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1. Μη τεχνική περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αφορά το εργοστάσιο παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου της ΑΓΕΤ 

ΗΡΑΚΛΗΣ στην Αγριά Μαγνησίας. Σκοπός της μελέτης είναι να γίνει προσομοίωση της 

διασποράς των αέριων ρύπων που εκπέμπονται από τις καμινάδες του εργοστασίου, έτσι 

ώστε να προσδιοριστούν οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις των ρύπων αυτών στην 

ατμόσφαιρα της περιοχής. 

Για την προσομοίωση της διασποράς χρησιμοποιείται ο αλγόριθμός AERMOD που έχει 

αναπτυχθεί από την USEPA και έχει ενσωματωθεί στο επαγγελματικό λογισμικό AERMOD 

View του οίκου Lakes Environmental. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η έκδοση 9.9.0 που 

είναι η πλέον πρόσφατη. Το AERMOD είναι Γκαουσιανό μοντέλο διασποράς, το οποίο έχει 

τροποποιηθεί κατάλληλα για να χειρίζεται τη διασπορά κάθε είδους πηγής εκπομπών 

λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Το AERMOD 

λαμβάνει υπόψη τη γεωμορφολογία του εδάφους και τις χρήσεις γης και, επιπλέον, διαθέτει 

αλγόριθμους για την αντιμετώπιση ρύπων που αλλάζουν χημικά στην ατμόσφαιρα όπως για 

παράδειγμα συμβαίνει με τα οξείδια του αζώτου. 

Ως περιοχή διασποράς επιλέχθηκε μια περιοχή 40x40 χιλιομέτρων γύρω από τη βασική 

καμινάδα της εγκατάστασης. Για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα, δημιουργήθηκε ομοιόμορφο καρτεσιανό πλέγμα με μέγεθος κελιού 500x500 

μέτρα για τους αρχικούς υπολογισμούς. Στη συνέχεια σε απόσταση 5 x 5 χιλιόμετρα γύρω 

από τις πηγές εκπομπής αναπτύχθηκε ένα ένθετο πλέγμα (nested grid) με μεταβλητό μέγεθος 

κελιού που ξεκινά από μέγεθος πλευράς 50 μέτρων και καταλήγει σε μέγεθος πλευράς 200 

μέτρων.  Ο στόχος της χρήσης του ένθετου πλέγματος είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη 

ακρίβεια υπολογισμών στην περιοχή όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

Στην περιοχή της διασποράς έγινε προσομοίωση του ανάγλυφου του εδάφους με ισοϋψείς 

των 30 μέτρων, καθορίστηκαν τα όρια θάλασσας – ξηράς και ορίστηκαν οι χρήσεις γης που 

καθορίζουν σε ένα βαθμό το ύψος του οριακού στρώματος στην περιοχή. Επιπλέον, 

ψηφιοποιήθηκαν τα κτίρια του εργοστασίου και στις τρεις διαστάσεις τους καθώς κάθε 

κτίριο δημιουργεί ένα δικό του πεδίο επίδρασης του ανέμου που ρέει γύρω από αυτό 

(downwash) με αποτέλεσμα να επηρεάζει σημαντικά τη διασπορά κάθε καμινάδας στο 

αρχικό στάδιο του εκπεμπόμενου πλουμίου. Συνολικά ψηφιοποιήθηκαν 196 κτίρια 

διαφόρων τύπων (κτίρια, σιλό, αποθήκες, άλλες κατασκευές), συμπεριλαμβανομένων των 

δεξαμενών καυσίμων γειτονικής εγκατάστασης πετρελαιοειδών, τα οποία λόγω εγγύτητας 

με το εργοστάσιο δημιουργούσαν το δικό τους πεδίο επίδρασης. 

Η συνοπτική μετεωρολογική εικόνα της περιοχής δημιουργήθηκε με τη χρήση του 

αλγόριθμου MMIF (Mesoscale Model Interface Program) της US EPA από τον κατασκευαστή 

του λογισμικού AERMOD, την εταιρεία Lakes Environmental Software, έτσι ώστε να 

καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του μοντέλου διασποράς και να ληφθεί η κατά το δυνατό 

ρεαλιστικότερη απεικόνιση της μετεωρολογίας της περιοχής. Η μετεωρολογική κατάσταση 

της περιοχής αφορά το έτος 2018. Οι δύο κυρίαρχες κατευθύνσεις ανέμου στην περιοχή είναι 

από βόρεια – βορειοδυτικά και από νότια.  

Οι σημειακές πηγές εκπομπών του εργοστασίου που μοντελοποιήθηκαν είναι εκείνες που 

αναφέρονται στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συγκεκριμένα, στο εργοστάσιο 

υπάρχουν οκτώ συνολικά καμινάδες, εκ των οποίων τέσσερις καμινάδες αφορούν τους 
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μύλους τσιμέντου, δύο τους μύλους καρβούνου, μια καμινάδα αφορά το ψυγείο του κλίνκερ 

και μια την περιστροφική κλίβανο. Τα στοιχεία των καμινάδων που απαιτούνται για τον 

ορισμό των πηγών περιλαμβάνουν την γεωμετρία τους, την συνολική παροχή των απαερίων, 

τη θερμοκρασία τους και τις συγκεντρώσεις των απαερίων που ελέγχονται ως προς τη 

διασπορά τους. Τα στοιχεία αυτά ελήφθησαν για το έτος 2018 και προέρχονται από το 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα μετρήσεων του εργοστασίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην 

ΑΕΠΟ του. Συγκεκριμένα, κάποιοι ρύποι μετρούνται συνεχώς (σκόνη, SO2, NOx, TOC, HCl, HF, 

NH3) από όργανα που έχουν τοποθετηθεί στις καμινάδες, τα οποία με τη σειρά τους 

ελέγχονται, συντηρούνται και ρυθμίζονται από τον κατασκευαστή τους. Οι υπόλοιποι ρύποι 

(CO, μέταλλα, PCDD/PCDF, PAH, Βενζόλιο, PCB) μετρούνται περιοδικά από εξωτερικό 

εργαστήριο διαπιστευμένο με ISO 17025 τόσο για τη δειγματοληψία όσο και για την ανάλυση 

του δείγματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία και 

αναφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σε τακτά διαστήματα.  

Η διασπορά υπολογίστηκε για τους εξής ρύπους: 

 Σκόνη 

 Σωματίδια PM2,5 

 Οξείδια του αζώτου (NOx) 

 Διοξείδιο του θείου (SO2) 

 Μονοξειδίου του άνθρακα (CO)   

 Βενζόλιο 

Οι συγκεντρώσεις των ρύπων στην ατμόσφαιρα υπολογίζονται ως η πρώτη και η δεύτερη 

χειρότερη (μεγαλύτερη) ωριαία συγκέντρωση, η πρώτη και η δεύτερη χειρότερη 

(μεγαλύτερη) 24ωρη συγκέντρωση και η μέση ετήσια συγκέντρωση. Ειδικά για το CO 

υπολογίζεται και η χειρότερη (μεγαλύτερη) 8ωρη συγκέντρωση, έτσι ώστε να μπορεί να 

συγκριθεί με την οριακή τιμή ποιότητας της ατμόσφαιρας. Για κάθε έναν από τους 

αναφερόμενους ρύπους δίνεται επίσης το διάγραμμα της μεταβολής της μέγιστης ωριαίας 

συγκέντρωσης με την απόσταση από την πηγή εκπομπής στην κεντρική γραμμή που συνδέει 

την πηγή με το λιμάνι του Βόλου, έτσι ώστε να μελετηθεί καλύτερα η διασπορά του ρύπου 

προς την πλευρά της πόλης. Οι αναφερόμενοι ρύποι περιλαμβάνονται στην κείμενη 

νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, και η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί τις 

σχετικές οριακές τιμές.  

Επιπλέον, υπολογίστηκαν τα μοτίβα διασποράς και οι χειρότερες (μεγαλύτερες ωριαίες και 

24ωρες) συγκεντρώσεις για τους ρύπους TOC, HCl, HF, NH3 και μέταλλα. Ειδικά η διασπορά 

των μετάλλων υπολογίστηκε για το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των μετάλλων στα 

απαέρια της καμινάδας, λόγω της πολύ μικρής συγκέντρωσης κάθε μετάλλου χωριστά. Δεν 

υπολογίστηκαν οι συγκεντρώσεις διασποράς για τα PCDD/F, PAH και PCB καθώς οι 

συγκεντρώσεις των ρύπων αυτών στα απαέρια και οι ρυθμοί εκπομπής τους στην 

ατμόσφαιρα είναι πολύ μικρές, αρκετές τάξεις μεγέθους μικρότερες από το ένα 

εκατομμυριοστό του γραμμαρίου ανά κυβικό μέτρο απαερίων (μg/m3), με αποτέλεσμα η 

διασπορά των ουσιών αυτών να δίνει μεν μαθηματικό αποτέλεσμα αλλά η υπολογιζόμενες 

συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα να μην έχουν φυσικό νόημα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα αποτελέσματα της διασποράς έδειξαν ότι οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις παρουσιάζονται στο λόφο Γορίτσα στα δυτικά του εργοστασίου και 

δευτερευόντως στους λόφους βόρεια του λατομείου. Αυτό οφείλεται στην μετεωρολογία και 

την γεωμορφολογία της περιοχής. Οι ανατολικοί άνεμοι αν και σχετικά χαμηλής συχνότητας, 

ωθούν το πλούμιο προς το λόφο Γορίτσας, ο οποίος λόγω της εγγύτητας του με τις πηγές του 
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εργοστασίου λειτουργεί ως φυσικό φράγμα της διασποράς μεταξύ του εργοστασίου και της 

πόλης του Βόλου. Στα δυτικά του λόφου, όπου αρχίζει η πόλη του Βόλου, οι υπολογιζόμενες 

συγκεντρώσεις όλων των ρύπων μειώνονται σημαντικά και η επίδρασή τους στην πόλη του 

Βόλου είναι από πολύ μικρή έως αμελητέα για όλους τους ρύπους. 

 

Οι συγκεντρώσεις των ρύπων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον ελέγχθηκαν στα κέντρα των 

οικισμών γύρω από το εργοστάσιο και δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Όπως είναι εμφανές, 

σε κανέναν οικισμό δεν αναμένονται υπερβάσεις για κανένα ρύπο και καμία οριακή τιμή 

αυτού.  Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι συγκεντρώσεις των ρύπων που ελέγχθηκαν αλλά δεν 

περιλαμβάνονται σε εκείνους για τους οποίους προβλέπονται οριακές τιμές στην 

ατμόσφαιρα, εκτιμάται ότι είναι επίσης πολύ μικρές και δεν επηρεάζουν την περιοχή γύρω 

από το εργοστάσιο. 

  

 

Πίνακας 1.1: Μέγιστες συγκεντρώσεις ρύπων στους οικισμούς γύρω από το εργοστάσιο 

Οικισμός 
TSP (μg/m3) 

PM2,5 
(μg/m3) 

SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) CO (μg/m3) Benzene (μg/m3) 

1hr 24hr 24hr 1hr 24hr 1hr 24hr 1hr 8hr 1hr 24hr 

Αγριά 1,44 0,21 0,138 0,014 0,002 18,51 1,82 1,50 0,75 0,004 0,0006 

Ν. Δημητριάδα 1,99 0,65 0,425 0,023 0,005 30,87 3,32 2,48 1,34 0,006 0,0014 

Λιμάνι Βόλου 0,94 0,38 0,245 0,011 0,002 14,50 1,21 1,25 0,48 0,003 0,0006 

Άλλη Μεριά 14,76 1,79 1,163 0,049 0,004 29,58 4,78 5,37 0,85 0,014 0,0012 

Αλυκές 1,04 0,14 0,093 0,014 0,002 9,01 0,82 1,57 0,39 0,004 0,0004 

 

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές της αναμενόμενης κατάστασης στην περιοχή και 

αντιστοιχούν στα μετεωρολογικά στοιχεία και τις εκπομπές του 2018. Πρέπει επίσης να 

σημειωθούν τα όρια και οι περιορισμοί των Γκαουσιανών μοντέλων. Τα μοντέλα αυτά δεν 

μπορούν να δώσουν ακριβή αποτελέσματα για την πολύ κοντινή περιοχή στις πηγές. Αυτή 

συνήθως ορίζεται ως μια ακτίνα περίπου 100 μέτρων γύρω από την πηγή. Επίσης δεν 

μπορούν να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για μακρινές αποστάσεις, συνήθως για 

αποστάσεις μεγαλύτερες από 50 χλμ από την πηγή. Επίσης, το έντονο ανάγλυφο ενδέχεται 

να αλλάζει το μοτίβο της μετεωρολογίας της περιοχής σε επίπεδο μικροκλίμακας, κάτι που 

δεν είναι δυνατό να καταγραφεί σε μετεωρολογικά μοντέλα μεσοκλίμακας. Παρά τους 

περιορισμούς αυτούς, η μεγάλη διαφορά των συγκεντρώσεων που εκτιμώνται από της 

διασπορά ως προς τις οριακές τιμές που ισχύουν για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον δείχνουν 

ότι  δεν αναμένονται υπερβάσεις.  

Ειδικά για τη συνολική σκόνη (TSP), η μέγιστη υπολογιζόμενη συγκέντρωση ήταν στον 

οικισμό της Άλλης Μεριάς. Συγκεκριμένα, η μέγιστη ημερήσια συγκέντρωση σκόνης 

υπολογίστηκε σε 1,79 μg/m3 με όριο τα 50 μg/m3. Σε κανέναν οικισμό δεν υπολογίστηκε 

συγκέντρωση μεγαλύτερη ή έστω κοντά στα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας (50 μg/m3 

μέση 24ωρη τιμή και 40 μg/m3 μέση ετήσια τιμή). 

