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ΠΕΡΘΛΗΨΗ 

 

 
Οη απαηηήζεηο ζε παγθφζκηα ελέξγεηα απμάλνληαη ξαγδαία πξνθαιψληαο κεγάια πξνβιήκαηα ζηα απνζέκαηα 
ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. [1] ήκεξα, ην αηκνζθαηξηθφ CO2 θαη άιια αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ νθείινληαη 

ζηελ θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, πξνθαινχλ πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο θαη ηελ αλάγθε λα βξεζνχλ 

άιιεο θαζαξέο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο είλαη ε βηνκάδα. Η βηνκάδα ζεσξείηαη σο “CO2 

νπδέηεξν” θαχζηκν, κε θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. [2] Τπάξρνπλ πνιιά είδε βηνκάδαο 
ζηελ αγνξά, φπσο: πειέηηεο, κπξηθέηεο, βηναέξην, θάξβνπλν, έιαηα ππξφιπζεο, θ.ι.π. Σα πέιιεη γίλνληαη φιν 

θαη πην δεκνθηιή ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη δηεπθνιχλνπλ ηηο απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζθεπψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα 
πξέπεη λα ζηξαθνχκε πξνο ηα ελαιιαθηηθά θαχζηκα βηνκάδαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζέζπηζε ην επξσπατθφ πξφηππν EN 14961-2. [3]  

 
Παξ’φια απηά έρεη απνδεηρζεί φ,ηη ε βηνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πέιιεη είλαη ππεχζπλα γηα κηα ζεηξά 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ πνπ έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, φπσο είλαη: ην πςειφ επίπεδν 

ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (PM), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νη πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο (VOC) 

φπσο νη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (PAH), ν ζηνηρεηαθφο άλζξαθαο (ΕC) θαη ν νξγαληθφο 
άλζξαθαο (ΟC), αιιά θαη νη εθπνκπέο βαξέσλ κεηάιισλ θαη ηνμηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη πξνζξνθεκέλα ζηα 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα.  

 
Η παξνχζα κειέηε έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ κεηάιισλ ζηα αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα ΡΜ10 απφ ηελ θαχζε δηαθφξσλ εηδψλ βηνκάδαο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαχζεο. Κάπνηα 

εμ’απηψλ φπσο είλαη ην αξζεληθφ, ν πδξάξγπξνο, ν ςεπδάξγπξνο, ν ραιθφο, ην θάδκην, ην ληθέιην θαη ν 

κφιπβδνο είλαη ηδηαίηεξα ηνμηθά θαη άξα επηβιαβή γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, αθφκα θαη ζε ζπγθεληξψζεηο 
ηρλψλ, ιφγσ ηεο καθξνπξφζεζκεο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σα είδε ηεο βηνκάδαο πνπ εμεηάδνληαη είλαη: 

“κίγκα απφ πεχθν-νμηά-δξπ”, “ειηά”, “κίγκα απφ ειάηε-πεχθν-δξπ”, “ππξελφμπιν ππξελειαηνπξγείνπ”, 

“100% ειάηε”,“100% νμηά”, “κπξηθέηα” θαη “μχιν” πνπ βξίζθνληαη ζην εκπφξην ζηελ Ειιάδα θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ νηθηαθή ζέξκαλζε. Έλα ζχζηεκα εξγαζηεξηαθήο θιίκαθαο 

αλαπηχρζεθε γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαχζεο ζε ζσιελσηφ θνχξλν κε δηαθνξεηηθέο ξνέο 

νμπγφλνπ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε αληίζηνηρε ζπγθέληξσζε ησλ κεηάιισλ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ 
θαχζεηο ζε ζεξκάζηξεο πέιιεη θαζψο επίζεο θαη ζε ηδάθη. Η ζεξκνθξαζία γηα ηε ζσζηή θαχζε ησλ δηαθφξσλ 

εηδψλ βηνκάδαο πξνέθπςε απφ ζεξκνζηαζκηθέο κεηξήζεηο (TG). [4] 

 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ έγηλε ζηελ αξρή κηα εκηπνζνηηθή κέηξεζε 
κε θαζκαηφκεηξν κάδαο (ICP-MS) θαη ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. Καηφπηλ κεηξήζεθαλ πνζνηηθά νη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ κεηάιισλ (K, Ca, Na) κε ηε ρξήζε ηεο θαζκαηνκεηξίαο αηνκηθήο απνξξφθεζεο (AAS), 

ησλ (Fe, Mg, Zn) κε ηε ρξήζε ηεο θαζκαηνκεηξίαο νπηηθήο εθπνκπήο ζε επαγσγηθά ζπδεπγκέλν πιάζκα 
(ICP-OES) θαη ησλ (Al, Cu, Cd, Ba, As, Hg, Mn, Cr, Co, Ni, Pb) κε ηε ρξήζε ηεο θαζκαηνκεηξίαο κάδαο κε 

πεγή επαγσγηθά ζπδεπγκέλνπ πιάζκαηνο θαη έγηλε ζχγθξηζε ησλ ζπγθεληξψζεψλ ηνπο ζηα δηάθνξα είδε 

βηνκάδαο πνπ εμεηάζηεθαλ, ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο θαχζεο, φπσο επίζεο εμεηάζηεθαλ εάλ νη εθπνκπέο πνπ 
πξνζδηνξίζηεθαλ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα ηεο αηκφζθαηξαο γηα θάπνηα ηνμηθά ζηνηρεία.  

 



πκπεξαίλεηαη φηη έλα θαχζηκν κε ηηο απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, θαη ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο θαχζεο 

νδεγεί ζε κηθξφηεξεο εθπνκπέο αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ PM10 απφ φ,ηη άιιεο κνξθέο θαπζίκνπ, ζπλεπψο 
κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ θαη ηνμηθψλ ζηνηρείσλ θαη άξα κηθξφηεξνο θίλδπλνο έθζεζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ζε ηνμηθά κέηαιια.   
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