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Υπεύθυνοι μαθητές της ομάδας: 

1. Καλαντάτζε Λουκάς  
2. Ντοστιμπεγιάν Μπάξο 
3. Οικονομάκης Ευστράτιος 



Αυτοκίνητο και ρύπανση 
• Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης που 

χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα καίνε κάποιον 
Υδρογονάνθρακα (βενζίνη, πετρέλαιο κλπ) και 
παράγουν κατά κανόνα CO2 και H2O (νερό) 
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Το διοξείδιο του άνθρακα 
• Το CO2, παρότι δεν θεωρείται ρύπος, είναι 

υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
και την ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της 
γης. 

Στην Ευρώπη, τα 
επιβατικά αυτοκίνητα 
συνεισφέρουν κατά 12% 
στις εκπομπές CO2 
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Διοξείδιο του άνθρακα και ρύπανση 
• Από την αρχή του 

1958 οι μετρήσεις 
του CO2 στην 
ατμόσφαιρα, 
δείχνουν ότι η μέση 
ετήσια συγκέντρωση 
του CO2  αυξάνεται 
κάθε χρόνο.  

• Όχι μόνο λόγω των 
αυτοκινήτων, αλλά 
και της βιομηχανίας, 
η θερμοκρασία της 
γης συνεχίζει να 
αυξάνεται σταθερά. 



Εκπομπές καυσαερίων CO2  

Σε ένα ταξίδι 180 Km παράγονται τα παρακάτω 
ποσά CO2  ανά επιβάτη 

 

 

 

 

 

Ένα μικρό αυτοκίνητο παράγει 28 kg διοξειδίου 
του άνθρακα ενώ ένα αεροπλάνο 38.1 kg 



Εκπομπές καυσαερίων CO2  

• Τι κάνουν σήμερα οι αυτοκινητοβιομηχανίες; 

Τώρα πια όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες 

προσπαθούν συνεχώς να ελαττώσουν τα όρια των 

εκπομπών ακόμη και κάτω από τα 99g /km, 

ώστε να μην επιβαρύνεται ο πλανήτης με CO2. 
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Όταν δεν γίνεται τέλεια καύση, στην εξάτμιση του 
οχήματος παράγονται ρύποι:  Υδρογονάνθρακες VOC, 

Μονοξείδιο του άνθρακα CO και Οξείδια του αζώτου NOx 

Εκπομπές καυσαερίων  

Ψυχρή Εκκίνηση 

Κανονική Πορεία 

Ρελαντί 

Σε συνεχή λειτουργία 

Παρκαρισμένο 



Περιορισμός των καυσαερίων 

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εγκατέστησαν στην 
εξάτμιση των αυτοκινήτων: 

•  τους αισθητήρες λ 

• τους καταλύτες  

•  τη βαλβίδα EGR 
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Περιορισμός των καυσαερίων 

Ο αισθητήρας λ προσπαθεί να διατηρήσει τη 
στοιχειομετρική αναλογία καυσίμου-αέρα, 
ώστε να έχουμε τέλεια καύση. 
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Περιορισμός των καυσαερίων 

Ο καταλύτης προσπαθεί να επιταχύνει την 
αποδόμηση των βλαβερών αερίων (HC, CO 
και NOx) και το σχηματισμό CO2 και H2O 
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Περιορισμός των καυσαερίων 

Η βαλβίδα EGR επιστρέφει τα καυσαέρια στην 
εισαγωγή ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία 
του θαλάμου καύσης και έτσι η παραγωγή 
NOx 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ  

Παρακολουθείστε τα βίντεο που έγιναν γι’ 
αυτό το σκοπό από την ομάδα μαθητών 
του 15ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης! 

Και τώρα… 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OAeE-h8OA0ahtM&tbnid=3vExToC_kUb_RM:&ved=&url=http://blog.mynextcar.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%82-%CF%81%CF%8D%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF&ei=kUhsUdX5FMba4QTP34Bg&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNFsvhW9CWR9VaEGMkkYmwd6hVsNGg&ust=1366137361742070


http://www.youtube.com/user/15epalThessaloniki 
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