Η υπολογιζόμενη 24ωρη συγκέντρωση σωματιδίων PM2,5 είναι πολύ μικρή. Η μέγιστη 

υπολογίζεται στον οικισμό της Άλλης Μεριάς και είναι περίπου 1,16 μg/m3. Η νομοθεσία για 

την ποιότητα της ατμόσφαιρας περιλαμβάνει μόνο μέση ετήσια τιμή, ίση με 25 μg/m3. Η 

μέγιστη μέση συγκέντρωση PM2,5 υπολογίζεται στον οικισμό της Άλλης Μεριάς, ίση με 0,11 

μg/m3.    
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Οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου (SO2) είναι εξαιρετικά χαμηλές, 

μικρότερες από 1 μg/m3, δηλαδή τάξεις μεγέθους χαμηλότερες από τις οριακές τιμές που 

ισχύουν για την ποιότητα της ατμόσφαιρας (350 μg/m3 μέση ωριαία τιμή και 125 μg/m3 μέση 

ημερήσια τιμή). 

Η μέγιστη συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου υπολογίζεται στην περιοχή της Νέας 

Δημητριάδος, δηλαδή στις ανατολικές συνοικίες του Βόλου και είναι 30,87 μg/m3. Η 

συγκέντρωση αυτή είναι σημαντικά μικρότερη από την οριακή τιμή για την ποιότητα της 

ατμόσφαιρας που είναι 200 μg/m3. Οι υπολογιζόμενες ετήσιες μέσες τιμές συγκέντρωσης 

των NOx κυμαίνονται στο εύρος 0,34 – 1,95 μg/m3, δηλαδή πολύ κάτω από το όριο των 40 

μg/m3.  

ΟΙ υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) είναι πολύ μικρότερες 

από την οριακή τιμή για την ποιότητας της ατμόσφαιρας που είναι 8ωρη τιμή 10 mg/m3. Η 

υπολογιζόμενες 8ωρες τιμές για όλο το πλέγμα διασποράς είναι της τάξης των λίγων 

μικρογραμμαρίων, δηλαδή τάξεις μεγέθους μικρότερες από το όριο. 

Οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις βενζολίου είναι ουσιαστικά αμελητέες σε όλο το πλέγμα 

υπολογισμού της διασποράς. Οι ετήσιες τιμές συγκέντρωσης κυμαίνονται μεταξύ 0,00004 – 

0,0022 μg/m3 με ισχύουσα οριακή τιμή τα 5 μg/m3. 

Τα αποτελέσματα της διασποράς για τους ρύπους TOC, HCl, HF, NH3 και μέταλλα, έδειξαν 

πολύ μικρές συγκεντρώσεις σε όλο το πλέγμα υπολογισμού. Οι συγκεντρώσεις των ρύπων 

αυτών είναι συνήθως μικρότερες από 1 μg/m3, οι αναλογικά υψηλότερες υπολογίζονται στη 

Νέα Δημητριάδα και στην Άλλη Μεριά.  
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2. Λογισμικό και αλγόριθμος υπολογισμού της 

διασποράς 

2.1. Μοντέλα διασποράς αέριων ρύπων 

Για την προσομοίωση της κίνησης αλλά και της χωροχρονικής κατανομής των 

συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων που εκπέμπονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 

άλλες σταθερές πηγές εκπομπών χρησιμοποιούνται κατάλληλα υπολογιστικά μοντέλα 

διασποράς. Τα μοντέλα διασποράς γενικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Μοντέλα που πραγματοποιούν απλές και γρήγορες εκτιμήσεις για συγκεκριμένες 

μετεωρολογικές συνθήκες (ένταση και διεύθυνση ανέμου, συνθήκες ευστάθειας της 

ατμόσφαιρας κλπ.) που αντιστοιχούν στις δυσμενέστερες περιπτώσεις διασποράς 

και 

 Μοντέλα που προσομοιώνουν αναλυτικά τη διασπορά των αερίων ρύπων και 

χρησιμοποιούν ωριαία μετεωρολογικά δεδομένα που καλύπτουν περίοδο 

τουλάχιστον ενός έτους. 

Τα απλοποιημένα μοντέλα (screening models) χρησιμοποιούνται για αρχικές προσεγγιστικές 

εκτιμήσεις  οι οποίες δίνουν μια «αίσθηση» του μεγέθους των επιπτώσεων της πηγής για 

συγκεκριμένες ταχύτητες ανέμου και καταστάσεις ευστάθειας της ατμόσφαιρας. Ένα τέτοιο 

απλοποιημένο μοντέλο είναι το SCREEN3 της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (U.S. 

EPA). Σε περίπτωση που οι επιπτώσεις της πηγής κρίνονται σημαντικές βάσει των αρχικών 

εκτιμήσεων προτείνεται η χρήση αναλυτικών μοντέλων (refined models).    

Τα αναλυτικά μοντέλα πραγματοποιούν υπολογισμούς της διασποράς για τις επικρατούσες 

μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής για ένα ή περισσότερα έτη χρησιμοποιώντας 

εξελιγμένους αλγορίθμους και λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της τοπογραφίας. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν για παράδειγμα τα δύο μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς  που 

αναπτύχθηκαν από την EPA: 

 Το Industrial Source Complex - Short-term Model (ISC), το οποίο είναι τύπου Gauss 

και χρησιμοποιείται για τη διασπορά πρωτογενών ρύπων (SO2, NΟx, σωματίδια, 

κλπ.) σε τοπικό επίπεδο και σε αποστάσεις περίπου μέχρι 50 km από την πηγή. 

 Το AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD), το οποίο είναι επίσης τύπου Gauss, 

βελτιώνει βασικά χαρακτηριστικά του ISCST3 με εξελιγμένους αλγορίθμους για τον 

υπολογισμό της ανύψωσης του πλουμίου, της ατμοσφαιρικής ευστάθειας, των 

χημικών αντιδράσεων των πρωτογενών ρύπων, των μηχανισμών φυσικής μεταφοράς 

των αερίων ρύπων από το πλούμιο κλπ., και το οποίο χρησιμοποιείται για τη 

διασπορά αερίων ρύπων σε αποστάσεις περίπου μέχρι 50 km από την πηγή.  

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, και δεδομένου του μεγάλου μεγέθους της εγκατάστασης, 

το μοντέλο AERMOD υιοθετείται ως το βασικό εργαλείο για τους αναλυτικούς υπολογισμούς 

διασποράς των αερίων ρύπων που προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοστασίου της ΑΓΕΤ 

ΗΡΑΚΛΗΣ στην Αγριά Μαγνησίας. Η σχετική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι το AERMOD 

αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα αναλυτικά μοντέλα διασποράς αερίων ρύπων που 

υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τη θεωρία του πλανητικού οριακού 

στρώματος. Το AERMOD είναι αξιόπιστο, εύχρηστο και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες 

στο χρήστη (προσομοίωση διαφόρων τύπου πηγών, επίδραση ανάγλυφου και κτιρίων κλπ.). 
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Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως παγκοσμίως τόσο σε περιβαλλοντικές μελέτες όσο 

και σε ερευνητικές δραστηριότητες.  

 

2.2. Περιγραφή του μοντέλου διασποράς AERMOD 

Το AERMOD είναι ένα μοντέλο πλουμίου μόνιμης κατάστασης (steady-state plume model), 

τύπου Gauss, το οποίο σε αντίθεση με τα περισσότερα μοντέλα διασποράς δε χρησιμοποιεί 

τις κατηγορίες ευστάθειας του Pasquill προκειμένου να χαρακτηρίσει την τυρβώδη διάχυση, 

αλλά βασίζεται στη σύγχρονη θεωρία του πλανητικού οριακού στρώματος (Planetary 

Boundary Layer - PBL).  Είναι δυνατόν να προσομοιώσει ένα εύρος πηγών (σημειακές, 

επιφανειακές και γραμμικές, αστικές και μη αστικές κλπ.) σε τοπικό επίπεδο (ακτίνα μέχρι 50 

km  γύρω από την πηγή) λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και την επίδραση της 

γεωμορφολογίας της περιοχής μελέτης.  

Το πλανητικό οριακό στρώμα, γνωστό και ως ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα (atmospheric 

boundary layer  - ABL), αποτελεί το κατώτατο τμήμα της ατμόσφαιρας, οι ιδιότητες του 

οποίου καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τις επιδράσεις της επιφάνειας της γης.  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η τυρβώδης φύση του, ενώ το μέγιστο ύψος του 

διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια το 24-ώρου και είναι δυνατόν να φτάσει τα 3 km σε ξηρές 

περιοχές και τα 1-2 km σε υγρές. Το πλανητικό οριακό στρώμα, όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 2.1 αποτελείται από: 

 το οριακό στρώμα επιφάνειας (surface boundary layer - 10% περίπου του συνολικού 

ύψους), 

 το στρώμα ανάμιξης (well-mixed layer - 60% περίπου του συνολικού ύψους) 

 και τη ζώνη παράσυρσης (entrainment zone – 30% περίπου του συνολικού ύψους). 

 

Εικόνα 2.1:  Σχηματικό διάγραμμα του πλανητικού οριακού στρώματος 

Διακρίνονται δύο βασικοί τύποι πλανητικού οριακού στρώματος: 

 το ευσταθές οριακό στρώμα (stable boundary layer -SBL), το οποίο παρατηρείται 

όταν η  τύρβη δημιουργείται αποκλειστικά λόγω της ταχύτητας του ανέμου 

(atmospheric turbulence). Συναντάται συνήθως τις νυκτερινές ώρες, αλλά ορισμένες 
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φορές και το πρωί, σε περιοχές που η θερμοκρασία του εδάφους είναι χαμηλότερη 

από τη θερμοκρασία του αέρα. 

 το συναγωγικό οριακό στρώμα (convective boundary layer - CBL), το οποίο 

παρατηρείται όταν μεταφέρεται θερμότητα από την επιφάνεια της γης προς την 

ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να προκαλείται θερμική αστάθεια που οδηγεί σε 

δημιουργία επιπρόσθετης θερμικής τύρβης (thermal turbulence) και αντίστοιχα σε 

μεγαλύτερη ανάμιξη και καλύτερη διασπορά των ρύπων.  

Το AERMOD τροφοδοτείται με μετεωρολογικό αρχείο, χαρακτηριστικό της περιοχής μελέτης, 

που περιέχει αναλυτικές μετεωρολογικές πληροφορίες σε ωριαία βάση και για διάρκεια 

τουλάχιστον ενός έτους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και την 

ταχύτητα του ανέμου, τη μέση θερμοκρασία αέρα, τη βροχόπτωση, τη νεφοκάλυψη, την 

βαρομετρική πίεση και την υγρασία.     

Με τη συνδρομή των κατάλληλων λογισμικών προεπεξεργασίας (meteorological 

preprocessors) ωριαίων μετεωρολογικών δεδομένων που καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον 

ενός έτους, υπολογίζονται τα κατακόρυφα προφίλ των  απαιτούμενων μετεωρολογικών 

παραμέτρων (ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία αέρα, βαθμίδα θερμοκρασίας 

κλπ.), καθώς και οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν το πλανητικό οριακό στρώμα (ροή 

αισθητής θερμότητας, ταχύτητα τριβής, μήκος Monin Obukhov, ύψος μηχανικής και 

συναγωγικής ανάμιξης κλπ.). Η κατακόρυφη ανομοιογένεια του πλανητικού οριακού 

στρώματος λαμβάνεται υπόψη μέσω της μετατροπής των παραμέτρων του σε «ενεργές» 

παραμέτρους ενός ισοδύναμου ομογενούς οριακού στρώματος U.S. Environmental 

Protection Agency, 2002).  

Το AERMOD υποθέτει ότι το πεδίο ανέμου είναι ομοιογενές σε ολόκληρη την περιοχή 

μοντελοποίησης και η διασπορά πραγματοποιείται άμεσα, υπολογίζοντας τις ωριαίες 

συγκεντρώσεις των ρύπων σε κάθε κόμβο του πλέγματος. Βάσει των ωριαίων 

συγκεντρώσεων το λογισμικό με κατάλληλους αλγορίθμους υπολογίζει τις συγκεντρώσεις 

των αερίων ρύπων σε διάφορες χρονικές περιόδους (τιμές 8ώρου, ημερήσιες και ετήσιες 

τιμές κλπ.) προκειμένου να είναι εφικτή η σύγκριση με τα θεσμοθετημένα όρια της 

ατμόσφαιρας. 

Στην περίπτωση ευσταθούς οριακού στρώματος (SBL) το μοντέλο θεωρεί ότι η διασπορά των 

συγκεντρώσεων ακολουθεί κατανομή κατά Gauss τόσο στον κατακόρυφο, όσο και στον 

οριζόντιο άξονα. Αντίθετα στο συναγωγικό οριακό στρώμα (CBL), ενώ η οριζόντια κατανομή 

των συγκεντρώσεων θεωρείται ότι ακολουθεί κατανομή κατά Gauss, η κατακόρυφη 

κατανομή περιγράφεται μέσω της υπέρθεσης δύο συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας 

κατά Gauss, μιας για την κίνηση του πλουμίου προς τα πάνω και μία για την κίνηση του 

πλουμίου προς τα κάτω (Willis and Deardorff (1991), Briggs (1993)) (Εικόνα 2.2). 

Η γενική μορφή των εξισώσεων υπολογισμού των συγκεντρώσεων τόσο  για το ευσταθές όσο 

και για το συναγωγικό οριακό στρώμα είναι της μορφής: 

     xzpxypuQzyxC zy ;;)/(,,   

  όπου Q είναι ο ρυθμός εκπομπής ρύπων, u η ταχύτητα ανέμου και py, pz  οι συναρτήσεις 

πυκνότητας πιθανότητας που περιγράφουν την κατανομή της συγκέντρωσης στους άξονες y 

και z αντίστοιχα ανάλογα με την ευστάθεια της ατμόσφαιρας.  
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Το μοντέλο, με τη χρήση μιας σχετικά απλής μεθοδολογίας, ενσωματώνει επίσης τις πλέον 

πρόσφατες αντιλήψεις σχετικά με τη ροή και τη διασπορά σε σύνθετη τοπογραφία. Η 

προσέγγιση που ακολουθείται είναι αρκετά ρεαλιστική, αντιμετωπίζει την περιοχή μελέτης 

ενιαία και συνεχόμενα, χωρίς να είναι απαραίτητη η διάκριση της σε τμήματα με απλή και 

σύνθετη γεωμορφολογία (Cimorelli et. al.). 

