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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι πηγές των πρωτογενών ρύπων διοξειδίου του θε ίου
σωματιδίων

(l'SP)

(S02 )

στην ατμόσφαιρα της Πάτρας, οι οποίοι

-

και ολικών αιωρουμένων

ως γνωστό

-

παρουσιάζουν

συνέργια πέραν των επί μέρους δυσμενών επιπτώσεων αυτών επί του αναπνευστικού
συστήματος των α~πων, είναι η κυκλοφορία, η κεντρική θέρμανση, οι λίγες βιοτεχικές ή
βιομηχανικές δραστηριότητες και η ναυτιλιακή κίνηση στον λψένα Πατρών. Το Εργαστήριο
Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος του Τμήματος Π ολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών, στα πλαίσια του πεδίου της Α τμοσφαιρικής Ρύπανσης, προσπαθώντας να συμβάλλει
εκπαιδευτικά, ερευνητικά, καθώς και, κοινωνικά, εγκατέστησε σε κεντρικά σημεία της πόλης

ένα Σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κατάλληλα εξοπλισμένο για τη μέτρηση των
προαναφερόμενων ρύπων. Ως τέτοια σημ ε ία επελέγησαν αρχικά η πλατεία Βασ. Γεωργίου

Α' από Ιούνιο
και Ζα'ίμη

1994 έως και Ιανουάριο 1995 και ακολούθως η συμβολή των οδών Αγίου Α νδέου
αττό Μάρτιο έως και Αύγουστο \995. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ύστερα

από σχετική επεξεργασία, δείχνουν ότι η εποχική και η ετήσια κατάσταση της ατμοσφαιρι
κής ρύπανσης από

S02

και τsΡ στις εν λόγω πε(!ιοχές του εμπορικού κέντρου της Πάτρας,

όπου έγιναν οι μετρήσεις, είναι παρόμοια και σε ικανοποιητικά χαμηλά επίπεδα σνγκριτικά
με τα ισχύοντα πρότυπα .

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η Πάτρα, τρίτη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδος και πρωτεύουσα του Νομού Αχα'ίας, είναι
σήμερα το κυριότερο αστικό κέντρο της Δυτικής Ελλάδος. Από τον προηγούμενο αιώνα
υπήρξε σημαντική εμπορική και βιομηχανική πόλη με το μεγαλύτερο εξαγωγικό λψένα της
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ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο, επεξετάθηκε

και βελτιώθηκε ο λιμένας και αναζωογονήθηκε η βιομηχανία, μετά το

1980,

ενώ ιδρύθηκε το

Π ερ ιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ανατολικά του χώρου του Πανεπιστημίου,
παρουσιάστηκε ένας έντονος ρυθμός aποβιομηχάνισης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Μελλοντικά η Πάτρα ελπίζει στα μεγάλα έργα (ζεύξη Ρί.ου-Αντιρρί.ου, μικρή και μεγάλη

περιμετρική παράκαμψη, επέκταση λιμένα, βελτίωση σιδηροδρομικού δικτΟΟυ κ.λπ.), τα
οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα αναζωπυρώσουν την οικονομία και

θα προβάλουν τη θέση της διεθνώς. Πολλά απ' αυτά όμως δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί και
άλλα βρίσκονται στη φάση υλοποίησης με, όμως, πολύ aργούς ρ~ούς.
Ο πληθυσμός της Πά τρας κατά την απογραφή του

και κατά την τελευταία απογραφή του

1991

σε

1981

ανήρχετο σε

154.161 κατοίκους.

142.163

κατοίκους

Σημαντική αύξηση του

πληθυσμού της πόλης προκαλεί η διέλευση τουριστών, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο λόγω
του λιμένα, ο οποίος την συνδέει ακτοπλο'ίκά με τα νησιά του Ι ονίου Πελάγους και την
Ιταλία, και λόγω του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου. Στην αύξηση πληθυσμού επίσης

συμβάλλουν το εμπορικό κέντρο, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τοπικές εκδηλώσεις.
Η σύντομη αυτή γεωγραφική και ιστορική αναφορά στην Πάτρα δείχνει ότι οι πηγές
ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι οι κλασικές πηγές ενός αστικού κέντρου, το οποίο επι

βαρύνεται επιπλέον με εκπομπές ρύπων από τα πλοία του λιμένα και από το μικρό σχετικά

αριθμό βιομηχανιών που λειτουργούν σήμερα εντός της πόλης ή στην ευρύτερη περιοχή της.
Η παρούσα εργασία μελετά την εποχική και ετήσια επιβάρυνση της ατμόσφαιρας
κεντρικών σημείων της Πάτρας από τους πρωτογενείς ρύπους

S02 και τsΡ.

