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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 
 
Ο   συγγραφέας    θα   ήθελε   να   ευχαριστήσει   μια   ομάδα   ανθρώπων   οι   οποίοι 
 
βοήθησαν   με   διάφορους   τρόπους   στην   εκπόνηση   της   παρούσας     εργασίας. 
 
Μεταξύ  αυτών  οι  καθηγητές  κύριοι  Πετράκης   Ανδρέας  και  Τσανακτσίδης  
 
Κωνσταντίνος   οι   οποίοι  με  καθοδήγησαν   στο   ερευνητικό   πεδίο   που   
 
πραγματεύεται    η  παρούσα   εργασία   και  προσέφεραν  τις  γνώσεις   τους  για το   
 
σχεδιασμό   και   την  υλοποίηση   της.   
  
Τέλος  ένα  μεγάλο   ευχαριστώ   στην   οικογένεια   μου  που   με   ανέχτηκε    όλο 
 
αυτό   το   διάστημα   και   κυρίως   στην   κόρη   μου   Ελένη   που  της στέρησα 
 
πολλές  στιγμές  από   τον   πολύτιμο   δικό   μας   χρόνο   που   μου   χρειάστηκε  για  
 
την   ολοκλήρωση   αυτής   της   εργασίας. 
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Περίληψη 

 

 

Στο  εργαστήριο  καυσίμων  του  ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας – Κοζάνης  του  τμήματος  

Τεχνολογιών  Αντιρρύπανσης  προγραμματίζουμε  την  μέτρηση  δειγμάτων  

καθαρού  πετρελαίου  με  διαφορετικές  περιεκτικότητες  σε  βιοπετρέλαιο.  Μ’ αυτόν 

τον τρόπο προσπαθούμε  να  διακρίνουμε  τις  διαφοροποιήσεις  που  δημιουργούνται  

στις  ιδιότητες  τους  όταν  αναμιγνύονται. 

 

Οι  έλεγχοι  πραγματοποιούνται  στις  ιδιότητες  της  πυκνότητας, του API (American  

Petroleum  Institute ) gravity (μια  ειδική  εμπειρική  συνάρτηση  του  ειδικού  

βάρους),  της  αγωγιμότητας, του  προσδιορισμού  υγρασίας,  του  κινηματικού  και  

του  δυναμικού  ιξώδους,  της  θερμογόνου  δύναμης  και  του  σημείου  ανάφλεξης. 

 

Έτσι  δημιουργούμε  έναν  πινάκα  που  περιέχει  οκτώ  μεταβλητές, όσες  και  οι  

ιδιότητες  που  θα  ελέγξουμε και  έντεκα  περιπτώσεις,  όσα  τα  μείγματα που  θα  

εξετάσουμε  για  κάθε  ιδιότητα. 

 

Επομένως,  αφού  πραγματοποιήσουμε  στο  εργαστήριο  τις  μετρήσεις  των  

δειγμάτων  κι  έχουμε  τις  τιμές  σε  κάθε  περίπτωση  κάθε  μεταβλητής, θα τις  

τοποθετήσουμε  στο  πρόγραμμα  που  έχουμε  δημιουργήσει  και  με  την  βοήθεια  

της  μαθηματικής  παραγοντικής  ανάλυσης θα  εξάγουμε  τα  συμπεράσματα  μας  

για  κάθε  μεταβλητή  ξεχωριστά  αλλά  και  για  τις  διαφορές  και  ομοιότητες  που  

προκύπτουν  μεταξύ  των  μεταβλητών.        
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Abstract 

 

 
In  the  laboratory  of  fuel  TEI  W. Macedonia – Kozani  in  section  of  pollution  

control  technologies  plan  to  measure  the  net  oil  samples  with  different  

concentrations  of  bio diesel  and  try  to  discern  the  differences  that  arise  in  their  

properties  when  mixed. 

 

Test  conducted  on  the  properties  of  density,  conductivity,  moisture determination 

the  kinematic  and  dynamic  viscosity,  calorific  value  and  the  flash  point.   

 

So  we  create  a  table  that  contains  eight  variables,  as  there  are  properties  that  

look  and  eleven  cases,  as  mixtures  that  will  look  for  each  property. 