  

Εικόνα 2.2:  Διασπορά πλουμίου στο συναγωγικό οριακό στρώμα (CBL) σύμφωνα με 

AERMOD  

Σε γενικές γραμμές, σε συνθήκες ατμοσφαιρικής ευστάθειας, στο πλούμιο αναπτύσσονται 

δύο στρώματα, ένα στη βάση του που παραμένει οριζόντιο κι ένα υψηλότερο που κινείται 

ανοδικά. Σε ουδέτερες συνθήκες και σε συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, το κατώτερο 

στρώμα εξαφανίζεται και  το πλούμιο τείνει να ανυψωθεί (Sheppard (1956), Snyder et al. 

(1985)). Το AERMOD υποθέτει ότι οι συγκεντρώσεις των  ρύπων σε ένα σημείο κυμαίνονται 

μεταξύ των δύο ακραίων καταστάσεων: οριζόντια κίνηση πλουμίου που τείνει να κινηθεί 

γύρω από το λόφο (Horizontal) και ανοδική κίνηση πλουμίου παράλληλα με την επιφάνεια 

του εδάφους (Terrain Responding). Η συγκέντρωση υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος 

όρος μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων (Σχήμα 2.3). Ο συντελεστής βαρύτητας για τις δύο 

καταστάσεις καθορίζεται από την κατάσταση ευστάθειας της ατμόσφαιρας, την ταχύτητα 

του ανέμου και το σχετικό ύψος του πλουμίου ως προς την επιφάνεια του εδάφους (U.S. 

Environmental Protection Agency, 2002). 

Το AERMOD έχει επίσης τη δυνατότητα να λάβει υπόψη την επίδραση του οριακού 

στρώματος που σχηματίζεται σε αστικές περιοχές (urban boundary layer) κατά τη διάρκεια 

των νυκτερινών ωρών. Το φαινόμενο αυτό προκαλείται όταν ψυχρές αέριες μάζες κινούνται 

πάνω από αστικές περιοχές, όπου η επιφάνεια του εδάφους ψύχεται με χαμηλότερους 

ρυθμούς συγκριτικά με την ύπαιθρο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τυρβώδης διάχυση στο 

ευσταθές οριακό στρώμα. 
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Τέλος το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να  πραγματοποιεί υπολογισμούς σχετικά με την υγρή 

και ξηρή εναπόθεση των αέριων ρυπαντών και την καθίζηση λόγω βαρύτητας των 

σωματιδίων και των σταγονιδίων  στο έδαφος. 

 

 

Εικόνα 2.3:  Σχηματικό διάγραμμα της προσέγγισης της σύνθετης τοπογραφίας από το 

μοντέλο 
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3. Η περιοχή της διασποράς 

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην Αγριά Μαγνησίας, στο Δήμο Βόλου της Π. Ε. Μαγνησίας. Η 

περιοχή μελέτης είναι μορφολογικά πολύπλοκη δεδομένου ότι περιλαμβάνει 

παραθαλάσσιες περιοχές με έντονο ανάγλυφο, συνεχείς και απότομες πτυχώσεις του 

εδάφους και την οροσειρά του Πηλίου που κυριαρχεί σε όλη την βορειανατολική πλευρά της 

περιοχής ελέγχου.  

Το εργοστάσιο νότια ορίζεται από τον Παγασητικό κόλπο. Σε όλη τη νότια κατεύθυνση και σε 

απόσταση έως και 20 χιλιόμετρα ο Παγασητικός κόλπος είναι ανοικτός και επιτρέπει μια 

ομαλή διασπορά των ρύπων προς αυτή την κατεύθυνση όταν πνέουν βόρειοι άνεμοι.  

Ανατολικά – νοτιανατολικά του εργοστασίου υπάρχει μια παραθαλάσσια πεδινή έκταση 

(μεταξύ του Παγασητικού και του Πηλίου) και οι οικισμοί Αγριά και Λεχώνια. Τα πρώτα σπίτια 

του οικισμού της Αγριάς απέχουν περίπου 1.700 μέτρα από την βασική καμινάδα του 

εργοστασίου ενώ το κέντρο του οικισμού απέχει περίπου 2.500 μέτρα.  

Σε όλο το τεταρτημόριο του χάρτη από ανατολικά έως και βόρεια κλιμακώνεται σταδιακά η 

οροσειρά του Πηλίου με κορυφές έως και τα 1.610 μέτρα (κορυφή Πουριανός Σταυρός). Η 

περιοχή έχει έντονο ανάγλυφο και δίπλα ακριβώς στα κτίρια του εργοστασίου λόγω του 

λατομείου της ΑΓΕΤ. Σε αυτό το τεταρτημόριο βρίσκονται οι οικισμοί Πορταριά, Μακρυνίτσα, 

Δράκεια και Άγιος Λαυρέντιος, όλοι σε ικανή απόσταση από το εργοστάσιο. Ο κοντινότερος 

οικισμός προς αυτή την κατεύθυνση είναι η Πορταριά που απέχει περίπου 4,5 χιλιόμετρα.  

Βόρεια και βορειοδυτικά του εργοστασίου επίσης κυριαρχούν οι πτυχώσεις της οροσειράς 

του Πηλίου αλλά σε μικρότερα υψόμετρα (200 – 600 μέτρα). Οι βασικοί οικισμοί σε αυτή την 

κατεύθυνση είναι η Άλλη Μεριά, ο Άνω Βόλος και η Ανακασιά. Ο κοντινότερος οικισμός προς 

αυτή την κατεύθυνση είναι η Άνω Μεριά σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων. 

Δυτικά του εργοστασίου βρίσκεται το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Τα πρώτα σπίτια 

της πόλης απέχουν περίπου 1.200 μέτρα από το εργοστάσιο (περιοχή Νέας Δημητριάδας). 

Μεταξύ του εργοστασίου και της Νέας Δημητριάδας παρεμβάλλεται ο λόφος Γορίτσα που 

αποτελεί ένα φυσικό φραγμό μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης σε μήκος περίπου 1.200 

μέτρων και με ύψος περίπου 180 – 200 μέτρα. Το λιμάνι του Βόλου απέχει περίπου τέσσερα 

χιλιόμετρα από το εργοστάσιο. Η περιοχή Αλυκές που έχει έντονη καλοκαιρινή κίνηση 

βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4.500 – 5.000 μέτρα σε νοτιοανατολική κατεύθυνση.   

Για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων, δημιουργήθηκε ομοιόμορφο καρτεσιανό πλέγμα 

με μέγεθος κελιού 500x500 μέτρα για τους αρχικούς υπολογισμούς. Στη συνέχεια 

δημιουργήθηκε ένα επιπλέον ένθετο πλέγμα (nested grid) σε απόσταση 5 x 5 χιλιόμετρα 

γύρω από τις πηγές εκπομπής με μεταβλητό μέγεθος κελιού που ξεκινά από 50x50 m και στη 

συνέχεια αυξάνεται στα 100x100 m σε απόσταση έως και τρία χιλιόμετρα από τη βασική 

πηγή και στα 200x200 m σε απόσταση έως και πέντε χιλιόμετρα από τη βασική πηγή.   

Στο οικόπεδο του εργοστασίου υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων, δεξαμενών, σιλό 

και γενικά κατασκευών, το καθένα από τα οποία δημιουργεί ένα πεδίο επίδρασης της 

διασποράς καθώς επηρεάζει τοπικά τη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου. Το σύνολο 

των κατασκευών ψηφιοποιήθηκαν στις τρεις τους διαστάσεις και γεωαναφέρθηκαν στις 

πραγματικές τους συντεταγμένες. Παράλληλα, ψηφιοποιήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου 

και τα κτίρια της γειτονικής εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαιοειδών (στα 

νοτιοανατολικά του οικοπέδου της ΑΓΕΤ). Επιλέχθηκε να ψηφιοποιηθούν καθώς το μέγεθός 
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τους και το ύψος τους δημιουργεί ένα πεδίο επίδρασης της διασποράς που επηρεάζει τις 

καμινάδες του εργοστασίου. Συνολικά, ψηφιοποιήθηκαν 196 κατασκευές με ύψη που 

κυμαίνονται από λίγα μέτρα έως και αρκετές δεκάδες μέτρα. Στα υψηλότερα κτίρια 

περιλαμβάνονται ο ανακομιστής της ΠΚ1 με ύψος περίπου 76 μέτρα και τα σιλό τσιμέντου 

και φαρίνας και ύψη μεγαλύτερα από 50 μέτρα.  

Στα επόμενα σχήματα δίνονται το γεωμορφολογικό υπόβαθρο, η ψηφιοποίησή του σε 

ισοϋψείς καμπύλες, τα χρησιμοποιούμενα πλέγματα για τους υπολογισμούς της διασποράς 

(συνολικό και ένθετο πλέγμα) και η γεωαναφερμένη τρισδιάστατη απεικόνιση του 

εργοστασίου από διαφορετικές προοπτικές διευθύνσεις. 
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Εικόνα 3.1: Η περιοχή ελέγχου της διασποράς αέριων εκπομπών σε υπόβαθρο google 

earth. Διακρίνονται τα όρια της περιοχής ελέγχου της διασποράς 

 

 

 

Εικόνα 3.2: Ψηφιοποίηση της γεωμορφολογίας της περιοχής ελέγχου της διασποράς 

αέριων εκπομπών σε ισοϋψείς των 30 μέτρων 
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Εικόνα 3.3: Εναπόθεση πλέγματος στο χάρτη. Για τη μοντελοποίηση της διασποράς 

χρησιμοποιήθηκαν δύο πλέγματα. Ένα ομοιόμορφο καρτεσιανό πλέγμα που καλύπτει όλη 

την περιοχή ελέγχου με μέγεθος κελιού 500x500 m και ένα ένθετο πλέγμα με πύκνωση των 

κελιών γύρω από τις πηγές εκπομπής 

 

 

Εικόνα 3.4: Λεπτομέρεια πλέγματος στην περιοχή του εργοστασίου όπου φαίνεται το 

ένθετο πλέγμα, το οποίο έχει κέντρο στην βασική καμινάδα και εκτείνεται σε μια απόσταση 

5 χιλιομέτρων προς κάθε κατεύθυνση με διαφορετικά μεγέθη κελιών 
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Εικόνα 3.5: Τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων της βιομηχανίας. Όψη από νότια 

κατεύθυνση 

 

 

 

Εικόνα 3.6: Τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων της βιομηχανίας. Όψη από βόρεια 

κατεύθυνση. Με κόκκινο χρώμα διακρίνονται οι καμινάδες του ΠΚ1 
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4. Μετεωρολογία στην περιοχή 

Η μετεωρολογία της περιοχής μελέτης είναι σημαντική για τον υπολογισμό της διασποράς. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ρόδο του ανέμου που προσδιορίζει τις συχνότητες να πνέει ο 

άνεμος προς μια κατεύθυνση καθώς και την ταχύτητα του ανέμου. Είναι προφανές ότι η 

κατεύθυνση προς την οποία πνέει ο άνεμος καθορίζει την κατεύθυνση διασποράς.  

Στην επόμενη Εικόνα δίνεται το ρόδο του ανέμου τόσο προσαρμοσμένο στο χάρτη στην 

περιοχή του εργοστασίου όσο και χωρίς το χάρτη, έτσι ώστε να είναι εμφανή τα στατιστικά 

του ανέμου στην περιοχή. Δίνονται οι κατευθύνσεις από τις οποίες έρχεται ο άνεμος. Το 

μέγεθος (μήκος) του ρόδου καθορίζει τη συχνότητα και το χρώμα καθορίζει την ταχύτητα του 

ανέμου.  

Όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα, ο ορίζοντας των 360ο έχει μοιραστεί σε 36 τόξα των 10ο 

έκαστο. Η μεγαλύτερη συχνότητα ανέμου παρατηρείται στα δύο τόξα που καλύπτουν την 

περιοχή 335 – 355ο, δηλαδή την βορειοδυτική κατεύθυνση, από την οποία φυσάει περίπου 

το 13% των ωρών του έτους. Σημαντική συχνότητα έχουν επίσης οι βόρειοι άνεμοι (5% των 

ωρών του έτους) και οι νότιοι άνεμοι στην περιοχή 175 – 195% (συχνότητα 6%). Αυτή η 

συμπεριφορά όσο αφορά την κατεύθυνση του ανέμου είναι τυπική για την περιοχή και για 

την Ελλάδα συνολικότερα.  

Το χρώμα του ρόδου καθορίζει την ταχύτητα του ανέμου, όπως φαίνεται και στην ετικέτα 

στα δεξιά. Η ταχύτητα μετριέται σε κόμβους. Οι βόρειοι άνεμοι έχουν συνήθως μεγάλη 

ταχύτητα (μπλε και κόκκινο χρώμα) ενώ αντίθετα οι νότιοι άνεμοι είναι ασθενείς (κίτρινο 

χρώμα) με ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τους επτά κόμβους. 

Σημειώνεται ότι οι άνεμοι που πνέουν από τα ανατολικά προς τα δυτικά (και άρα μπορούν 

δεν δυνάμει να μεταφέρουν συγκεντρώσεις ρύπων στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου 

είναι μάλλον σπάνιοι. Συγκεκριμένα, η συχνότητα των ανέμων που πνέουν από την περιοχή 

85 – 114ο έχουν συχνότητα περίπου 7% των ωρών του έτους ενώ είναι συνήθως και δυνατοί 

άνεμοι έντασης μεγαλύτερης των 7 κόμβων, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να 

διαχύσουν αποτελεσματικά τυχόν ρύπους και να ελαχιστοποιήσουν τη συγκέντρωσή τους. 

Στην συνέχεια δίνεται αντίστοιχα και το ρόδο ανέμου προς την κατεύθυνση που πνέει ο 

άνεμος διότι είναι σημαντικό για την κατανόηση της αναμενόμενης κατεύθυνσης της 

διασποράς (centerlines).  

