και µόνον παρουσία της και µόνον επιταχύνειεπιταχύνει µία µία 
χηµική αντίδραση χωρίς η ίδια να παθαίνει χηµική αντίδραση χωρίς η ίδια να παθαίνει 

µεταβολή στην ποσότητα ή στη χηµική µεταβολή στην ποσότητα ή στη χηµική 

Τι ονοµάζουµε καταλύτη;Τι ονοµάζουµε καταλύτη;

µεταβολή στην ποσότητα ή στη χηµική µεταβολή στην ποσότητα ή στη χηµική 
σύστασή της.σύστασή της.



ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

�� Για να µειωθεί η ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα Για να µειωθεί η ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα 
καυσαέρια των αυτοκινήτων, από τη δεκαετία του 1980 και καυσαέρια των αυτοκινήτων, από τη δεκαετία του 1980 και 
µετά άρχισε η χρήση των καταλυτικών µετατροπέων.µετά άρχισε η χρήση των καταλυτικών µετατροπέων.

�� Είναι µια συσκευή που περιέχει καταλύτες (ευγενή µέταλλα Είναι µια συσκευή που περιέχει καταλύτες (ευγενή µέταλλα 
όπως όπως Pt, Pd, Rh) Pt, Pd, Rh) οι οποίοι επιταχύνουν τις χηµικές οι οποίοι επιταχύνουν τις χηµικές 
αντιδράσεις για την µετατροπή των επικίνδυνων  ρύπων  σε αντιδράσεις για την µετατροπή των επικίνδυνων  ρύπων  σε αντιδράσεις για την µετατροπή των επικίνδυνων  ρύπων  σε αντιδράσεις για την µετατροπή των επικίνδυνων  ρύπων  σε 
αβλαβή για την ατµόσφαιρα καυσαέρια.αβλαβή για την ατµόσφαιρα καυσαέρια.





Χάρη στις χηµικές αντιδράσεις Χάρη στις χηµικές αντιδράσεις 
οξείδωσης και αναγωγής, που οξείδωσης και αναγωγής, που 

γίνονται στο εσωτερικό του τριοδικού γίνονται στο εσωτερικό του τριοδικού 
καταλύτη, µετατρέπονται οι τρεις καταλύτη, µετατρέπονται οι τρεις 

ρύποι CO, άκαυστοι υδρογονάνθρακες ρύποι CO, άκαυστοι υδρογονάνθρακες 

Πως λειτουργούν οι καταλυτικοί Πως λειτουργούν οι καταλυτικοί 
µετατροπείς;µετατροπείς;

ρύποι CO, άκαυστοι υδρογονάνθρακες ρύποι CO, άκαυστοι υδρογονάνθρακες 
και ΝΟκαι ΝΟxx στα σχετικά αβλαβή στα σχετικά αβλαβή 

COCO22, H, H22O και NO και N22 ..



ΕΙ∆Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ

Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας χωρίζονται Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας χωρίζονται 
σε δύο µεγάλες κατηγορίες : σε δύο µεγάλες κατηγορίες : 

Οξειδωτικός ή διοδικός καταλύτης (οξειδώνει το CO Οξειδωτικός ή διοδικός καταλύτης (οξειδώνει το CO 
και τους ΗC )και τους ΗC )και τους ΗC )και τους ΗC )

Τριοδικός καταλύτης (οξειδώνει CO, HC και ανάγει Τριοδικός καταλύτης (οξειδώνει CO, HC και ανάγει 
τα ΝΟτα ΝΟχχ σε Νσε Ν22 . . 



Χηµικές αντιδράσεις οξείδωσηςΧηµικές αντιδράσεις οξείδωσης

Στις αντιδράσεις αυτές οξειδώνονται οι ρύποι Στις αντιδράσεις αυτές οξειδώνονται οι ρύποι 
µονοξείδιο του άνθρακα (CO) και άκαυστοι µονοξείδιο του άνθρακα (CO) και άκαυστοι 
υδρογονάνθρακες µε καταλύτη το λευκόχρυσο υδρογονάνθρακες µε καταλύτη το λευκόχρυσο 
(Pt) ή το παλλάδιο (Pd).(Pt) ή το παλλάδιο (Pd).

�� 2CO2CO ++ OO2 2 2CO2CO22

�� 2C2C88 HH1818 ++ 25O25O22 16CO16CO22 ++ 18H18H22OO



Χηµικές αντιδράσεις αναγωγήςΧηµικές αντιδράσεις αναγωγής

Στις αντιδράσεις αυτές ανάγονται τα οξείδια του Στις αντιδράσεις αυτές ανάγονται τα οξείδια του 
αζώτου (ΝΟαζώτου (ΝΟχχ) µε καταλύτη το ρόδιο (Rh).) µε καταλύτη το ρόδιο (Rh).

