
Ποιες είναι οι Οριακές Τιµές Έκθεσης;
Όσο πιο µεγάλη είναι η συγκέντρωση των σωµατιδίων
στον αέρα που αναπνέουµε τόσο πιο µεγάλο και άµεσο
είναι το αρνητικό αποτέλεσµα που προκαλεί η σκόνη
στην ανθρώπινη υγεία. Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας
(ΠΟΥ), αναφέρει ότι δεν υπάρχει για τη σωµατιδιακή
ρύπανση των µεγάλων αστικών κέντρων, Οριακή Τιµή
Έκθεσης που µπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.

Η Ε.Ε.προτείνει για τα σωµατίδια ΑΣ10, τις εξής Οριακές
Τιµές:

Τι πρέπει να κάνουµε;
• Μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της έκ-
θεσης των εργαζοµένων και των κατοίκων στα αστικά κέ-
ντρα, µέσω της ελαχιστοποίησης του κυκλοφοριακού
φόρτου, µε πολιτικές ενίσχυσης των Μαζικών Μέσων
Μεταφοράς

• Συστηµατικός έλεγχος από την πολιτεία της ποιότη-
τας των καυσίµων και των εκποµπών των βιοµηχανικών
µονάδων

• Προληπτικός στοχευµένος ιατρικός έλεγχος στους ο-
δηγούς των αστικών συγκοινωνιών

• Αγωγή Υγείας στα σχολεία,που θα συµβάλλει στην αλ-
λαγή των κυρίαρχων προτύπων όσον αφορά τα Μαζικά
Μέσα Μεταφοράς
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Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι που τα-
λαιπωρούν τους κατοίκους των
µεγάλων αστικών κέντρων, απο-
τελούν επίσης επιβαρυντικούς
παράγοντες για την επαγγελµα-
τική υγεία των οδηγών των αστι-

κών µέσων µεταφοράς. Οι οδηγοί είναι ανα-
γκασµένοι να ασκούν την καθηµερινή επαγ-
γελµατική τους δραστηριότητα, εκτεθειµένοι
στα µικροσωµατίδια που αιωρούνται στην α-
τµόσφαιρα.

Τι είναι η σκόνη;
Η σκόνη, στην οποία οφείλεται η λεγόµενη σωµατιδια-
κή αερόφερτη ρύπανση των αστικών κέντρων, αποτε-
λείται από ένα µείγµα στερεών ή υγρών αιρούµενων στον
αέρα µικροσωµατιδίων,διαφορετικής διαµέτρου και χη-
µικής σύστασης. Πρόκειται για ένα µείγµα που περιέχει
ιχνοστοιχεία, χαλκό, κάδµιο, µόλυβδο, νικέλιο, ψευδάρ-
γυρο, αµίαντο, νιτρικά άλατα, αρωµατικούς υδρογονά-
θρακες, θειούχες και αζωτούχες ενώσεις κ.λπ.

Οι σκόνες παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία σχετικά µε:

• το µέγεθός τους

• τη µορφολογία τους

• τη χηµική τους σύσταση 

• τις πηγές τους

• τη διάχυσή τους στο χώρο

• το χρόνο παραµονής τους στον ατµοσφαιρικό αέρα.

Το µέγεθός τους καθορίζεται από τη διάµετρο του κόκ-
κου του σωµατιδίου, η οποία ποικίλλει από µερικές ε-
κατοντάδες µm (µικρά του µέτρου) µέχρι και 0,10 µm,
και έχει άµεση σχέση µε τη θέση (ζώνη) εναπόθεσης
των σωµατιδίων της σκόνης στο αναπνευστικό σύστη-
µα του ανθρώπου.

Το σύνολο των σωµατιδίων που επικάθονται στην περιο-
χή ανταλλαγής των αερίων, δηλαδή στις πνευµονικές κυ-
ψελίδες, ονοµάζεται αναπνεύσιµο κλάσµα.

Γιατί η διάµετρος της σκόνης είναι σηµαντική;
Το αναπνευστικό σύστηµα του ανθρώπου µπορούµε να
το παροµοιάσουµε µε ένα κανάλι που διακλαδίζεται σε
µικρότερα από τη µύτη µέχρι και τις κυψελίδες, οι ο-
ποίες αποτελούν και το λειτουργικό τµήµα των πνευ-
µόνων (περιοχή εναλλαγής των αερίων). Όσο µικρότε-
ρη είναι η διάµετρος του κόκκου του σωµατιδίου της
σκόνης, τόσο πιο εύκολα αυτός εναποτίθεται στους µι-
κρούς αεραγωγούς του αναπνευστικού συστήµατος και
τις κυψελίδες, προκαλώντας διάφορες βλάβες και α-
σθένειες.