Όπως είναι προφανές από τις παραπάνω Εικόνες, μπορεί να γίνει η βάσιμη υπόθεση ότι οι 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ρύπων θα εμφανίζονται καταρχήν νότια – νοτιοανατολικά του 

εργοστασίου, δηλαδή στον Παγασητικό κόλπο καθώς και βορειοανατολικά προς την 

κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού του Βόλου. 
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Εικόνα 4.1: Ρόδο ανέμου στην περιοχή της εγκατάστασης (συχνότητα κατεύθυνσης από την 

οποία έρχεται ο άνεμος) 
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Εικόνα 4.2: Ρόδο ανέμου στην περιοχή της εγκατάστασης (συχνότητα κατεύθυνσης προς 

την οποία πνέει ο άνεμος) 
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Στην επόμενη Εικόνα δίνεται το διάγραμμα κατανομής ταχυτήτων του αέρα στην περιοχή. 

Γενικά στην περιοχή, δεν πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι.   

 

 

Εικόνα 4.3: Κατανομή της συχνότητας της ταχύτητας του ανέμου στην περιοχή της 

εγκατάστασης  
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5. Πηγές εκπομπών και χαρακτηριστικά τους 

Στην ΑΕΠΟ και στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εργοστασίου αναφέρονται 

συνολικά οκτώ (8) σημειακές πηγές αερίων εκπομπών. Στον επόμενο Πίνακα δίνονται η 

κωδικοποίηση και τα γεωμετρικά  χαρακτηριστικά των πηγών αυτών. Ο προσδιορισμός των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών είναι σημαντικός για την ορθή και πλήρη περιγραφή των 

καμινάδων ως πηγών εκπομπής στην προσομοίωση της διασποράς.  

Οι αναφερόμενοι κωδικοί και οι περιγραφές τους είναι όπως έχουν οριστεί και 

χρησιμοποιούνται στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εργοστασίου. Οι 

συντεταγμένες κάθε καμινάδας ελήφθησαν με επιτόπια μέτρηση και δίνονται στο σύστημα 

UTM (Universal Transverse Mercator). Η ανύψωση αφορά το ύψος από την επιφάνεια της 

θάλασσας στο σημείο όπου βρίσκεται η καμινάδα (m) ενώ το ύψος αφορά το ύψος της 

καμινάδας πάνω από την επιφάνεια του εδάφους (m).  

 

Πίνακας 5.1: Σημειακές πηγές εκπομπών και γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους 

Κωδικός Περιγραφή Συντεταγμένες Ανύψωση  
(m) 

Ύψος (m) Διάμετρος 
(m) 

ΜΦ1ΠΚ1 Καμινάδα περιστροφικής 
κλιβάνου μύλου φαρίνας 

670948, 4357979 25,0 67,0 5,00 

ΨΠΚ1 Καμινάδα περιστροφικής 
κλιβάνου ψυγείο κλίνκερ 

671105, 4358027 26,7 24,0 4,25 

ΜΚ1 Καμινάδα μύλου άλεσης 
στερεών καυσίμων 1 

671097, 4357979 33,9 62,0 1,49 

ΜΚ2 Καμινάδα μύλου άλεσης 
στερεών καυσίμων 2 

671097, 4357985 32,7 62,0 1,49 

ΜΤ5 Καμινάδα μύλου άλεσης 
τσιμέντου 5 

671019, 4357874 23,2 35,0 1,78 

ΜΤ6 Καμινάδα μύλου άλεσης 
τσιμέντου 6 

670960, 4357808 18,8 23,0 1,82 

ΜΤ7 Καμινάδα μύλου άλεσης 
τσιμέντου 7 

670963, 4357794 19,0 23,0 1,82 

ΜΤ8 Καμινάδα μύλου άλεσης 
τσιμέντου 5 

670953, 4357771 19,0 37,0 1,25 

 

Από όλες τις καμινάδες εκπέμπεται σκόνη. Μόνο η καμινάδα του Μύλου Φαρίνας (ΜΦ1ΠΚ1) 

εκπέμπει και άλλους ρύπους που προέρχονται από την διεργασία της κλινκεροποίησης. Στον 

επόμενο Πίνακα δίνονται τα χαρακτηριστικά εκπομπής κάθε καμινάδας που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ρυθμού εκπομπής. Συγκεκριμένα δίνονται η μέση 

παροχή (Nm3/hr),  η θερμοκρασία εξόδου των απαερίων (oC και Κ), ο χρόνος εκπομπής για το 

2018 που προκύπτει από το χρόνο λειτουργίας της αντίστοιχης παραγωγικής διεργασίας, η 

οριακή τιμή εκπομπής που ισχύει για κάθε καμινάδα (mg/Nm3) σύμφωνα με την ισχύουσα 

ΑΕΠΟ, η μέση ετήσια συγκέντρωση εκπομπής (mg/Nm3) και ο ρυθμός εκπομπής (gr/sec) για 

την ολική σκόνη και για το κλάσμα PM2,5 των λεπτότερων σωματιδίων. Ο ρυθμός εκπομπής 

έχει προκύψει ως γινόμενο της παροχής επί τη συγκέντρωση κάθε ρύπου στα απαέρια. 

 



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.22 

Πίνακας 5.2: Χαρακτηριστικά εκπομπής 

Κωδικός 

 

Παροχή 
(Nm3/hr) 

 

Θερμοκρασία 
απαερίων  

Χρόνος 
εκπομπής 

(hr/yr, 
2018) 

 

Ολική σκόνη (TSP) Σωματίδια PM2,5 

oC Κ 
Οριακή 

τιμή 
(mg/Nm3) 

Μέση ετήσια 
συγκέντρωση 

(mg/Nm3) 

Ρυθμός 
εκπομπής 

(gr/sec) 

Μέση ετήσια 
συγκέντρωση 

(mg/Nm3) 

Ρυθμός 
εκπομπής 

(gr/sec) 

ΜΦ1ΠΚ1 348.000 105 378,15 6.753 20 5,6 0,5413 3,64 0,3519 

ΨΠΚ1 250.000 252 525,15 6.753 50 7,9 0,5486 5,13 0,3566 

ΜΚ1 27.000 70 343,15 1.769 50 6,5 0,0488 4,22 0,0317 

ΜΚ2 28.750 70 343,15 5.972 50 5,7 0,0455 3,70 0,0296 

ΜΤ5 62.500 85 358,15 3.865 50 6,0 0,1042 3,90 0,0677 

ΜΤ6 53.300 85 358,15 4.406 50 4,7 0,0696 3,05 0,045 

ΜΤ7 53.300 81 354,15 6.126 50 6,0 0,0888 3,90 0,058 

ΜΤ8 48.750 97 370,15 4.535 50 0,9 0,0122 0,58 0,0079 

 

Οι συγκεντρώσεις σκόνης που δίνονται στον Πίνακα είναι μέσες ετήσιες τιμές, σύμφωνα με 

το περιβαλλοντικό πρόγραμμα μετρήσεων που αναφέρεται στην ΑΕΠΟ του εργοστασίου. Το 

εργοστάσιο μετρά συνεχώς τη συγκέντρωση της σκόνης με όργανα εγκατεστημένα στις 

καμινάδες. Τα όργανα ελέγχονται, συντηρούνται και ρυθμίζονται από τον κατασκευαστή 

τους. Οι μετρήσεις τους καταγράφονται συνεχώς σε ψηφιακό αρχείο. Σε τακτά χρονικά 

διαστήματα γίνονται και περιοδικές μετρήσεις από εξωτερικά εργαστήρια. Η διαδικασία 

κάθε μέτρησης περιλαμβάνει ισοκινητική δειγματοληψία και ανάλυση του δείγματος. Και οι 

δύο διαδικασίες γίνονται μόνο από εργαστήρια διαπιστευμένα με ISO 17025. Οι 

συγκεντρώσεις PM2,5 προκύπτουν από περιοδικές μετρήσεις που γίνονται από εξωτερικό 

διαπιστευμένο εργαστήριο. Οι μετρήσεις τους 2018 έδειξαν ότι περίπου το 65% της σκόνης 

ήταν σε μορφή PM2,5. Για το συγκεκριμένο ρύπο δεν προβλέπεται οριακή τιμή στην ΑΕΠΟ 

του εργοστασίου. 

Η σημαντικότερη πηγή εκπομπής είναι η καμινάδα του Ψυγείου, για την οποία υπολογίζεται 

ο μεγαλύτερος ρυθμός εκπομπής. Οι καμινάδες των μύλων τσιμέντου και των μύλων 

καρβούνου έχουν μικρή συνεισφορά στις εκπομπές σκόνης του εργοστασίου, δεδομένου ότι 

τόσο οι παροχές τους είναι σημαντικά μικρότερες από τις παροχές των δύο καμινάδων του 

περιστροφικού κλιβάνου.  

Άλλοι ρύποι εκτός σκόνης εκπέμπονται μόνο από την καμινάδα ΜΦ1ΠΚ1, η οποία μεταφέρει 

τελικά στην ατμόσφαιρα τα απαέρια της κλινκεροποίησης. Τα οξείδια του αζώτου (NOx), το 

διοξείδιο του θείου (SO2), ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), το υδροχλώριο (HCl), το 

υδροφθόριο (HF) και η αμμωνία (NH3)  μετρούνται συνεχώς με όργανα εγκατεστημένα στην 

καμινάδα. Όπως και στην περίπτωση της σκόνης, τα όργανα ελέγχονται, συντηρούνται και 

ρυθμίζονται από τον κατασκευαστή τους. Οι μετρήσεις τους καταγράφονται συνεχώς σε 

ψηφιακό αρχείο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται και περιοδικές μετρήσεις από 

εξωτερικά εργαστήρια. Η διαδικασία κάθε μέτρησης περιλαμβάνει ισοκινητική 

δειγματοληψία και ανάλυση του δείγματος. Και οι δύο διαδικασίες γίνονται μόνο από 

εργαστήρια διαπιστευμένα με ISO 17025. 

Τα μέταλλα, οι διοξίνες και τα φουράνια, το βενζόλιο, τα PAH και PCB μετρούνται περιοδικά, 

σύμφωνα με τους όρους της ΑΕΠΟ του εργοστασίου από εξωτερικά διαπιστευμένα 

εργαστήρια. 
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Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι συγκεντρώσεις ρύπων που μετρήθηκαν το 2018 στην 

ΜΦ1ΠΚ1. Για κάθε ρύπο δίνεται η οριακή τιμή του, εφόσον προβλέπεται οριακή τιμή στην 

ΑΕΠΟ. Για τους ρύπους που γίνονται περισσότερες από μια μετρήσεις δίνονται η μέση ετήσια 

συγκέντρωση και η μέγιστη από το πλήθος των διαθέσιμων μετρήσεων συγκέντρωσης. Ο 

ρυθμός εκπομπής κάθε ρύπου έχει υπολογιστεί από τη μέση συγκέντρωση αυτού, η οποία 

προσδιορίζει την ετήσια λειτουργία του εργοστασίου. Ο ρυθμός εκπομπής των μετάλλων έχει 

αθροιστεί λόγω της πολύ μικρής συγκέντρωσής καθενός ξεχωριστά. Στα μέταλλα έχουν 

συμπεριληφθεί όχι μόνο εκείνα που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ αλλά το σύνολο των 

μετρούμενων. 

Πίνακας 5.3: Συγκεντρώσεις εκπομπών στην καμινάδα ΜΦ1ΠΚ1 

Παράμετρος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Οριακή 
τιμή 

Μέση 
συγκέντρωση 

Μέγιστη 
συγκέντρωση 

Ρυθμός 
εκπομπής 

(gr/sec) 

ΝΟx mg/Nm3 500,0 465,11 514,79 44,9606 

SO2 mg/Nm3 400,0 0,19 4,77 0,0184 

HCl mg/Nm3 10,0 1,69 22,47 0,1634 

HF mg/Nm3 1,0 0,01 0,16 0,0010 

TOC mg/Nm3 35,0 5,50 31,11 0,5317 

CO mg/Nm3 - 20,55 - 1,9865 

ΝΗ3 mg/Nm3 50,0 3,11 24,18 0,3006 

PCDD/PCDF  ng/Nm3 I-TEQ 0,1 0,0006 - 6 x 10-11 

PAH total μg/Nm3 - 13,181 - 0,0013 

PCB marker ng/Nm3 - 13,319 - 1,3 x 10-6 

Benzene mg/Nm3 - 0,053 - 0,0051 

Μέταλλα (σύνολο) mg/Nm3 - 0,12167 - 0,0118 

Κάδμιο (Cd) mg/Nm3 
0,05 

0,00060 - - 

Θάλλιο (Tl) mg/Nm3 0,00055 - - 

Υδράργυρος (Hg) mg/Nm3 0,05 0,01990 - - 

Αρσενικό (As) mg/Nm3 

0,5 

0,00050 - - 

Κοβάλτιο (Co) mg/Nm3 0,00050 - - 

Χρώμιο (Cr) mg/Nm3 0,00105 - - 

Χαλκός (Cu) mg/Nm3 0,00251 - - 

Μαγγάνιο (Mn) mg/Nm3 0,00155 - - 

Νικέλιο (Ni) mg/Nm3 0,00155 - - 

Μόλυβδος (Pb) mg/Nm3 0,05356 - - 

Αντιμόνιο (Sb) mg/Nm3 0,00060 - - 

Βανάδιο (V) mg/Nm3 0,00055 - - 

Ψευδάργυρος (Zn) mg/Nm3 - 0,03040 - - 

Σελήνιο (Se) mg/Nm3 - 0,00045 - - 

Κασσίτερος (Sn) mg/Nm3 - 0,00695 - - 

Τελλούριο (Te) mg/Nm3 - 0,00055 - - 
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6. Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας 

Η νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας περιλαμβάνει οριακές τιμές συγκέντρωσης 

για μια σειρά από ρύπους. Κάποιοι από αυτούς εκπέμπονται και από τις καμινάδες του 

εργοστασίου. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας περιλαμβάνει 

οριακές τιμές για τη σκόνη, τα οξείδια του αζώτου, τα οξείδια του θείου, το μονοξείδιο του 

άνθρακα και το βενζόλιο. Περιλαμβάνει επίσης τιμές στόχους για κάποια μέταλλα (αρσενικό, 

κάδμιο και νικέλιο) και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH).  