2NO + 2CO2NO + 2CO NN + 2CO+ 2CO�� 2NO + 2CO2NO + 2CO NN22 + 2CO+ 2CO22

�� 2NO2NO22 + 4CO + 4CO NN22 + 4CO+ 4CO22



∆ραστηριότητα ενός τριοδικού καταλύτη για την ∆ραστηριότητα ενός τριοδικού καταλύτη για την 
ταυτόχρονη µετατροπή του CO (µαύρο), οξειδίων του ταυτόχρονη µετατροπή του CO (µαύρο), οξειδίων του 
αζώτου (συµπαγή πράσινο) και υδρογονανθράκων αζώτου (συµπαγή πράσινο) και υδρογονανθράκων 

(πράσινη διακεκοµµένη) συναρτήσει της θερµοκρασίας(πράσινη διακεκοµµένη) συναρτήσει της θερµοκρασίας



ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ ΑΜΟΛΥΒ∆Η; ΑΜΟΛΥΒ∆Η; 

Η χρήση της αµόλυβδης βενζίνης σε Η χρήση της αµόλυβδης βενζίνης σε 
αυτοκίνητα µε καταλύτες επιβάλλεται για αυτοκίνητα µε καταλύτες επιβάλλεται για 
τους παρακάτω σοβαρούς λόγους:τους παρακάτω σοβαρούς λόγους:

��Ο µόλυβδος σχηµατίζει κράµατα µε τα ευγενή Ο µόλυβδος σχηµατίζει κράµατα µε τα ευγενή 
µέταλλα (π.χ. µέταλλα (π.χ. PtPt και και PdPd).  Έτσι ο καταλύτης ).  Έτσι ο καταλύτης 

��Ο µόλυβδος σχηµατίζει κράµατα µε τα ευγενή Ο µόλυβδος σχηµατίζει κράµατα µε τα ευγενή 
µέταλλα (π.χ. µέταλλα (π.χ. PtPt και και PdPd).  Έτσι ο καταλύτης ).  Έτσι ο καταλύτης 
δηλητηριάζεταιδηλητηριάζεται (απενεργοποιείται). (απενεργοποιείται). 

��Ο µόλυβδος φράζει τους διαύλους του  Ο µόλυβδος φράζει τους διαύλους του  
κεραµικού υποστρώµατος πάνω στο οποίο κεραµικού υποστρώµατος πάνω στο οποίο 
βρίσκεται ο καταλύτης (τα ευγενή µέταλλα). βρίσκεται ο καταλύτης (τα ευγενή µέταλλα). 
Έτσι, τα µόρια των καυσαερίων δεν βρίσκουν Έτσι, τα µόρια των καυσαερίων δεν βρίσκουν 
το δρόµο τους  προς τον καταλύτη. το δρόµο τους  προς τον καταλύτη. 



Πόση διάρκεια ζωής έχει ένας καταλύτης;Πόση διάρκεια ζωής έχει ένας καταλύτης;

Οι κατασκευαστές των καταλυτών δίνουν διάρκεια Οι κατασκευαστές των καταλυτών δίνουν διάρκεια 
ζωής από 70.000χµ. έως 100.000χµ. Αυτό όµως ζωής από 70.000χµ. έως 100.000χµ. Αυτό όµως 
δεν είναι απόλυτο γιατί µπορεί να υπάρχει δεν είναι απόλυτο γιατί µπορεί να υπάρχει 
πρόωρη φθορά του ή και γήρανσή του από πρόωρη φθορά του ή και γήρανσή του από 
εξωγενείς παράγοντες. Μπορούµε όµως να εξωγενείς παράγοντες. Μπορούµε όµως να 
βρούµε και καταλύτες οι οποίοι έχουν ξεπεράσει βρούµε και καταλύτες οι οποίοι έχουν ξεπεράσει 
τα 100.000χµ. λειτουργίας και παρ' όλα αυτά να τα 100.000χµ. λειτουργίας και παρ' όλα αυτά να τα 100.000χµ. λειτουργίας και παρ' όλα αυτά να τα 100.000χµ. λειτουργίας και παρ' όλα αυτά να 
λειτουργούν κανονικά. Ουσιαστικά λοιπόν όσο ο λειτουργούν κανονικά. Ουσιαστικά λοιπόν όσο ο 
καταλύτης εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του και καταλύτης εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του και 
καθαρίζει τα καυσαέρια δεν υπάρχει λόγος καθαρίζει τα καυσαέρια δεν υπάρχει λόγος 
αλλαγής του. Αυτός είναι και ο λόγος που αλλαγής του. Αυτός είναι και ο λόγος που 
καθιερώθηκε η υποχρεωτική έκδοση της «Κάρτας καθιερώθηκε η υποχρεωτική έκδοση της «Κάρτας 
Ελέγχουν Καυσαερίων» µια φορά το χρόνο.Ελέγχουν Καυσαερίων» µια φορά το χρόνο.