Τα πρωτογενή

στοιχεία αποτελούν με τρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον κατάλληλα εξοπλισμένο
Σταθμό Μέτρησης Α τμοσφαιρικής Ρύπανσης του Εργαστηρίου μας. Το συνολικό κόστος του

Σταθμού ανέρχεται στο ποσό των

15.000.000 δραχμών περίπου σε παρούσα αξία. Ο Σταθμός

εγκαταστάθηκε και λειτούργησε συστηματικά σε δύο θέσεις του εμπορικού κέντρου της

Πάτρας, διαδοχικά, με σκοπό να βοηθήσει όχι μόνο το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρtου, αλλά και τη συλλογή δεδομένων χρήσιμων για την Πάτρα. Ως πρώτη θέση
επελέγη η ΝΑ πλευρά της πλατείας Βασ. ΓεωρΎίου Α' (θέση Α), ως δείχνεται στο Σχ.
όπου ο Σταθμός λειτούργησε από τα τέλη Ιουνίου

1994

έως τέλη Ιανουαρίου

1,

1995.

Ακολούθως, λόΎω διακοπής ηλεκτροδότησης συνεπεία των προ'Υραμματισμένων ερ'Υασιών του
Δήμου Πατρέων και του εμφαινόμενου κινδύνου βανδαλισμού κατά τη διάρκεια των
καρναβαλικών εκδηλώσεων, ο Σταθμός μετεγκαταστάθηκε στην ανατολική Ύωνία οικοπέδου
ιδιοκτησίας του Δήμου επί των οδών Αγίου Ανδρέου και Ζαψη (θέσ η Β). Εκεί ο Σταθμός
λειτούργησε από τα μέσα Μαρτίου έως τέλη Αυ-yούστου

1995,

οπότε συνέβη διακοπή

ηλεκτροδότησης από το Δήμο. Οι θέσεις Α και Β σχετικά με τις κυριότερες οδούς του

εμπορικού κέντρου της Πάτρας δείχνονται στον χάρτη του Σχ. ι Επειδή, το Εργαστήριό μας
αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ώστε να μην εί.ναι σε θέση να κα·
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1. Θέσεις εγ κα τ άστ ασης Σ ταθμο ύ Μ ετρήσεως Α τμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Πά τρα.

λ~τει τη σvνεχή λειτουργία του Σταθμού Ύια μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως απαιτεί η
σωστή παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, συμβάλλοντας έτσι και

κοινωνικά, και επειδή αίτημ~ μας προς τη Δημοτική Αρχή Ύια οικονομική υποστήριξη της
προσπάθε ιάς μας αυτής δεν απέδωσε, αποφασίσαμε να διακόψουμε τελικά τη λε ιτουργία του

Σταθμού μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στην θέση Α, όσο και στη Β, δεν ολοκληρώθηκε
το προγραμματισμένο ετήσιο πρόγραμμα μετρήσεων. Αυτό, ελπίζουμε να συμπληρώσουμε

μελλοντικά αναφορικά με την θέση Α. Οι μετρήσεις της θέσης Β, η οποία επελέγη ως

πλησιέστερη στο λψένα και στο Κ.Τ.Ε.Λ. Πάτρας, δεν έδειξαν ουσιώδεις διαφορές από
εκείνες της θέσης Α για τις αντίστοιχες περιόδους, και επομένως δεν κρίνεται σκόπιμη η
συμπλήρωση του ετήσιου προγράμμα τος στη θέση Β.
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Οι μετρώμενοι ρύποι είναι δύο βασικοί πρωτογενείς ρύποι και προέρχονται από την
κυκλοφορία και την καύση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (πετρελαιοκίνητα οχήματα,
πλοία, βιοτεχνίες-βιομηχανία). Ως προς τις δυσμενείς επιπτώσεις των στην υγεία του
πληθυσμού της πόλης, παρουσιάζουν συνέργια και από τα ισχύοντα πρότυπα ελέΎχου
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα επιβάλλεται και ο από κοινού έλεΎΧός των.