 

So  after  making  the  laboratory  measurements  of  samples  and  we  have  the  

values  in  each  case  of  each  variable  to  place  the  program  that  we  created  with  

the  help  of  mathematical  factor  analysis  draw  our  conclusions  for  each  variable 

separately  and  the  differences  and  similarities  that  arise  between  variables.      
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Εισαγωγή 
 
 
 
Με  την  παρούσα  διπλωματική  εργασία  παρουσιάζεται  μέσα  από  μια μαθηματική  

προσέγγιση   ένας  διαφορετικός  τρόπος  εξαγωγής  συμπερασμάτων  που  αφορούν  

μερικές  από  τις  βασικότερες  ιδιότητες  των  καυσίμων. 

 

Πιο  αναλυτικά,  στο  πρώτο  κεφάλαιο  θα  ασχοληθούμε  γενικά  με  τα  καύσιμα.  

Θα  μιλήσουμε  για  τα  χαρακτηριστικά  τους,  τις  κατηγορίες  καυσίμων  που  

υπάρχουν,  τις  ομοιότητες  και  τις  διαφορές  τους,   τις  δομές  τους  και  τους  

δεσμούς  τους. 

 

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  θα  μιλήσουμε  για  τις  μεταβλητές  και  τις  περιπτώσεις  

που  θα  εξετάσουμε  στο  εργαστήριο  και  θα  παραθέσουμε  δελτία  χημικών  

αναλύσεων  από  τα  καύσιμα  που  χρησιμοποιήσαμε  στο  εργαστήριο  για  την  

πραγματοποίηση  των  πειραμάτων  τόσο  από  τα  Ελληνικά  Πετρέλαια όσο  και  

από  τα  εκκοκκιστήρια – κλωστήρια  Βορείου  Ελλάδος  Α.Ε . 

 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  θα  αναφερθούμε  αναλυτικά  σε  κάθε  ιδιότητα  και  θα  την  

ορίσουμε. Θα  κάνουμε λόγο  επίσης για την  πειραματική  διάταξη  που  θα  

χρησιμοποιήσουμε  για  κάθε  ιδιότητα  ξεχωριστά  όπως  επίσης  και  για  την  

πειραματική  διαδικασία  που  ακολουθήσαμε,   έως  ότου  πάρουμε  τις  τελικές  

τιμές,  που  θα  αναφέρονται  σαν  αναφορά  αποτελεσμάτων. 

 

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο,  θα  έχουμε  την  εφαρμογή  της  μαθηματικής  παραγοντικής  

ανάλυσης  στα  εργαστηριακά  αποτελέσματα  παρουσιάζοντας  την  βήμα   βήμα. 

 

Τέλος,  στο  πέμπτο  και  τελευταίο κεφάλαιο,  θα  αναφέρουμε  τα  συμπεράσματα  

και  τις  παρατηρήσεις  μας  που  θα  έχουν  προκύψει  μέσα  από  την  παραπάνω  

διαδικασία.               

 

Επίσης  εκτός  από  τις  διαφοροποιήσεις  των  ιδιοτήτων  που  θα  εξετάσουμε,  η  

εργασία  αυτή  αποτελεί  και  το  πρώτο  μέρος  από  μια  σειρά  τριών  εργασιών  που  
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μπορούμε   να  πραγματοποιήσουμε  για  να  δούμε  εάν  μπορούμε  να  

διαφοροποιήσουμε  το  ποσοστό  του  βιοπετρελαίου   που  περιέχει  το   πετρέλαιο  

που  κυκλοφορεί  στο  εμπόριο,  προς  όφελος  του  οικολογικού  ισοζυγίου,  την  

προστασία  του  περιβάλλοντος  δηλ. αλλά και  το  οικονομικό  όφελος   που  

προκύπτει   στην  τιμή  πώλησης  προς  τους  καταναλωτές.       

 Για  να  πάρουμε  όμως  τα  πράγματα  από  την  αρχή.  Στην  Ελλάδα  σήμερα  

υπάρχουν  τριών  ειδών  πετρέλαια. Το  πετρέλαιο  100%, το  βιοπετρέλαιο  100%, 

αλλά  και  το  πετρέλαιο  που  κυκλοφορεί  στα  πρατήρια  βενζίνης,  το  οποίο  είναι  

93,3%  πετρέλαιο  και  6,7%  βιοπετρέλαιο.  Αυτό  που  θέλουμε  να  εξετάσουμε  με  

τις  εργασίες  αυτές  είναι,  εάν  το  ποσοστό  του βιοπετρελαίου  που  σήμερα  είναι  