• Αιωρούµενα σωµατίδια ΑΣ (PM), µε διάµετρο µεγα-
λύτερη των 30 µm,εναποτίθενται στα πρώτα τµήµατα του
αναπνευστικού συστήµατος και αποµακρύνονται κυρίως µε
το βήχα και το φτέρνισµα.

• Αιωρούµενα σωµατίδια ΑΣ10 (PM10), µε διάµετρο πε-
ρίπου 10 µm,ή και µικρότερη, εναποτίθενται και εξασκούν
τη βλαπτική τους δράση στους µεγάλους βρόγχους.

• Αιωρούµενα σωµατίδια ΑΣ2,5 (PM2,5), µε διάµετρο ίση
ή και µικρότερη των 2,5 µm µπορούν να φθάσουν µέχρι
τις πνευµονικές κυψελίδες όπου εξασκούν τη βλαπτική
τους δράση.

Η ικανότητα της σκόνης να προκαλεί βλάβες στην αν-
θρώπινη υγεία, δεν εξαρτάται µόνο από τη θέση εναπό-
θεσης των σωµατιδίων της στο αναπνευστικό σύστηµα,αλ-
λά και από το είδος των τοξικών ουσιών που µεταφέρουν
τα σωµατίδια αυτά (βαρέα µέταλλα, βενζόλιο, νιτρικά ά-
λατα, αρωµατικούς υδρογονάθρακες, θειούχες και αζω-
τούχες ενώσεις, µονοξείδιο του άνθρακα κ.λπ).

Ποιες είναι οι πηγές της ρύπανσης;
Η σωµατιδιακή αερόφερτη ρύπανση των αστικών κέ-
ντρων, κατά κύριο λόγο προέρχεται από τη βιοµηχανι-
κή δραστηριότητα (κάδµιο, µόλυβδος, νικέλιο, ψευδάρ-
γυρος, νιτρικά άλατα, αρωµατικοί υδρογονάθρακες, θει-
ούχες και αζωτούχες ενώσεις κ.λπ.), την κυκλοφορία των
οχηµάτων παλιάς αλλά και νέας τεχνολογίας (αέρια καύ-
σης,τριβή ελαστικών,τριβή φρένων και συµπλεκτών,φθο-
ρά οδοστρώµατος κ.λπ.), καθώς επίσης και από τα συ-
στήµατα κεντρικής θέρµανσης µε πετρέλαιο (προϊόντα
ατελούς καύσης. αρωµατικούς υδρογονάθρακες, θειού-
χες και αζωτούχες ενώσεις).

Τι προκαλεί η σωµατιδιακή ρύπανση στην υγεία;
Τα τελευταία χρόνια διάφορες επιδηµιολογικές µελέτες
έχουν αποδείξει ότι οι κάτοικοι αλλά και οι εργαζόµε-
νοι στα µεγάλα αστικά κέντρα, εµφανίζουν µια αυξηµέ-
νη νοσηρότητα η οποία σχετίζεται άµεσα µε την έκθε-
ση σε σωµατιδιακή ρύπανση.

Τα αιωρούµενα σωµατίδια και ιδιαίτερα αυτά µε διά-
µετρο µεταξύ 10 και 2,5 µm (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), προκαλούν
οξέα φαινόµενα όπως αλλεργικά και ασθµατικά επεισό-
δια, καθώς επίσης και διάφορες καρδιολογικές διατα-
ραχές (ισχαιµικά επεισόδια).

Η χρόνια έκθεση σχετίζεται άµεσα µε την εκδήλωση
χρόνιων αναπνευστικών ασθενειών όπως η χρόνια βρογ-
χίτιδα, το βρογχικό άσθµα κ.λπ. Επίσης η σωµατιδιακή
ρύπανση ευθύνεται για την εκδήλωση διάφορων µορ-
φών καρκίνου αλλά και καρδιοαγγειακών νοσηµάτων.

Πρόσφατες επιδηµιολογι-
κές µελέτες στις ΗΠΑ αλλά
και την Ε.Ε., ανέδειξαν τη σχέ-
ση µεταξύ επιπέδων συγκέ-
ντρωσης της σωµατιδιακής
ρύπανσης και των αναµενόµε-
νων θανάτων που αποδίδονται
σε αυτήν.
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