2.

ΣΤΑθΜ ΟΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ο Σταθμός είναι εξοπλισμένος με δίιο αναλυτές συνεχούς λειτουργίας για μέτρηση
δ ιοξειδίου του θείου

(S0 2)

και αεροσωματιδίων (Ί'SΡ) , μοντέλων

4108

και

7001

της Dasίbi ,

αντίστο ιχα, και υποστηρίζεται από δύο σUΟ1<ευές βαθμονόμησης Ηί- Vol μο ντέλου ΠΙΑ-2 της

Staplex.

Ο Σταθμός διαθέτει επίσης κεντρικό πίνακα ηλεκτροδότησης, σταθεροποιητή της

τάσης του δικτύου που τροφοδοτεί τα όργανα, με κλιματιζόμενα χώρο των οργάνων, ώστε η

θερμοκρασία, τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, να διατηρείται στην περιοχή

18-25°C.

Και τα δύο όργανα διαθέτονν αντλίες αέρος συνεχούς δειγματοληψίας από χωριστούς

σωλήνες εισόδου, ενώ οι έξοδοι σήματος αυτών τροφοδοτούν το σύστημα αποθήκευσης των
δεδομένων

(D.A.S.)

Ο αναλυτής

μοντέλου

S02

8003

της

Dasibi.

χρησιμοποιεί τη μέθοδο του φθορισμού στο υπεριώδες για τον

προσδιορισμό των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του θείου, με κατώτατο aνιχνεύσιμο όριο
το

1 ppb

στην περιοχή από

0-1 ppm.

Η μέθοδος παρέχει γραμμική αντιστοιχία μεταξύ

σήματος-συγκέντρωσης . Η βαθμονό μηση έγινε με φιάλη aραιοί> μείγματος αέρα-S02 γνωστής

συγκέντρωσης. Ο αναλυτής διαθέτει κατάλληλα συστήματα για τακτικό (ανά 12-ωρο ή

ωρο) μηδενισμό σήματος σε μηδενική συγκέντρωση

S02

24-

και για απαλλαγή από άλλους

ρίιπους (ενώσεις υδρογονανθράκων), οι οποίες επηρεάζουν την ακρίβεια της μεθόδου. Ο
έλεΎΧΟς της βαθμονόμησης γίνεται με τη λειτουργία

γνωστή mιyκέντρωση

SPAN,

κατά την οποία μετράται η

so2 σε τριχοειδές φιαλίδιο που βρί<11<εται ενσωματωμένο στη mι<11<ευή

και σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας. Η καταγραφή μέσων συγκεντρώσεων

D.A.S. είχε

S02

στο

προγραμματιστεί να γίνεται ανά ημίωρο και ανά ώρα.

Ο αναλι.ιτής αεροσωματιδiων διαθέτει δύο κεφαλές εισόδου, μία για δειγματοληψία
Ολικών Αιωρουμένων Σωματιδίων (Ί'SΡ) και μία ε ισπνεύσιμων αεροσωματιδίων, ήτοι
μεγέθους μικροτέρου των

10

μm, (ΡΜ 10). Επειδή η Ευρωπα'ίκή Οικονομική Κοινότητα

(Ε.Ο.Κ.) δεν έχει θεσπίσει ακόμη όρια για τις συγκεντρώσε ις των εισπνεύσιμων αεροσωμα
τιδίων, παρά μόνον για Ί"SΡ, σε όλες τις μετρήσε ις της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε

η κεφαλή για Ί"SΡ. Ο αναλυτής χρησιμοποιεί μεγάλου μήκους φιλτροταινία από υαλοβάμβακα

(glass fiber)