σε  περιεκτικότητα  6,7%,  μπορεί να  ανέβει σε ποσοστό   με  όλα  τα  οφέλη που  

αυτό  συνεπάγεται,  και  οικονομικά  αλλά  και  περιβαλλοντικά . Έτσι  μοιράσαμε  

όλη  αυτή  την  εργασία  σε  τρία  μέρη.  Στην  πρώτη  εργασία,   εξετάζουμε  τις  

μισές  ιδιότητες  των  καυσίμων,  στην  δεύτερη  τις  υπόλοιπες  και  στην  τρίτη  τα  

συμπεράσματα  από  την  καύση  μέσα  σε  ένα  κινητήρα  εσωτερικής καύσης (τί  

καυσαέρια  παράγονται  από  τον  κινητήρα,  δηλ. εάν  είναι  μέσα  στα  επιτρεπτά  

όρια οι  τιμές  των  ρύπων  που  παράγονται  από  τον  κινητήρα,  αλλά  και  η  

συμπεριφορά  του  κινητήρα  σε  αντοχή,  διάβρωση,  χρόνο  ζωής  κ.τ.λ.). Πώς  

ακριβώς  γίνεται  η  διαδικασία.  Με  την  βοήθεια  της  διοίκησης  του  ΤΕΙ Δ. 

Μακεδονίας  Κοζάνης    εξασφαλίσαμε  από  τα  διυλιστήρια  της  ΕΚΟ  και  τα  τρία  

είδη  των  καυσίμων  που  απαιτούνται  για  την  πραγματοποίηση των  πειραμάτων  

μας. Σημειώνουμε  ότι  το πετρέλαιο 100%  και  το   βιοπετρέλαιο  100%  δεν  

κυκλοφορούν    στο  εμπόριο  ελεύθερα.  Επομένως,  έπειτα  από  ειδικό  αίτημα  και  

εκτελωνισμό,  κατορθώσαμε  να  φτάσουν  τα  καύσιμα  στο  εργαστήριο.  Η  

επόμενη  προτεραιότητα  ήταν  να  δούμε  ποιες  από  τις  ιδιότητες  (μεταβλητές)  θα  

εξετάζαμε  στην  πρώτη  φάση  της  εργασίας.  Έπειτα  από  διεξοδική  συνεργασία  

με  τον  υπεύθυνο  καθηγητή  του  εργαστηρίου  αποφασίσαμε  τις  ιδιότητες  που  θα  

μελετήσουμε.  Ξεκίνησαμε  λοιπόν  στο  εργαστήριο  καυσίμων  να  

πραγματοποιούμε  τις  μετρήσεις  των  ιδιοτήτων  αυτών,  αφού  πρώτα  είχαμε  

δημιουργήσει  και  τις  περιπτώσεις  (έντεκα  συγκεκριμένων  δειγμάτων) από 100%  

πετρέλαιο,  100%   βιοπετρέλαιο,  90% πετρέλαιο & 10% βιοπετρέλαιο  κ.τ.λ.  

Συναντήσαμε  πολλά  προβλήματα,  κυρίως λόγω  των  μαθημάτων  που  

πραγματοποιούνταν  στο  εργαστήριο,  λόγω  ελλείψεων  αντιδραστηρίων  διαλυτών  
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αλλά και  λόγω  του  αυξημένου  αριθμού  πειραμάτων (περίπου  200  στο  σύνολο), 

γιατί  πραγματοποιούνταν  τουλάχιστον  δύο  μετρήσεις  για  κάθε  δείγμα  σε  κάθε  

ιδιότητα  και  πολλές  φορές,  όταν   υπήρχαν  αποκλίσεις  μεταξύ  των  μετρήσεων  

μεγαλύτερες  από  το  επιτρεπτό,  γινόταν  και  τρίτη  μέτρηση  για  να  προκύψει  

στην  συνέχεια  ο  μέσος  όρος  τους.  Σε  τρείς  περίπου  μήνες  ολοκληρώθηκε  η  

πειραματική  διαδικασία  και  προέκυψε   ο  πίνακας  των  τιμών,  για  να  

μπορέσουμε  στην  πορεία  να  εφαρμόσουμε  την  διαδικασία  της  μαθηματικής  

παραγοντικής  ανάλυσης  και  να  αναλύσουμε  τις  ιδιότητες  και  τις  περιπτώσεις  