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι υλικά σε στερεή ή υγρή φάση που μπορούν να αιωρούνται 

στην ατμόσφαιρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Προέρχονται είτε από φυσικές πηγές 

εκπομπής όπως είναι η ηφαιστειακή δραστηριότητα και η θάλασσα, και η σκόνη από 

απογυμνωμένο έδαφος, όσο και από ανθρωπογενείς πηγές όπως είναι οι βιομηχανικές 

δραστηριότητες και τα  πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα. Οι επιδράσεις στην 

υγεία εξαρτώνται πολύ από το μέγεθος των σωματιδίων και τη σύσταση τους. Όσο μικρότερα 

σε μέγεθος είναι τα σωματίδια τόσο βαθύτερα εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστημα του 

ανθρώπου. Γενικά σωματίδια με μέγεθος μεγαλύτερο από 10 μm δεν εισχωρούν στο 

αναπνευστικό σύστημα. Τα μικρότερα από 10 μm σωματίδια (PM-10) επηρεάζουν την 

αναπνοή και προκαλούν ασθένειες στο αναπνευστικό. Ομάδα υψηλού κινδύνου αποτελούν 

ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα που πάσχουν από άσθμα. Προκαλούν επίσης φθορές στα 

υλικά και μειώνουν την ορατότητα. Τα αιωρούμενα σωματίδια επηρεάζουν τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες της ατμόσφαιρας συνεισφέροντας στη δημιουργία νεφών ως πυρήνας 

συμπύκνωσης και επιδρούν στο κλίμα μεταβάλλοντας το ισοζύγιο ακτινοβολίας στην 

ατμόσφαιρα. 

Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) είναι αέριο με καφεκίτρινο χρώμα και ιδιάζουσα οσμή. Η 

χρήση καυσίμων κυρίως σε αυτοκίνητα αλλά και σε βιομηχανικούς καυστήρες ή σε σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής παράγει μονοξείδιο του αζώτου. Αυτό με διάφορες χημικές αντιδράσεις 

που ενισχύονται με την παρουσία της ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται σε διοξείδιο του 

αζώτου. Αποτελεί σημαντικό ρύπο για τη δημιουργία όξινης βροχής. Σε υψηλές 

συγκεντρώσεις βλάπτει ανθρώπους και βλάστηση. Στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει 

αναπνευστικές ασθένειες. Στους ασθματικούς προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή. 

Το διοξείδιο του θείου (SO2)  είναι άχρωμο, και άοσμο αέριο σε χαμηλές συγκεντρώσεις αλλά 

με έντονη ερεθιστική οσμή σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με 

την AIHA (American Industrial Hygiene Association), η οσμή του διοξειδίου του θείου είναι 

ανιχνεύσιμη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,3 ppm, που αντιστοιχεί περίπου σε 790 

μg/m3 (σε θερμοκρασία 25oC). Οι βασικές πηγές εκπομπής περιλαμβάνουν εργοστάσια 

παραγωγής ενέργειας, βιομηχανίες, κεντρικές θερμάνσεις, διυλιστήρια πετρελαίου, χημικές 

βιομηχανίες και χαρτοβιομηχανίες. Επηρεάζει άτομα με αναπνευστικά προβλήματα από 

μόνο του ή ως συνέργεια με τα σωματίδια και προκαλεί αλλοιώσεις σε βλάστηση και 

μέταλλα.  

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι  άοσμο και άχρωμο αέριο, που εκπέμπεται κυρίως από 

τις εξατμίσεις των μηχανών των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μηχανών 

όταν συντελείται ατελής καύση της καύσιμης ύλης. Μειώνει την ικανότητα του αίματος να 

μεταφέρει οξυγόνο σε βασικούς ιστούς του οργανισμού, επιδρώντας κυρίως στο 

καρδιοαγγειακό και νευρικό σύστημα. Χαμηλές συγκεντρώσεις του επηρεάζουν δυσμενώς 

άτομα με καρδιακά προβλήματα και μειώνουν τις σωματικές επιδόσεις νεαρών και υγιών 
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ατόμων. Υψηλότερες συγκεντρώσεις προκαλούν συμπτώματα όπως ζαλάδα, πονοκεφάλους 

και κόπωση. 

Το βενζόλιο είναι χημική ένωση σε υγρή μορφή που αποτελείται από άνθρακα και υδρογόνο 

με χαρακτηριστική οσμή. Στην ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μορφή ατμών επειδή το σημείο 

ζέσεώς του είναι χαμηλό. Το βενζόλιο εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κυρίως από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η κύρια πηγή είναι τα βενζινοκίνητα οχήματα ενώ άλλες 

πηγές είναι η βιομηχανία (διυλιστήρια, χημική βιομηχανία), η διακίνηση καυσίμων και η 

οικιακή θέρμανση (καύση βιομάζας). Το βενζόλιο προκαλείς ασθένειες του αίματος και έχει 

χαρακτηριστεί ως καρκινογόνος ένωση. 

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι οριακές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα για τους 

παραπάνω ρύπους σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, η οποία συνοψίζεται στο 

ΠΥΣ 34/30-5-02(ΦΕΚ 125 Α/5-6-2002) και την ΚΥΑ ΗΠ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334 Β/21-9-05) για 

τις οριακές τιμές του διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και την ΚΥΑ 

9238/332/2004 για τις οριακές τιμές μονοξειδίου του άνθρακα και βενζολίου.  

 

Πίνακας 6.1: Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 Οριακή Τιμή 

Aιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου μικρότερης των 10 μm 

Μέση ημερήσια τιμή, να μην υπερβαίνεται περισσότερο από 35 
φορές το χρόνο 

50 μg/m3 

Μέση ετήσια τιμή 40 μg/m3 

Αιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου μικρότερης των 2,5 μm 

Μέση ετήσια τιμή  25 μg/m3 

Διοξείδιο του αζώτου 

Μέση ωριαία τιμή 

να μην γίνεται υπέρβαση περισσότερο από 18 φορές το χρόνο 
200 μg/m3 

Μέση ετήσια τιμή 40 μg/m3 

Διοξείδιο του θείου 

Μέση ωριαία τιμή, να μην υπερβαίνεται περισσότερο από 24 φορές 
το χρόνο 

350 μg/m3 

Μέση ημερήσια τιμή, να μην υπερβαίνεται περισσότερο από 3 φορές 
το χρόνο 

125 μg/m3 

Μονοξείδιο του άνθρακα 

Μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή 10 mg/m3 

  Βενζόλιο 

 Μέγιστη ετήσια οριακή τιμή 5 μg/m3 
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7. Αποτελέσματα μοντέλου διασποράς 

7.1. Εισαγωγή 

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο AERMOD εκτιμάται η συγκέντρωση των αερίων ρύπων στην 

περιοχή μελέτης που οφείλονται στη λειτουργία του εργοστασίου. Το μοντέλο ουσιαστικά 

υπολογίζει τη συγκέντρωση των αερίων ρύπων σε κάθε κελί του πλέγματος, για 8.760 

συνδυασμούς ταχύτητας & διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας, πίεσης και των υπολοίπων 

μετεωρολογικών παραμέτρων. Βάσει των 8.760 διαφορετικών «εναλλακτικών σεναρίων» 

που εξετάζονται, και στα οποία αντιστοιχούν οι κρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες στην 

ευρύτερη περιοχή, υπολογίζονται οι μέσες ετήσιες και οι μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων για 

διάφορες χρονικές περιόδους (1h, 8hr, 24h) σε κάθε σημείο του πλέγματος κατ’ αντιστοιχία 

με τα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας.  

Πρέπει να τονιστεί ότι οι μέγιστες ωριαίες ή μέγιστες ημερήσιες τιμές αποτελούν τη χείριστη 

διασπορά που είναι δυνατόν να παρουσιαστεί σε κάθε σημείο της εξεταζόμενης περιοχής, 

δηλαδή τη μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση του συγκεκριμένου ρύπου στο συγκεκριμένο 

σημείο κατά τη διάρκεια του έτους και εμφανίζονται μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια του 

έτους. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχούν στις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες 

σε κάθε κελί. Δηλαδή, μια συγκεκριμένη μετεωρολογική κατάσταση δίνει μια μέγιστη ωριαία 

ή 24ωρη συγκέντρωση ρύπου στην ατμόσφαιρα στη διάρκεια ενός έτους. Εννοείται ότι εκτός 

εκείνης της ώρας ή του 24ωρου, οι συγκεντρώσεις είναι μικρότερες. Για να γίνει αυτό 

εμφανές, στα αναλυτικά αποτελέσματα των επόμενων παραγράφων δίνονται και οι δεύτερες 

«χειρότερες» περιπτώσεις. 

Συνοπτικά,, στον επόμενο Πίνακα δίνονται οι μέγιστες ωριαίες και ημερήσιες συγκεντρώσεις 

που υπολογίστηκαν στα κέντρα των οικισμών γύρω από το εργοστάσιο. Οι συγκεντρώσεις 

αυτές αντιστοιχούν στη χειρότερη δυνατή μετεωρολογική κατάσταση του 2018, δηλαδή σε 

εκείνη που δίνει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ρύπου σε κάθε σημείο του πλέγματος 

υπολογισμού και άρα και σε κάθε οικισμό. Δίνονται αποτελέσματα για τη σκόνη, το διοξείδιο 

του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου και το βενζόλιο για τους 

ρύπους δηλαδή που ελέγχονται με βάση τη νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. 

Δεν βρέθηκε καμία περίπτωση υπέρβασης των ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας στις 

περιοχές των οικισμών. Στις επόμενες παραγράφους δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τη 

διασπορά κάθε ρύπου. 

 

Πίνακας 7.1.1: Μέγιστες συγκεντρώσεις ρύπων στους οικισμούς γύρω από το εργοστάσιο 

Οικισμός 
TSP (μg/m3) 

PM2,5 
(μg/m3) 

SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) CO (μg/m3) 
Benzene 
(μg/m3) 

1hr 24hr 24hr 1hr 24hr 1hr 24hr 1hr 8hr 1hr 24hr 

Αγριά 1,44 0,21 0,138 0,014 0,002 18,51 1,82 1,50 0,75 0,004 0,0006 

Ν. Δημητριάδα 1,99 0,65 0,425 0,023 0,005 30,87 3,32 2,48 1,34 0,006 0,0014 

Λιμάνι Βόλου 0,94 0,38 0,245 0,011 0,002 14,50 1,21 1,25 0,48 0,003 0,0006 

Άλλη Μεριά 14,76 1,79 1,163 0,049 0,004 29,58 4,78 5,37 0,85 0,014 0,0012 

Αλυκές Βόλου 1,04 0,14 0,093 0,014 0,002 9,01 0,82 1,57 0,39 0,004 0,0004 
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7.2. Διασπορά σκόνης (TSP) 

Η προσομοίωση της διασποράς σκόνης από τις σημειακές πηγές της εγκατάστασης έγινε για 

να υπολογιστούν η μέγιστες (χειρότερες) ωριαίες και 24ωρες συγκεντρώσεις καθώς και η 

μέση ετήσια συγκέντρωση σκόνης στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο. Για την 

προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής για το έτος 2018 

και οι μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις σκόνης στις οκτώ καμινάδες του εργοστασίου για το ίδιο 

έτος. Ελήφθησαν επίσης υπόψη, η επίδραση των γύρω κτιρίων (building downwash), η 

γεωμορφολογία της περιοχής, το γεγονός ότι πρόκειται για παραθαλάσσια περιοχή καθώς 

και η ποικιλομορφία της επιφάνειας του εδάφους που περιλαμβάνει δομημένες περιοχές, 

ημιαστικές περιοχές, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εκτάσεις με δέντρα.  

Κάθε μέγιστη τιμή, αφορά μια και  μόνο μία συγκεκριμένη ώρα ή συγκεκριμένο 24ωρο του 

2018. Κατά την ώρα αυτή (ή το 24ωρο) υπολογίζεται η μέγιστη συγκέντρωση σε ένα 

συγκεκριμένο κελί του πλέγματος επίλυσης της διασποράς. Επομένως, σε δύο διαφορετικά 

σημεία του πλέγματος συνήθως η μέγιστη τιμή εμφανίζεται σε διαφορετική ώρα/24ωρο του 

έτους.  

Σε όλες τις χρονικές περιπτώσεις που εξετάστηκαν, ήταν σαφές ότι βασικό ρόλο για τη 

διαμόρφωση της κατάστασης έχουν οι επικρατούντες άνεμοι και η γεωμορφολογία της 

περιοχής. Έτσι, στις περιπτώσεις ανέμου από βόρειες κατευθύνσεις παρατηρείται καλή 

διασπορά πάνω από τον Παγασητικό, χωρίς σημαντικά μέγιστα. Στις σπάνιες μετεωρολογικές 

περιπτώσεις νοτιοανατολικών ανέμων, ο λόφος Γορίτσα δέχεται αποθέσεις σκόνης και εκεί 

παρατηρούνται οι μέγιστες εκτιμώμενες συγκεντρώσεις. Παράλληλα, ο λόφος λειτουργεί ως 

φραγμός με αποτέλεσμα να υπολογίζονται μικρές συγκεντρώσεις στην πόλη του Βόλου.  

Στην περιοχή του λόφου Γορίτσα, η μέγιστη ωριαία συγκέντρωση υπολογίστηκε στα 50 

μg/m3, για πολύ συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες που εμφανίστηκαν στις 

27/4/2018. Η μέγιστη ημερήσια μέση τιμή υπολογίζεται στα 13,20 μg/m3 στις 20/11/2018, 

σαφώς μικρότερη της οριακής τιμής που ισχύει για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Σε όλους 

τους ελεγχόμενους οικισμούς οι μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις υπολογίζονται μια τάξη 

μεγέθους χαμηλότερες από την οριακή τιμή των 50 μg/m3. Οι ετήσιες συγκεντρώσεις είναι 

εξαιρετικά μικρές σε σχέση με την οριακή τιμή των 40 μg/m3.  