μέσω της οποίας και σε συγκεκριμένη κάθε φορά θέση διηθε ίται ο αντλούμενος

αέρας επί μία ώρα και προσκολλώνται επί αυτής τα αεροσωματίδια. Για τον προσδιορισμό
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των συγκεντρώσεων τsp χρησιμοποιείται η αρχή της απορρόφησης της β-ακτινοβολίας,
μετρώντας τα επίπεδα απορρόφησης πρό και με τά την εκάστοτε ωριαία δε ιγματοληψία. Η
πηγή της β-ακτινοβολίας είναι ραδιενεργός άνfJρακας

C14 ,

εντάσεως

90

μCί, κατάλληλα

θωρακισμένος. Η βαθμονόμηση του αναλυτή έχει γίνει άπαξ από το εeγοστάσιο κατασκευής
του και ελέγχεται ανά ώρα με ειδικό ενσωματωμένο σύστημα . Ο αναλυτής μετρά ωριαίες

συγκεντρώσεις στην περιοχή

0- \0 mg/ m3 με ακρίβεια± 7% επί της ένδειξης με ανάλυση ±2

μg/m 1 . Διαθέτε ι επίσης ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης των ωριαίων συγκεντρώσεων
καθώς κα ι των μέσων όρων ανά 24-ωρο που αυτομάτως υπολογίζει. Εκτός τούτων αποθηκεύει
κάθε λειτουργικό πρόβλημα (ημερολόγιο χε ιeισμών και πeοβλημάτων), ώστε να είναι δυνατόν
να διαπιστωθεί η τυχόν αναξιόπιστη μέτρηση και οι αιτίες που την πeοκάλεσαν.

3.

ΑΠ ΟΊΈΛΕΣ ΜΑΤΑ- ΣΥΓJ<Ρ [ΣΕ ΙΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα Οδηγία της ΕΟΚ

80/779

της Ι 5.07.1980

{I ].

σχετικά με τις

οριακές και κατευθυντήρ ιες τιμές ποιό τητας αερα για δ ιοξείδιο του θείου και αεροσωματί
δια, απαιτείται η εύρεση του διαμέσου των μέσων ημερησίων τιμών συγκεντρώσεων

Ί'S Ρ για τη χειμερινή περίοδο,

1.10.-31 .3.,

$0 2 και

και για όλο το έτος. Ετσι., από τις ωριαίες μέσες

τιμές που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας των οργάνων υπολογίστηκαν οι
μέσες μηνιαίες τιμές για κάθε ρύπο, τόσο για τη θέση Α, όσο και τη Β, και εξ αυτών στη
συνέχεια υπολογίστηκαν οι διάμεσοι, τόσο για τους μήνες δειγματοληψίας που περιλαμβά
νονταν στη χειμερινή περίοδο, όσο και για εκε ίνους στο έτος. Τα αποτελέσματα δείχνονται
στα Σχ.

2

και

3

για τη χειμερινή περίοδο και για το έτος, αντίστοιχα. Σε κάθε σχήμα

δίδονται οι διάμεσοι τόσο για τη θέση Α, όσο και για τη Β Οι τιμές για τη χειμερινή
περίοδο συγκρίνονται διαγραμματικά με τις οριακές τιμές της προαναφερόμενης οδηγίας,
ενώ για το έτος συγκρίνονται επ ί πλέον και με τις κατευθυντήρι ες τιμές για

S02 της εν λόγω

οδηγίας.
Από τα Σχ.

2 και 3 παρατηρείται ότι, τόσο για τη χειμερινή περίοδο, όσο και για

περίοδο ενός έτους , η κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις θέσε ις Α και Β του
εμπορικού κέντρου της Πάτρας ευρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Επίσης ο διάμεσος
συγκεντρώσεων $02 για έτος είναι σημαντικά χαμηλότερος από την περιοχή κατευθυντηρίων
τιμών. Συγκρίνοντας τις τιμές για χε ιμερινή περίοδο για τη θέση Α μ ε εκείνες για τη Β, και

παρομοίως για περίοδο ενός έτους, διαπιστώνεται ότι οι δύο θέσεις δεν διαφέρουν σημαντικά
ως προς την κατάσταση της ατμοσφαιρικής τους ποιότητας αναφορικά μ ε τους ρύπους