από  μαθηματική  σκοπιά,  εξάγοντας   χρήσιμα  συμπεράσματα   για  τις  ιδιότητες.   
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Κεφάλαιο  1 
 
 

1.1 Γενικά  για  τα  καύσιμα 
 
Καύσιμα λέγονται οι ουσίες, που όταν ενώνονται με το  οξυγόνο, παράγουν  

θερμότητα (ή, όπως λέγεται συνήθως πιο επιστημονικά, καίγονται με εξώθερμη 

αντίδραση). Τα καύσιμα χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα τεχνικών εφαρμογών 

για την παραγωγή ενέργειας, πιο ειδικά θερμικής ενέργειας (θερμότητας). Ένα 

μεγάλο πλήθος ουσιών, φυσικής ή τεχνητής προέλευσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα, αλλά μόνο ένας ορισμένος αριθμός από αυτές 

έχουν πρακτική αξία από τεχνική άποψη για παραγωγή ενέργειας. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητή αυτή η λεπτή διαφορά είναι 

τα μέταλλα: τα μέταλλα δεν καίγονται (εκτός από το μαγνήσιο), όμως κάποια 

μέταλλα κάτω από ορισμένες συνθήκες ενώνονται με το οξυγόνο πολύ εύκολα. 

Έτσι π.χ. ο σίδηρος, όταν είναι σε λεπτό διαμερισμό, καίγεται και αυτό μπορούμε 

να το παρατηρήσουμε εύκολα κατά το κόψιμο μιας σιδηρόβεργας με ένα τροχό. 

Η παραγόμενη θερμότητα από αυτού του είδους τις καύσεις δεν είναι τεχνικά 

εκμεταλλεύσιμη. Το κριτήριο επομένως για να χαρακτηριστεί μια ουσία καύσιμο, 

τουλάχιστον από τεχνική άποψη, είναι η παραγόμενη θερμότητα από την καύση 

της να είναι τεχνικά εκμεταλλεύσιμη, να μπορεί δηλαδή να μετατραπεί σε 

μηχανικό έργο στις (θερμικές) μηχανές. Η ανάπτυξη της πυρηνικής φυσικής και 

συνακόλουθα της πυρηνικής τεχνολογίας, έχει διευρύνει την έννοια των 

καυσίμων περιλαμβάνοντας σε αυτά και ουσίες για τις οποίες η παραγόμενη 

θερμότητα δεν προέρχεται από καύση αλλά από πυρηνικές αντιδράσεις, δηλαδή 

διεργασίες που γίνονται σε ατομικό επίπεδο στους πυρήνες των μορίων των 

ουσιών αυτών. 

       Έτσι, ο ορισμός για τα καύσιμα έχει πλέον διευρυνθεί για την τεχνολογία: 

Τα καύσιμα είναι  ουσίες που απελευθερώνουν ενέργεια κατά μία 

συμβατική ή πυρηνική αντίδραση και η ενέργεια αυτή είναι 
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εκμεταλλεύσιμη, δηλαδή μπορεί να μετατραπεί σε μηχανικό έργο από 

θερμικές μηχανές. 

Το πιο διαδεδομένο καύσιμο, αλλά και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε από τον 

άνθρωπο, είναι η βιομάζα. Τα πιο συνηθισμένα καύσιμα σήμερα είναι τα προϊόντα 

της απόσταξης του αργού πετρελαίου, δηλαδή το πετρέλαιο, η βενζίνη, η κηροζίνη 

κλπ.  

 

1.2  Τα  συμβατικά  καύσιμα 

Τα  συμβατικά  καύσιμα  αποτελούνται  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  τους  από  

άνθρακα  και  υδρογόνο  και  σε  μικρότερα  ποσοστά, ανάλογα  με  το  κοίτασμα  του  

υδρογονάνθρακα, περιέχονται   σ’ αυτά νερό,  με  την  μορφή  υγρασίας, θείο, βαρέα  

μέταλλα  και  διάφορα άλλα  στοιχεία  που εξαρτώνται από  την  φυσική  κατάσταση  

του  καυσίμου  (αέρια, υγρή, στερεή). Αυτά  τα  καύσιμα  χρησιμοποιούνται  σε  ένα  

ευρύ  φάσμα  εργασιών  από  τον  άνθρωπο, από  την  πιο  απλή  εφαρμογή  που  είναι  