Τι γίνονται οι κατεστραµµένοι καταλύτες;Τι γίνονται οι κατεστραµµένοι καταλύτες;

Οι καταλύτες κανονικά συλλέγονται και Οι καταλύτες κανονικά συλλέγονται και 
στέλνονται για ανακύκλωση σε µεγάλες στέλνονται για ανακύκλωση σε µεγάλες 
υψικαµίνους ώστε ορισµένο µέρος των «ευγενών» υψικαµίνους ώστε ορισµένο µέρος των «ευγενών» 
µετάλλων που εµπεριέχονται να µπορούν να µετάλλων που εµπεριέχονται να µπορούν να 
επαναχρησιµοποιηθούν στην κατασκευή νέων επαναχρησιµοποιηθούν στην κατασκευή νέων 
καταλυτών. ∆υστυχώς όµως τέτοιες εταιρίες καταλυτών. ∆υστυχώς όµως τέτοιες εταιρίες 
ανακύκλωσης υπάρχουν µόνο στο εξωτερικό. Η ανακύκλωσης υπάρχουν µόνο στο εξωτερικό. Η ανακύκλωσης υπάρχουν µόνο στο εξωτερικό. Η ανακύκλωσης υπάρχουν µόνο στο εξωτερικό. Η 
χώρα µας δεν διαθέτει ούτε τα µέσα περισυλλογής χώρα µας δεν διαθέτει ούτε τα µέσα περισυλλογής 
αλλά ούτε και τα µέσα ανακύκλωσης µε αλλά ούτε και τα µέσα ανακύκλωσης µε 
αποτέλεσµα οι χρησιµοποιηµένοι και αποτέλεσµα οι χρησιµοποιηµένοι και 
κατεστραµµένοι καταλύτες να καταλήγουν.... στα κατεστραµµένοι καταλύτες να καταλήγουν.... στα 
σκουπίδια! σκουπίδια! 



ΚΤΕΟΚΤΕΟ

�� Από τα συµβατικής τεχνολογίας Ι.Χ. το Από τα συµβατικής τεχνολογίας Ι.Χ. το 
40%, δηλαδή περί τις 400.000, εκπέµπει 40%, δηλαδή περί τις 400.000, εκπέµπει 
καυσαέρια πάνω από τα επιτρεπτά όρια. καυσαέρια πάνω από τα επιτρεπτά όρια. 
Αλλες 700.000 υπολογίζονται και τα Αλλες 700.000 υπολογίζονται και τα 
καταλυτικής τεχνολογίας που είναι επίσης καταλυτικής τεχνολογίας που είναι επίσης 
επικίνδυνα για το περιβάλλον. επικίνδυνα για το περιβάλλον. επικίνδυνα για το περιβάλλον. επικίνδυνα για το περιβάλλον. 

�� Σε ορισµένες περιπτώσεις χρειάζονται, Σε ορισµένες περιπτώσεις χρειάζονται, 
όπως φαίνεται, γενναίες παρεµβάσεις για όπως φαίνεται, γενναίες παρεµβάσεις για 
να διορθωθεί το πρόβληµα. να διορθωθεί το πρόβληµα. 

��Το 5% των αυτοκινήτων που Το 5% των αυτοκινήτων που 
περνούν από ΚΤΕΟ «κόβονται» περνούν από ΚΤΕΟ «κόβονται» 
εξαιτίας των καυσαερίωνεξαιτίας των καυσαερίων



Και τα αεροπλάνα;Και τα αεροπλάνα;

�� Χονδρικά σε κάθε Χονδρικά σε κάθε 
επιβάτη που βγάζει επιβάτη που βγάζει 
εισιτήριο για εισιτήριο για 
ΑθήναΑθήνα--ΛονδίνοΛονδίνο--
Αθήνα Αθήνα Αθήνα Αθήνα 
αντιστοιχούν αντιστοιχούν 
περίπου 600 κιλά περίπου 600 κιλά 
COCO22... ... 



Τι γίνεται µε τα πλοίαΤι γίνεται µε τα πλοία

Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από την παγκόσµια ναυτιλία για το Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από την παγκόσµια ναυτιλία για το 
2007 έφτασαν στους 843 εκατ. τόνους, που αντιστοιχεί στο 2,7% των 2007 έφτασαν στους 843 εκατ. τόνους, που αντιστοιχεί στο 2,7% των 

παγκόσµιων εκποµπών COπαγκόσµιων εκποµπών CO22 που διαχέονται στην ατµόσφαιραπου διαχέονται στην ατµόσφαιρα



Ποσότητα Ποσότητα COCO2 2 ανά επιβάτη για ανά επιβάτη για 
απόσταση 100 µιλίωναπόσταση 100 µιλίων