S02

και Ί'SΡ. Παρ' όλο, λοιπόν, που επιστεύετο πeιν την διεξαγωγή μετeήσεων στη θέση Β ότι
η κατάσταση εκεί θα έπρεπε να ήταν πλέον επιβαρυμένη, λόγω γειτνίασης με το λιμένα και

με τον σταθμό λεωφορίων (Κ.ΤΕ.Λ.), συγκρινόμενη με τη θέση Α, οι μετρήσεις δεν το εττι-

(j]g]
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Σχήμα 2. Σύγ1Cριση διαμέσου με οριακές τιμές για τη χειμερινή περίοδο.
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Σύγ1Cριση διαμέσου για ένα έτος με οριακές και κατευθυντήριες τψές.

Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΕ "Περιβαλλοντικό Προβλήματα Περιοχής Δuτ. Ελλόδσς", 7 Δεκ. 1995, Πάτρα

βεβαίωσαν. Με επί τόπου προσεκτικές παρατηρήσεις, διαπιστώθηκε ότι οι εκττομπές των

πλοίων, μεταφερόμενες από τους επικρατούντες ανέμους προς ΒΑ, περνούσαν πάνω από το
Σταθμό στη θέση Β, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζουν το γενικότερο επίπεδο ρύπανσης στη
θέση αυτή. Επομένως η θέση Β δεν είναι η δοομενέστερη και απαιτείται περαιτέρω έρευνα

ώστε να εντοπιστεί εάν υπάρχει κάποια άλλη θέση με υψηλότερες τιμές συγκεντρώσεων.
Συγκρίνοντας τις ως άνω εποχικές και ετήσιες καταστάσεις ρύπανσης των εξεταζομένων
θέσεων της Πάτρας με αντίστοιχες καταστάσ ε ις θέσεων άλλων εμπορικών κέντρων των

μεγαλουπόλεων της Ελλάδος, Αθήνας

[2]

Πάτρα η ποιότητα του αέρα από πλευράς

και Θεσσαλονίκης

S02

και

TSP

[3].

διαπιστώνεται ότι στην

είναι εμφανώς καλλίτερη.

4. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Από τις μετρήσεις, για τις περιόδους κατά τις οποίες διεξήχθησαν στις δύο θέσεις Α
και Β του εμπορικού κέντρου της Πάτρας, μετά από τη σχετική επεξεργασία, ώστε να
ληφθούν οι διάμεσοι για τη χειμερινή περίοδο και για ένα έτος, τόσο για το διοξείδιο του
θείου όσο και για τα αεροσωματίδια, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Η ατμοσφαιρική ποιότητα στις θέσεις αυτές είναι εντός των αποδεκτών ορίων,
συγκρινομένη με τις οριακές τιμές της οδηγίας της Ε.Ο. Κ.

80/779.

Ο διάμεσος συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου για ένα έτος είναι σημαντικά
χαμηλότερος από την κατευθυντήρια τιμή της προαναφερόμενης οδηγίας.
Η ατμοσφαιρική ποιότητα και στις δύο θέσεις παρατηρήθηκε παρόμοια, τόσο για τη
χειμερινή περl.οδο, όσο και για το έτος.
Η ποιότητα του αέρα στη θέση Β δεν βρέθηκε να επηρεάζεται από τις εκπομπές των
πλοίων, καθόσον αυτές υπερίπταντο του Σταθμού κινούμενες ΒΑ. Απαιτείται περαιτέρω

έρευνα για διαπίστωση τυχόν δυσμενέστερης κατάστασης της ποιότητας του αέρα.
Η ποιότητα του αέρα στις θέσεις Α και Β του εμπορικού κέντρου της Πάτρας φαίνεται

πολύ καλλίτερη από εκείνη των αντιστοίχων κέντρων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τόσο
σε εποχική όσο και σε ετήσια βάση.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΠΕΣ
Ευχαριστούμε το Δήμο Πατρέων για την δωρεάν παροχή ρεύματος για τη λειτουργία του
Σταθμού καθώς και για τις διευκολύνσεις που μας παρείχε κατά την μετεγκατάσταση.

Ημερίδα lΈΕ{τΔΕ "Περιβαλλοντικό Προβλήματα Περιοχής Δuτ. Ελλάδας", 7 Δικ.
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