η  καύση  αυτών  για  την  παραγωγή  θερμότητας, μέχρι  την  πιο  σύνθετη  όπως  

την  παραγωγή  έργου  και  ηλεκτρικής  ενέργειας.  Η  χρήση  των  συμβατικών  

καυσίμων  για  την  παραγωγή  έργου  ξεκίνησε  στα  τέλη  του    αιώνα  και  από  

τότε  γίνεται  συνεχής  χρήση  αυτών.  Αρχικά,  γινόταν  χρήση  μόνο  των  στερεών  

καυσίμων,  ενώ  τις  τελευταίες  δεκαετίες  έχει  αλλάξει  το  επίκεντρο  του  

ενδιαφέροντος  και  γίνεται  εκτενής  χρήση  υγρών  καυσίμων.  Πρέπει  να  

σημειώσουμε  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  γίνεται  προσπάθεια  εξάπλωσης  και  των  

αέριων  υδρογονανθράκων  ως  εναλλακτική  πηγή  ενέργειας. 

 

1.3  Πυρηνικά  καύσιμα    

Τα  πυρηνικά  καύσιμα,  σε  αντίθεση  με  τα  συμβατικά, ξεφεύγουν  από  τον  πρώτο  

ορισμό  που  δώσαμε  κι  αυτό  γιατί  αυτά  δεν  χρειάζονται  την  ύπαρξη  οξυγόνου  

για  να  αντιδράσουν  και  να  μας  δώσουν  έργο.  Ας  δούμε  όμως  πώς  έχουν  τα  

πράγματα.  Σε  ένα  πυρήνα  ενός  ατόμου  ασκούνται  πολύ  μεγάλες  δυνάμεις  

μεταξύ  των  πρωτονίων  και  των  νετρονίων  αλλά  και  μεταξύ  του  πυρήνα  και  
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των  ηλεκτρονίων.  Επίσης, όσο  πιο  μεγάλο  είναι  ένα  άτομο,  τόσο  πιο  μικρές  

είναι  οι  δυνάμεις  μέσα  στον  πυρήνα  του  αλλά  και  οι  δυνάμεις  με  

απομακρυσμένα  ηλεκτρόνια. Άρα  όλο  το  άτομο  βρίσκεται  σε  μια  ευμετάβλητη  

κατάσταση, δηλαδή  μπορεί  να  διασπαστεί  εύκολα.  Όταν  ένα  μεγάλο  άτομο,  

όπως  το  ουράνιο 23, βομβαρδιστεί  με  ένα  νετρόνιο,  τότε  έχουμε  πυρηνική  

σχάση  αυτού  και  θα  έχουμε  την  παραγωγή  νέων  πυρήνων, νετρονίων  αλλά  και  

ενέργειας.  Η  ενέργεια  που  παράγεται  είναι  παρά  πολύ  μεγάλη  και  δίνεται  από  

τον  τύπο  :  .  Αυτή  η  μορφή  ενέργειας  είναι  η  λεγόμενη  πυρηνική  

σχάση, ή  καταστροφή  ενός  βαρύ  πυρήνα.  Δεν  θα  επεκταθούμε  όμως  παραπάνω.  

Θα  κλείσουμε   αναφέροντας  δύο  πυρηνικά  καύσιμα, το  ουράνιο  και  το  

πλουτώνιο. 

 

1.4  Βιοκαύσιμα  

Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από οργανικά προϊόντα και θεωρούνται ανανεώσιμα 

καύσιμα. Ως ανανεώσιμα καύσιμα έχουν το χαρακτηριστικό των χαμηλότερων 

εκπομπών  στο συνολικό κύκλο ζωής τους σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά 