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και η σύγκρισή τους με τις 

οριακές τιμές της νομοθεσίας. Όπως φαίνεται, οι αναλογικά υψηλότερες συγκεντρώσεις 

υπολογίζονται για τον οικισμό της Άλλης Μεριάς και οι μικρότερες για την περιοχή του 

λιμανιού του Βόλου. Στην επόμενη Εικόνα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης της σκόνης 

στην ατμόσφαιρα ως προς την απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του 

εργοστασίου και της πόλης του Βόλου. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ο λόφος Γορίτσα 

λειτουργεί ως φυσικό φράγμα στη διασπορά της σκόνης. Στην περιοχή μετά το λόφο η 

συγκέντρωση της σκόνης στην ατμόσφαιρα μειώνεται ραγδαία και εκτιμάται ότι η μέγιστη 

ωριαία συγκέντρωση είναι μικρότερη από 2 μg/m3 στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας, 

δηλαδή στην ανατολική πλευρά της πόλης που είναι εγγύτερα στο εργοστάσιο. 

Στις επόμενες τρεις Εικόνες δίνονται οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες διασποράς της 

σκόνης γύρω από το εργοστάσιο ως μέγιστες ωριαίες και 24ωρες και τη μέση ετήσια τιμές. 

Οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες έχουν γεωαναφερθεί στην περιοχή του εργοστασίου και 

παρουσιάζονται σε χαρτογραφικό υπόβαθρο του Google Earth. 
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Πίνακας 7.2.1: Εκτιμώμενες μέγιστες συγκεντρώσεις σκόνης στους γειτονικούς οικισμούς 

Οικισμός 
Κατεύθ

υνση 
Απόσταση 

(m) 

Οριακή 
τιμή 

(μg/m3) 

TSP (μg/m3) 

1hr 24hr 
Year 

1st 2nd 1st 2nd 

Αγριά ΝΑ 2.800 

50 (24hr) 

40 (yr) 

1,44 1,30 0,21 0,16 0,034 

Ν. Δημητριάδα ΔΒΔ 1.800 1,99 1,89 0,65 0,59 0,070 

Λιμάνι Βόλου Δ 4.000 0,94 0,89 0,38 0,32 0,028 

Άλλη Μεριά Β 1.900 14,76 13,43 1,79 1,29 0,171 

Αλυκές Βόλου ΝΔ 5.000 1,04 0,74 0,14 0,14 0,013 

 

 

Εικόνα 7.2.1: Μεταβολή της συγκέντρωσης της σκόνης στην ατμόσφαιρα ως προς την 

απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης του 

Βόλου  

 

Εικόνα 7.2.2: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις σκόνης στην περιοχή μελέτης 
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 Εικόνα 7.2.2: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις σκόνης στην περιοχή μελέτης 

 

   

 

Εικόνα 7.2.3: Μέση ετήσια συγκέντρωση σκόνης στην περιοχή μελέτης 
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7.3. Διασπορά κλάσματος σωματιδίων PM2,5 

Η προσομοίωση της διασποράς σωματιδίων PM2,5 από τις σημειακές πηγές της 

εγκατάστασης έγινε για να υπολογιστούν η μέγιστες (χειρότερες) 24ωρες συγκεντρώσεις 

καθώς και η μέση ετήσια συγκέντρωση στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο. Για την 

προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής για το έτος 2018,  

οι μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις ολικής σκόνης στις οκτώ καμινάδες του εργοστασίου για το 

ίδιο έτος και οι περιοδικές μετρήσεις που έγιναν στην βασική καμινάδα του εργοστασίου για 

να προσδιοριστεί το ποσοστό των PM2,5 στο σύνολο της εκπεμπόμενης σκόνης. Ελήφθησαν 

επίσης υπόψη, η επίδραση των γύρω κτιρίων (building downwash), η γεωμορφολογία της 

περιοχής, το γεγονός ότι πρόκειται για παραθαλάσσια περιοχή καθώς και η ποικιλομορφία 

της επιφάνειας του εδάφους που περιλαμβάνει δομημένες περιοχές, ημιαστικές περιοχές, 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εκτάσεις με δέντρα.  

Κάθε μέγιστη τιμή, αφορά ένα και μόνο ένα συγκεκριμένο 24ωρο του 2018. Κατά το 24ωρο 

αυτό υπολογίζεται η μέγιστη συγκέντρωση σε ένα συγκεκριμένο κελί του πλέγματος 

επίλυσης της διασποράς. Επομένως, σε δύο διαφορετικά σημεία του πλέγματος συνήθως η 

μέγιστη τιμή εμφανίζεται σε διαφορετικό 24ωρο του έτους.  

Σε όλες τις χρονικές περιπτώσεις που εξετάστηκαν, ήταν σαφές ότι βασικό ρόλο για τη 

διαμόρφωση της κατάστασης έχουν οι επικρατούντες άνεμοι και η γεωμορφολογία της 

περιοχής. Έτσι, στις περιπτώσεις ανέμου από βόρειες κατευθύνσεις παρατηρείται καλή 

διασπορά πάνω από τον Παγασητικό, χωρίς σημαντικά μέγιστα. Στις σπάνιες μετεωρολογικές 

περιπτώσεις νοτιοανατολικών ανέμων, ο λόφος Γορίτσα δέχεται αποθέσεις σωματιδίων και 

εκεί παρατηρούνται οι μέγιστες εκτιμώμενες συγκεντρώσεις. Παράλληλα, ο λόφος 

λειτουργεί ως φραγμός με αποτέλεσμα να υπολογίζονται μικρές συγκεντρώσεις στην πόλη 

του Βόλου.  

Στην περιοχή του λόφου Γορίτσα, η μέγιστη 24ωρη συγκέντρωση υπολογίστηκε στα 8,6 

μg/m3, για πολύ συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες που εμφανίστηκαν στις 

20/11/2018. Σε όλους τους ελεγχόμενους οικισμούς οι οι ετήσιες συγκεντρώσεις είναι 

εξαιρετικά μικρές σε σχέση με την οριακή τιμή των 25 μg/m3.  

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και η σύγκρισή τους με την 

οριακή τιμή της νομοθεσίας. Όπως φαίνεται, οι αναλογικά υψηλότερες συγκεντρώσεις 

υπολογίζονται για τον οικισμό της Άλλης Μεριάς και οι μικρότερες για την περιοχή των 

Αλυκών. Στην επόμενη Εικόνα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης των σωματιδίων PM2,5 

στην ατμόσφαιρα ως προς την απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του 

εργοστασίου και της πόλης του Βόλου. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ο λόφος Γορίτσα 

λειτουργεί ως φυσικό φράγμα στη διασπορά. Στην περιοχή μετά το λόφο η συγκέντρωση 

μειώνεται ραγδαία και εκτιμάται ότι η μέγιστη 24ωρη συγκέντρωση είναι μικρότερη από 0,5 

μg/m3 στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας, δηλαδή στην ανατολική πλευρά της πόλης που 

είναι εγγύτερα στο εργοστάσιο. 

Στις επόμενες τρεις Εικόνες δίνονται οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες διασποράς γύρω από 

το εργοστάσιο ως μέγιστες 24ωρες και μέσες ετήσιες τιμές. Οι ισο-συγκεντρωσιακές 

καμπύλες έχουν γεωαναφερθεί στην περιοχή του εργοστασίου και παρουσιάζονται σε 

χαρτογραφικό υπόβαθρο του Google Earth. 
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Πίνακας 7.3.1: Εκτιμώμενες μέγιστες συγκεντρώσεις PM2,5 στους γειτονικούς οικισμούς 

Οικισμός Κατεύθυνση 
Απόσταση 

(m) 

Οριακή 
τιμή 

(μg/m3) 

PM2,5 (μg/m3) 

24hr 
Year 

1st 2nd 

Αγριά ΝΑ 2.800 

25 

0,138 0,106 0,022 

Ν. Δημητριάδα ΔΒΔ 1.800 0,425 0,386 0,045 

Λιμάνι Βόλου Δ 4.000 0,245 0,209 0,018 

Άλλη Μεριά Β 1.900 1,163 0,839 0,111 

Αλυκές Βόλου ΝΔ 5.000 0,093 0,090 0,009 

 

 

Εικόνα 7.3.1: Μεταβολή της συγκέντρωσης των σωματιδίων PM2,5 στην ατμόσφαιρα ως 

προς την απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της 

πόλης του Βόλου  

 

 

Εικόνα 7.3.2: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις σωματιδίων PM2,5 στην περιοχή μελέτης  
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Εικόνα 7.3.3: Μέση ετήσια συγκέντρωση σωματιδίων PM2,5 στην περιοχή μελέτης 
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7.4. Διασπορά διοξειδίου του θείου (SO2) 

Η προσομοίωση της διασποράς διοξειδίου του θείου (SO2) έγινε για να υπολογιστούν η 

μέγιστη (χειρότερη) ωριαία, 24ωρη και η μέση ετήσια συγκέντρωση στην περιοχή γύρω από 

το εργοστάσιο. Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά στοιχεία της 

περιοχής για το έτος 2018. Ο υπολογισμός της διασποράς έγινε για την μέση ετήσια 

συγκέντρωση διοξειδίου του θείου του έτους 2018. Σημειώνεται ότι μοναδική σημειακή πηγή 

εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι η καμινάδα ΜΦ1ΠΚ1. Ελήφθησαν επίσης υπόψη, η 

επίδραση των γύρω κτιρίων στην διασπορά (building downwash), η γεωμορφολογία της 

περιοχής, το γεγονός ότι πρόκειται για παραθαλάσσια περιοχή καθώς και η ποικιλομορφία 

της επιφάνειας του εδάφους που περιλαμβάνει δομημένες περιοχές, ημιαστικές περιοχές, 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εκτάσεις με δέντρα.  

Κάθε μέγιστη τιμή, αφορά μια και  μόνο μία συγκεκριμένη ώρα ή συγκεκριμένο 24ωρο του 

2018. Κατά την ώρα αυτή (ή το 24ωρο) υπολογίζεται η μέγιστη συγκέντρωση σε ένα 

συγκεκριμένο κελί του πλέγματος επίλυσης της διασποράς. Επομένως, σε δύο διαφορετικά 

σημεία του πλέγματος συνήθως η μέγιστη τιμή εμφανίζεται σε διαφορετική ώρα/24ωρο του 

έτους. 

Όπως και στην περίπτωση της σκόνης, η μετεωρολογία και η γεωμορφολογία της περιοχής 

είναι οι βασικές παράμετροι καθορισμού της διασποράς. Η συγκέντρωση του SO2 στα 

απαέρια της καμινάδας ήταν πολύ μικρή με αποτέλεσμα οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις από 

τη διασπορά του SO2 στην περιοχή να είναι επίσης μικρές.  

Οι μέγιστες συγκεντρώσεις εμφανίζονται στο λόφο Γορίτσα δυτικά στης εγκατάστασης. 

Συγκεκριμένα, η μέγιστη ωριαία συγκέντρωση υπολογίστηκε σε 0,76 μg/m3 στις 7/2/2018. Η 

μέγιστη 24ωρη συγκέντρωση υπολογίστηκε σε 0,32 μg/m3 στις 20/11/2018. Οι 

συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου στην υπόλοιπη περιοχή ελέγχου της διασποράς 

φαίνεται να είναι αμελητέες.   

Στον επόμενο Πίνακα δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και η σύγκρισή τους με τις 

οριακές τιμές της νομοθεσίας. Όπως φαίνεται, οι αναλογικά υψηλότερες συγκεντρώσεις 

υπολογίζονται για τον οικισμό της Άλλης Μεριάς και οι μικρότερες για την περιοχή του 

λιμανιού του Βόλου και στις Αλυκές. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις είναι  

τάξεις μεγέθους μικρότερες των οριακών τιμών ποιότητας της ατμόσφαιρας. Στην επόμενη 

Εικόνα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του SO2 στην ατμόσφαιρα ως προς την 

απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης του 

Βόλου. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ο λόφος Γορίτσα λειτουργεί ως φυσικό φράγμα στη 

διασπορά. Στην περιοχή του λόφου η συγκέντρωση του SO2 στην ατμόσφαιρα φτάνει σε ένα 

μέγιστο της τάξης των 0,56 μg/m3 και μετά το λόφο μειώνεται ραγδαία και ουσιαστικά 

μηδενίζεται σε όλη την περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος. 

Στις επόμενες τρεις Εικόνες δίνονται οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες διασποράς της 

σκόνης γύρω από το εργοστάσιο ως μέγιστες ωριαίες και 24ωρες και τη μέση ετήσια τιμές. 

Οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες έχουν γεωαναφερθεί στην περιοχή του εργοστασίου και 

παρουσιάζονται σε χαρτογραφικό υπόβαθρο του Google Earth. 
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Πίνακας 7.4.1: Εκτιμώμενες μέγιστες συγκεντρώσεις SO2 στην ατμόσφαιρα στους γύρω 

οικισμούς 

Οικισμός 
Κατεύθ

υνση 
Απόσταση 

(m) 

Οριακή 
τιμή 

(μg/m3) 

SO2 (μg/m3) 

1hr 24hr 
Year 

1st 2nd 1st 2nd 

Αγριά ΝΑ 2.800 

350 (hr) 

125 (24hr) 

0,014 0,013 0,002 0,002 0,0003 

Ν. Δημητριάδα ΔΒΔ 1.800 0,023 0,018 0,005 0,004 0,0006 

Λιμάνι Βόλου Δ 4.000 0,011 0,011 0,002 0,002 0,0002 

Άλλη Μεριά Β 1.900 0,049 0,029 0,004 0,003 0,0008 

Αλυκές Βόλου ΝΔ 5.000 0,014 0,013 0,002 0,001 0,0001 

 

 

Εικόνα 7.4.1: Μεταβολή της συγκέντρωσης του SO2 στην ατμόσφαιρα ως προς την 

απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης του 

Βόλου

 

Εικόνα 7.4.2: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις SO2 στην περιοχή μελέτης 
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 Εικόνα 7.4.3: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις SO2 στην περιοχή μελέτης  

 

 

Εικόνα 7.4.4: Μέση ετήσια συγκέντρωση SO2 στην περιοχή μελέτης  
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7.5. Διασπορά οξειδίων του αζώτου (NOx) 

Η προσομοίωση της διασποράς διοξειδίου του αζώτου (ΝO2) έγινε για να υπολογιστούν η 

μέγιστη (χειρότερη) ωριαία, 24ωρη και η μέση ετήσια συγκέντρωση στην περιοχή γύρω από 

το εργοστάσιο. Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά στοιχεία της 

περιοχής για το έτος 2018. Ο υπολογισμός της διασποράς έγινε για την μέση ετήσια 

συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου του έτους 2018. Σημειώνεται ότι μοναδική σημειακή 

πηγή εκπομπής διοξειδίου του αζώτου είναι η καμινάδα ΜΦ1ΠΚ1. Θεωρήθηκε εκπομπή 

NOx, δηλαδή μίγμα NO+NO2, το οποίο σταδιακά οξειδώνεται και μετατρέπεται πλήρως σε 

NO2 καθώς διασπείρεται στην ατμόσφαιρα. Ελήφθησαν επίσης υπόψη, η επίδραση των γύρω 

κτιρίων στην διασπορά (building downwash), η γεωμορφολογία της περιοχής, το γεγονός ότι 

πρόκειται για παραθαλάσσια περιοχή καθώς και η ποικιλομορφία της επιφάνειας του 

εδάφους που περιλαμβάνει δομημένες περιοχές, ημιαστικές περιοχές, καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις και εκτάσεις με δέντρα. Έγινε επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων για να 

αντιμετωπιστεί η περίπτωση της νηνεμίας στην χημική μετατροπή του NO σε NO2. 

Η μέγιστη ωριαία συγκέντρωση εκτιμάται ότι είναι 1.058 μg/m3 σε απόσταση περίπου 200 

μέτρα δυτικά της καμινάδας, στην ανατολική πλευρά του λόφου Γορίτσα, στις 17/12/2018 

ενώ η μέγιστη ετήσια συγκέντρωση υπολογίστηκε στα 35,8 μg/m3, στο ίδιο περίπου σημείο. 

Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν κατά τους χειμερινούς 

μήνες και με μετεωρολογικές καταστάσεις νηνεμίας και νότιων – νοτιοανατολικών ανέμων, 

μια κατάσταση που γενικά είναι σπάνια στην περιοχή. Στο επόμενο διάγραμμα δίνεται η 

μεταβολή της μέγιστης ωριαίας συγκέντρωσης με την απόσταση από την πηγή εκπομπής 

στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης του Βόλου. 

 

Εικόνα 7.5.1: Μεταβολή της συγκέντρωσης του ΝO2 στην ατμόσφαιρα ως προς την 

απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης του 

Βόλου 

 

Οι μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις των NOx μειώνονται ραγδαία καθώς το πλούμιο 

απομακρύνεται από την πηγή εκπομπής και εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρότερες των οριακών 

τιμών που προβλέπονται στη νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, σε όλους τους 

γειτονικούς οικισμούς. Η μεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση υπολογίστηκε στη Νέα 

Δημητριάδα σε περίπου 30 μg/m3, περισσότερο από μια τάξη μεγέθους κάτω από την οριακή 

τιμή. Η μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση υπολογίστηκε στον οικισμό Άλλη Μεριά σε 4,78 

μg/m3.  Στον επόμενο Πίνακα δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και η σύγκρισή τους με 

τις οριακές τιμές της νομοθεσίας.  



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.37 

Πίνακας 7.5.1: Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ΝΟ2 στους γειτονικούς οικισμούς 

Οικισμός 
Κατεύθ

υνση 
Απόσταση 

(m) 

Οριακή 
τιμή 

(μg/m3) 

NO2 (μg/m3) 

1hr 24hr 
Year 

1st 2nd 1st 2nd 

Αγριά ΝΑ 2.800 

200 (hr) 

40 (yr) 

18,51 18,38 1,82 1,81 0,83 

Ν. Δημητριάδα ΔΒΔ 1.800 30,87 30,86 3,32 3,29 1,56 

Λιμάνι Βόλου Δ 4.000 14,50 14,38 1,21 1,20 0,53 

Άλλη Μεριά Β 1.900 29,58 29,00 4,78 4,69 1,95 

Αλυκές Βόλου ΝΔ 5.000 9,01 8,87 0,82 0,81 0,34 

 

Στις επόμενες τρεις Εικόνες δίνονται οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες διασποράς του ΝΟ2 

γύρω από το εργοστάσιο ως μέγιστες ωριαίες και 24ωρες και τη μέση ετήσια τιμές. Οι ισο-

συγκεντρωσιακές καμπύλες έχουν γεωαναφερθεί στην περιοχή του εργοστασίου και 

παρουσιάζονται σε χαρτογραφικό υπόβαθρο του Google Earth. 

 

 

 

Εικόνα 7.5.2: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις NOx στην περιοχή μελέτης 

 



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.38 

 

Εικόνα 7.5.3: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις NOx στην περιοχή μελέτης 

 

 

Εικόνα 7.5.4: Μέση ετήσια συγκέντρωση NOx στην περιοχή μελέτης 

  



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.39 

7.6. Διασπορά μονοξειδίου του άνθρακα (CO) 

Η προσομοίωση της διασποράς μονοξειδίου του άνθρακα (CO) έγινε για να υπολογιστούν η 

μέγιστη (χειρότερη) ωριαία, 8ωρη, 24ωρη και η μέση ετήσια συγκέντρωση στην περιοχή 

γύρω από το εργοστάσιο. Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά 

στοιχεία της περιοχής για το έτος 2018. Ο υπολογισμός της διασποράς έγινε για την μέση 

ετήσια συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα του έτους 2018. Σημειώνεται ότι μοναδική 

σημειακή πηγή εκπομπής είναι η καμινάδα ΜΦ1ΠΚ1. Ελήφθησαν επίσης υπόψη, η επίδραση 

των γύρω κτιρίων στην διασπορά (building downwash), η γεωμορφολογία της περιοχής, το 

γεγονός ότι πρόκειται για παραθαλάσσια περιοχή καθώς και η ποικιλομορφία της 

επιφάνειας του εδάφους που περιλαμβάνει δομημένες περιοχές, ημιαστικές περιοχές, 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εκτάσεις με δέντρα. 

Η μέγιστη υπολογιζόμενη 8ωρη συγκέντρωση είναι 49,03 μg/m3, πολύ μικρότερη από την 

οριακή συγκέντρωση της νομοθεσίας για την ποιότητα της ατμόσφαιρας η οποία είναι 10 

mg/m3. Η τιμή αυτή υπολογίστηκε δυτικά του εργοστασίου, στην ανατολική πλευρά του 

λόφου Γορίτσα στις 7/2/2018. Στο επόμενο διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της μέγιστης 

ωριαίας συγκέντρωσης με την απόσταση από την πηγή εκπομπής ως προς την απόσταση από 

την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης του Βόλου. Όπως 

παρατηρείται, η μέγιστη συγκέντρωση παρουσιάζεται στην περιοχή ανατολικά του λόφου 

και δυτικά από αυτόν, εκεί που αρχίζει η πόλη του Βόλου, η συγκέντρωση σχεδόν 

μηδενίζεται. 

 

 

Εικόνα 7.6.1: Μεταβολή της συγκέντρωσης του CO στην ατμόσφαιρα ως προς την 

απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης του 

Βόλου 

 

Οι συγκεντρώσεις CO που υπολογίζονται στους γειτονικούς οικισμούς είναι πολύ μικρές, 

τάξεις μεγέθους μικρότερες από οριακή συγκέντρωση της νομοθεσίας για την ποιότητα της 

ατμόσφαιρας και δίνονται στον επόμενο Πίνακα.   

Στις επόμενες τρεις Εικόνες δίνονται οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες διασποράς του CO 

γύρω από το εργοστάσιο ως μέγιστες ωριαίες, 8ωρες και 24ωρες και τη μέση ετήσια τιμές. 

Οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες έχουν γεωαναφερθεί στην περιοχή του εργοστασίου και 

παρουσιάζονται σε χαρτογραφικό υπόβαθρο του Google Earth. 

 



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.40 

Πίνακας 7.6.1: Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις CO στους γειτονικούς οικισμούς 

Οικισμός Κατεύθ 
Απόσταση 

(m) 

Οριακή 
τιμή 

(μg/m3) 

CO (μg/m3) 

1hr 8hr 24hr 
Year 

1st 2nd 1st 1st 2nd 

Αγριά ΝΑ 2.800 

10.000 
(8hr) 

1,50 1,44 0,75 0,25 0,22 0,04 

Ν. Δημητριάδα ΔΒΔ 1.800 2,48 1,98 1,34 0,55 0,52 0,07 

Λιμάνι Βόλου Δ 4.000 1,25 1,23 0,48 0,22 0,17 0,02 

Άλλη Μεριά Β 1.900 5,37 3,20 0,85 0,45 0,38 0,08 

Αλυκές Βόλου ΝΔ 5.000 1,57 1,45 0,39 0,16 0,16 0,01 

 

 

 

 

Εικόνα 7.6.2: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις CO στην περιοχή μελέτης  

 



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.41 

 

Εικόνα 7.6.3: Μέγιστες 8ωρες συγκεντρώσεις CO στην περιοχή μελέτης 

 

 

 

Εικόνα 7.6.4: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις CO στην περιοχή μελέτης 

 

 



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.42 

 

Εικόνα 7.6.5: Μέση ετήσια συγκέντρωση CO στην περιοχή μελέτης 

  



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.43 

7.7. Διασπορά βενζολίου 

Η προσομοίωση της διασποράς του βενζολίου έγινε για να υπολογιστούν η μέγιστη 

(χειρότερη) ωριαία, 24ωρη και η μέση ετήσια συγκέντρωση στην περιοχή γύρω από το 

εργοστάσιο. Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά στοιχεία της 

περιοχής για το έτος 2018. Ο υπολογισμός της διασποράς έγινε για την συγκέντρωση 

βενζολίου που μετρήθηκε σε μια δειγματοληψία του έτους 2018. Σημειώνεται ότι μοναδική 

σημειακή πηγή εκπομπής είναι η καμινάδα ΜΦ1ΠΚ1. Ελήφθησαν επίσης υπόψη, η επίδραση 

των γύρω κτιρίων στην διασπορά (building downwash), η γεωμορφολογία της περιοχής, το 

γεγονός ότι πρόκειται για παραθαλάσσια περιοχή καθώς και η ποικιλομορφία της 

επιφάνειας του εδάφους που περιλαμβάνει δομημένες περιοχές, ημιαστικές περιοχές, 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εκτάσεις με δέντρα. 

Η μέγιστη υπολογιζόμενη ετήσια συγκέντρωση είναι 0,21 μg/m3, πολύ μικρότερη από την 

οριακή συγκέντρωση της νομοθεσίας για την ποιότητα της ατμόσφαιρας η οποία είναι 5 

μg/m3. Στο επόμενο διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της μέγιστης ωριαίας συγκέντρωσης ως 

προς την απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της 

πόλης του Βόλου και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία της περιοχής. 

 

 

Εικόνα 7.7.1: Μεταβολή της συγκέντρωσης του βενζολίου στην ατμόσφαιρα ως προς την 

απόσταση από την πηγή στην κεντρική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης του 

Βόλου 

Οι συγκεντρώσεις βενζολίου που υπολογίζονται στους γειτονικούς οικισμούς είναι πολύ 

μικρές, τάξεις μεγέθους μικρότερες από οριακή συγκέντρωση της νομοθεσίας για την 

ποιότητα της ατμόσφαιρας και δίνονται στον επόμενο Πίνακα.   

Στις επόμενες τρεις Εικόνες δίνονται οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες διασποράς του 

βενζολίου γύρω από το εργοστάσιο ως μέγιστες ωριαίες και 24ωρες και τη μέση ετήσια τιμές. 

Οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες έχουν γεωαναφερθεί στην περιοχή του εργοστασίου και 

παρουσιάζονται σε χαρτογραφικό υπόβαθρο του Google Earth. 

 

 

 

 



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.44 

Πίνακας 7.7.1: Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις benzene στους γειτονικούς οικισμούς 

Οικισμός 
Κατεύθ

υνση 
Απόσταση 

(m) 

Οριακή 
τιμή 

(μg/m3) 

Benzene (μg/m3) 

1hr 24hr 
Year 

1st 2nd 1st 2nd 

Αγριά ΝΑ 2.800 

5 (yr) 

0,004 0,004 0,0006 0,0006 0,00009 

Ν. Δημητριάδα ΔΒΔ 1.800 0,006 0,005 0,0014 0,0013 0,00018 

Λιμάνι Βόλου Δ 4.000 0,003 0,003 0,0006 0,0004 0,00008 

Άλλη Μεριά Β 1.900 0,014 0,008 0,0012 0,0009 0,00022 

Αλυκές Βόλου ΝΔ 5.000 0,004 0,004 0,0004 0,0004 0,00004 

 

 

 

Εικόνα 7.7.2: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις βενζολίου στην περιοχή μελέτης  

 



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.45 

 

Εικόνα 7.7.3: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις βενζολίου στην περιοχή μελέτης  

 

 

 

Εικόνα 7.7.4: Μέση ετήσια συγκέντρωση βενζολίου στην περιοχή μελέτης  

  



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.46 

7.8. Διασπορά άλλων ρύπων 

Στην παρούσα παράγραφο εξετάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης διασποράς για τους 

ρύπους ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), υδροχλώριο (HCl), υδροφθόριο (HF), αμμωνία 

(NH3) και μέταλλα (σύνολο μετάλλων). Για τους ρύπους αυτούς δεν υφίστανται οριακές τιμές 

συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα.  Οι συγκεντρώσεις των ρύπων αυτών στα απαέρια της 

καμινάδας ΜΦ1ΠΚ1 είναι πολύ μικρές με αποτέλεσμα εξίσου πολύ μικροί να είναι οι ρυθμοί 

εκπομπής που δίνονται στον αντίστοιχο Πίνακα της παρ. 4 της παρούσα μελέτης.  

ΟΙ υπολογιζόμενες μέγιστες ωριαίες και 24ωρες συγκεντρώσεις των αναφερόμενων ρύπων 

στην ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά μικρές και δίνονται στον επόμενο Πίνακα. Στις επόμενες 

τρεις Εικόνες δίνονται οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες διασποράς των ρύπων γύρω από το 

εργοστάσιο ως μέγιστες ωριαίες και 24ωρες τιμές. Οι ισο-συγκεντρωσιακές καμπύλες έχουν 

γεωαναφερθεί στην περιοχή του εργοστασίου και παρουσιάζονται σε χαρτογραφικό 

υπόβαθρο του Google Earth. 

 

Πίνακας 7.8.1: Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ρύπων στους γειτονικούς οικισμούς 

 TOC (μg/m3) HCl (μg/m3) HF (μg/m3) NH3 (μg/m3) Μέταλλα (μg/m3) 

 1hr 24hr 1hr 24hr 1hr 24hr 1hr 24hr 1hr 24hr 

Αγριά 0,40 0,067 0,124 0,020 0,0007 0,0001 0,228 0,038 0,0089 0,0014 

Ν. Δημητριάδα 0,66 0,147 0,204 0,045 0,0012 0,0003 0,375 0,083 0,0147 0,0033 

Λιμάνι Βόλου 0,33 0,059 0,103 0,018 0,0006 0,0001 0,189 0,034 0,0074 0,0013 

Άλλη Μεριά 1,44 0,122 0,442 0,037 0,0027 0,0002 0,814 0,069 0,0319 0,0027 

Αλυκές Βόλου 0,42 0,043 0,129 0,013 0,0008 0,0001 0,238 0,024 0,0093 0,0009 

 

 

Εικόνα 7.8.1: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις TOC στην περιοχή μελέτης 
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Εικόνα 7.8.2: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις TOC στην περιοχή μελέτης 

 

 

 

Εικόνα 7.8.3: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις HCl στην περιοχή μελέτης 

 



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΣΕΛ.48 

 

 

Εικόνα 7.8.4: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις HCl στην περιοχή μελέτης 

 

 

 

Εικόνα 7.8.5: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις HF στην περιοχή μελέτης 



ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 
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Εικόνα 7.8.6: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις HF στην περιοχή μελέτης 

 

 

 

Εικόνα 7.8.7: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις NH3 στην περιοχή μελέτης 
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Εικόνα 7.8.8: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις NH3 στην περιοχή μελέτης 

 

 

 

Εικόνα 7.8.9: Μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις συνόλου μετάλλων στην περιοχή μελέτης 
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Εικόνα 7.8.10: Μέγιστες 24ωρες συγκεντρώσεις συνόλου μετάλλων στην περιοχή μελέτης 
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8. Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσομοίωση διασποράς για τις εκπομπές των καμινάδων του 

εργοστασίου παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Αγριά Μαγνησίας. Η 

προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με τον πιστοποιημένο υπολογιστικό κώδικα AERMOD, 

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στο επαγγελματικό λογισμικό της AERMOD View του οίκου 

Lakes Environmental. Η προσομοίωση έγινε με τη χρήση ψηφιοποιημένου γεωγραφικού 

υποβάθρου της περιοχής με ισοϋψείς 30 μέτρων στο οποίο εντάχθηκαν τόσο τα κτίρια της 

εγκατάστασης όσο και σημαντικά κτίρια γειτονικών εγκαταστάσεων. Η περιοχή μελέτης έχει 

έκταση 40x40 χιλιόμετρα και χωρίστηκε σε ορθογώνιο πλέγμα με μεταβλητό μέγεθος κελιού.  

Η μετεωρολογία της περιοχής προσομοίωσης δημιουργήθηκε με τη χρήση του αλγόριθμου 

MMIF (Mesoscale Model Interface Program) της US EPA από τον κατασκευαστή του 

λογισμικού AERMOD, την εταιρεία Lakes Environmental Software, έτσι ώστε να καλύπτονται 

πλήρως οι απαιτήσεις του μοντέλου διασποράς και να ληφθεί η κατά το δυνατό 

ρεαλιστικότερη απεικόνιση της μετεωρολογίας της περιοχής. Η μετεωρολογική κατάσταση 

της περιοχής αφορά το έτος 2018. Οι δύο κυρίαρχες κατευθύνσεις ανέμου στην περιοχή είναι 

από βόρεια – βορειοδυτικά και από νότια. 

Ως σημεία εκπομπής επιλέχθηκαν οι οκτώ βασικές καμινάδες της εγκατάστασης που 

περιλαμβάνουν την καμινάδα του κλιβάνου κλινκεροποίησης, την καμινάδα του ψυγείου 

κλίνκερ, τις καμινάδες των μονάδων επεξεργασίας καρβούνου και τις καμινάδες 

αποκονίωσης των μύλων τσιμέντου. Τα γεωμετρικά τους στοιχεία ελήφθησαν από την ΑΓΕΤ 

ΗΡΑΚΛΗΣ. Τα στοιχεία εκπομπής ελήφθησαν από συνεχείς και περιοδικές μετρήσεις που 

γίνονται τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια. 

Όλα τα στοιχεία αφορούν το έτος 2018. 

Επομένως, η προσομοίωση της διασποράς έγινε με πραγματικές παραμέτρους, όπως 

ακριβώς ίσχυαν το 2018 για την γεωγραφία, τη μετεωρολογία και τις εκπομπές του 

εργοστασίου. Αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί. Η προσομοίωση της διασποράς ρύπων σε 

μια γεωγραφική περιοχή δεν μπορεί να δώσει ρεαλιστικά αποτελέσματα αν στηρίζεται σε 

θεωρητικές μετεωρολογικές καταστάσεις ή/και σε θεωρητικές πηγές εκπομπών. Πολύ 

περισσότερο, τα αποτελέσματα θεωρητικών προσομοιώσεων δεν είναι δυνατό να 

συγκριθούν με πραγματικές μετρήσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας που είναι δυνατό να 

υπάρχουν για μια περιοχή. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η «προεκβολή» αποτελεσμάτων σε 

μελλοντικές καταστάσεις πηγών εκπομπών, σε περιπτώσεις τροποποίησης των συνθηκών 

λειτουργίας μιας διεργασίας. Για παράδειγμα, η τροποποίηση του μίγματος καυσίμου ή/και 

η χρήση μιας νέας πρώτης ύλης, είναι πιθανό να δώσουν ένα απαέριο με διαφορετικά είδη 

και συγκεντρώσεις ρύπων. Ωστόσο, αυτό το νέο απαέριο θα οδηγηθεί έτσι κι αλλιώς μέσω 

μιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που ενδέχεται να έχει διαφορετική ευαισθησία και 

επομένως διαφορετική αποτελεσματικότητα αντιρρύπανσης. Επομένως, θα δημιουργηθεί 

μια εκπομπή στην ατμόσφαιρα που δεν είναι δυνατό να προσεγγιστεί θεωρητικά παρά μόνο 

ως μέση στατιστική κατάσταση. Και βέβαια, στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια συμπεριφορά 

διασποράς στην περιοχή που θα εξαρτηθεί από τη συγκεκριμένη μετεωρολογική κατάσταση, 

η οποία είναι δυνατό να προβλεφθεί μόνο ως στατιστική μέση κατάσταση, εφόσον αφορά το 

μέλλον. Αυτό έχει ως επακόλουθο τα αποτελέσματα προσομοιώσεων που αφορούν 

θεωρητικές μετεωρολογικές καταστάσεις και εκπομπές να είναι αδύνατο να εκτιμήσουν τις 

μέγιστες συγκεντρώσεις στην περιοχή διασποράς. Αντίθετα δίνουν μόνο τάσεις που, ως 

μέσες τιμές, μπορεί να είναι μακριά από την πραγματικότητα  της περιοχής. 
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Έγιναν χωριστές προσομοιώσεις για έναν αριθμό ρύπων που περιλάμβαναν ολική σκόνη 

(TSP), σωματίδια PM2,5, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, μονοξείδιο του άνθρακα 

και βενζόλιο. Επιπλέον, υπολογίστηκαν τα μοτίβα διασποράς για τους ρύπους TOC, HCl, HF, 

NH3 και μέταλλα. Ειδικά η διασπορά των μετάλλων υπολογίστηκε για το άθροισμα των 

συγκεντρώσεων όλων των μετάλλων στα απαέρια της καμινάδας, λόγω της πολύ μικρής 

συγκέντρωσης κάθε μετάλλου χωριστά. Δεν υπολογίστηκαν οι συγκεντρώσεις διασποράς για 

τα PCDD/F, PAH και PCB καθώς οι συγκεντρώσεις των ρύπων αυτών στα απαέρια, αρκετές 

τάξεις μεγέθους μικρότερες από το ένα εκατομμυριοστό του γραμμαρίου ανά κυβικό μέτρο 

απαερίων (μg/m3), με αποτέλεσμα η διασπορά των ουσιών αυτών να δίνει μεν μαθηματικό 

αποτέλεσμα αλλά η υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα να μην έχουν φυσικό 

νόημα.  Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν για τις μέγιστες ωριαίες, 8ωρες και 24ωρες τιμές, 

ανάλογα με τη νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας που ισχύει για κάθε ρύπο.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μέγιστες συγκεντρώσεις παρουσιάζονται στο λόφο Γορίτσα 

στα δυτικά του εργοστασίου και δευτερευόντως στους λόφους βόρεια του λατομείου. Αυτό 

οφείλεται στην μετεωρολογία και την γεωμορφολογία της περιοχής. Οι ανατολικοί άνεμοι αν 

και σχετικά χαμηλής συχνότητας, ωθούν το πλούμιο προς το λόφο Γορίτσας, ο οποίος λόγω 

της εγγύτητας του με τις πηγές του εργοστασίου λειτουργεί ως φυσικό φράγμα της 

διασποράς μεταξύ του εργοστασίου και της πόλης του Βόλου. Στα δυτικά του λόφου, όπου 

αρχίζει η πόλη του Βόλου, οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις όλων των ρύπων μειώνονται 

σημαντικά και η επίδρασή τους στην πόλη του Βόλου είναι από πολύ μικρή έως αμελητέα 

για όλους τους ρύπους. Οι συγκεντρώσεις των ρύπων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

ελέγχθηκαν στα κέντρα των οικισμών γύρω από το εργοστάσιο. Σε κανέναν οικισμό δεν 

αναμένονται υπερβάσεις για κανένα ρύπο και καμία οριακή τιμή αυτού.  

Η μέγιστη υπολογιζόμενη συγκέντρωση σκόνης (TSP), ήταν 1,79 μg/m3 με όριο τα 50 μg/m3 

(3,6% του ορίου) στον οικισμό της Άλλης Μεριάς. Σε κανέναν οικισμό δεν υπολογίστηκε 

συγκέντρωση μεγαλύτερη ή έστω κοντά στα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας (50 μg/m3 

μέση 24ωρη τιμή και 40 μg/m3 μέση ετήσια τιμή). 

Η υπολογιζόμενη 24ωρη συγκέντρωση σωματιδίων PM2,5 είναι πολύ μικρή. Η νομοθεσία 

για την ποιότητα της ατμόσφαιρας περιλαμβάνει μόνο μέση ετήσια τιμή, ίση με 25 μg/m3. Η 

μέγιστη μέση συγκέντρωση PM2,5 υπολογίζεται στον οικισμό της Άλλης Μεριάς, ίση με 0,11 

μg/m3 ή περίπου 0,44% της οριακής τιμής.     

Οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου (SO2) είναι εξαιρετικά χαμηλές, 

μικρότερες από 1 μg/m3, δηλαδή τάξεις μεγέθους χαμηλότερες από τις οριακές τιμές που 

ισχύουν για την ποιότητα της ατμόσφαιρας (350 μg/m3 μέση ωριαία τιμή και 125 μg/m3 μέση 

ημερήσια τιμή). 

Η μέγιστη συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) υπολογίζεται στην περιοχή της Νέας 

Δημητριάδος, δηλαδή στις ανατολικές συνοικίες του Βόλου και είναι 30,87 μg/m3. Η 

συγκέντρωση αυτή είναι σημαντικά μικρότερη από την οριακή τιμή για την ποιότητα της 

ατμόσφαιρας που είναι 200 μg/m3 (15,4%). Οι υπολογιζόμενες ετήσιες μέσες τιμές 

συγκέντρωσης των NOx κυμαίνονται στο εύρος 0,34 – 1,95 μg/m3, δηλαδή πολύ κάτω από το 

όριο των 40 μg/m3.  

ΟΙ υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) είναι πολύ μικρότερες 

από την οριακή τιμή για την ποιότητας της ατμόσφαιρας που είναι 8ωρη τιμή 10 mg/m3.  
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Οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις βενζολίου είναι ουσιαστικά αμελητέες σε όλο το πλέγμα 

υπολογισμού της διασποράς.  

Τα αποτελέσματα της διασποράς για τους ρύπους TOC, HCl, HF, NH3 και μέταλλα, έδειξαν 

πολύ μικρές συγκεντρώσεις σε όλο το πλέγμα υπολογισμού. Οι συγκεντρώσεις των ρύπων 

αυτών είναι συνήθως μικρότερες από 1 μg/m3, οι αναλογικά υψηλότερες υπολογίζονται στη 

Νέα Δημητριάδα και στην Άλλη Μεριά.  

 

 

  

 