καύσιμα, στοιχείο που εξαρτάται άμεσα από την προέλευση τους, τη χρήση τους 

αλλά και τον τρόπο παραγωγής και διανομής τους. Κατά την καύση τους, τα καύσιμα 

αυτά εκπέμπουν περίπου ίσες ποσότητες  με τα αντίστοιχα πετρελαϊκής 

προέλευσης. Επειδή όμως είναι οργανικής προέλευσης, ο άνθρακας τον οποίο 

περιέχουν, έχει δεσμευτεί κατά την ανάπτυξη της οργανικής ύλης από την 

ατμόσφαιρα στην οποία επανέρχεται μετά την καύση κι έτσι το ισοζύγιο εκπομπών σε 

όλο τον κύκλο ζωής του βιοκαυσίμου είναι θεωρητικά μηδενικό. Στην πράξη, επειδή 

κατά την παραγωγή και διακίνηση της πρώτης ύλης αλλά και των ίδιων των βιο- 

καυσίμων υπεισέρχονται και άλλες δραστηριότητες, κατά τις οποίες παράγονται 

εκπομπές  το τελικό όφελος από τα καύσιμα αυτά μπορεί να είναι από πολύ 

μεγάλο έως μηδαμινό. Για να αποφανθεί κανείς ασφαλώς για τα περιβαλλοντικά 

οφέλη κάποιου βιοκαυσίμου, πρέπει να πραγματοποιήσει εξειδικευμένη ανάλυση του 

κύκλου ζωής  του.  Σε μια προσπάθεια να προωθήσει την χρήση των βιοκαυσίμων 

στον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την 

κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ βιο- 
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καύσιμο θεωρείται κάθε υγρό ή αέριο καύσιμο για τις μεταφορές, το οποίο παράγεται 

από βιομάζα, όπου βιομάζα είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, 

αποβλήτων και καταλοίπων από γεωργικές (συμπεριλαμβανομένων φυτικών και 

ζωικών ουσιών), δασοκομικές και συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και 

το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Σύμφωνα 

με την ίδια οδηγία, στην κατηγορία των βιοκαυσίμων εμπίπτουν η βιοαιθανόλη, το 

βιοπετρέλαιο (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων), το βιοαέριο, η βιομεθανόλη, ο 

βιοδιμεθυλαιθέρας, ο βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας, ο βιο-ΜΤΒΕ 

(μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), τα συνθετικά βιοκαύσιμα (συνθετικοί 

υδρογονάνθρακες ή μείγματα συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από 

βιομάζα), το βιουδρογόνο και τα καθαρά φυτικά έλαια. Επίσης, η νομοθεσία 

προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι μια ελάχιστη αναλογία 

βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων διατίθεται στις αγορές τους, 

αναλογία η οποία για το 2005 ορίζεται στο 2 %, υπολογιζόμενη βάσει του 

ενεργειακού περιεχομένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ 

που διατίθεται στις αγορές τους προς χρήση στις μεταφορές. Η αναλογία αυτή οφείλει 

να αυξηθεί στο 5.75% έως το τέλος του 2010. Η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2005 

ενσωμάτωσε την οδηγία αυτή στην εθνική νομοθεσία.  Δεν κατάφερε όμως  να 

επιτύχει το στόχο του 2% στο τέλος του 2005 ενώ αμφιβολίες εκφράζονται για το 

κατά πόσο θα επιτευχθεί και ο στόχος για το 2010.  Τέλος  τα προβλήματα θέρμανσης 

του πλανήτη (βλ. φαινόμενο του θερμοκηπίου), τα οποία σχετίζονται άμεσα με το 

περιεχόμενο των καυσίμων σε άνθρακα και το εκπεμπόμενο κατά την καύση 

διοξείδιο του άνθρακα ( ) ,έχουν δημιουργήσει κατά τα τελευταία χρόνια ένα 

κλίμα στροφής προς τα βιοκαύσιμα τα οποία καλούνται να υποκαταστήσουν 

σταδιακά τα συμβατικά καύσιμα. Στην Ελλάδα το βιοπετρέλαιο  διακινείται μέσω 

των διυλιστηρίων τα οποία υποχρεούνται να προσθέτουν 6,5% βιοπετρέλαιο  σε όλες 

τις ποσότητες πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική αγορά. Τις 

ποσότητες αυτές προμηθεύονται από 14 ελληνικές παραγωγικές μονάδες και σε 

μικρότερο ποσοστό από εισαγωγείς, στους οποίους κατανέμονται οι σχετικές 

ποσοστώσεις. Πέραν αυτών των ποσοτήτων, το κράτος απαγορεύει στους 

παραγωγούς βιοπετρελαίου  να πωλούν άλλες ποσότητες αυτούσιου βιοπετρελαίου. 

 Έτσι, οι ποσότητες βιοπετρελαίου  και βιοκαυσίμων γενικότερα που διατίθενται στην 

ελληνική αγορά, περιορίζονται στο 6,5% των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης, 
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δηλαδή περίπου στο 2% του συνόλου των καυσίμων κίνησης. Αντιθέτως η 

υποχρέωση της χώρας, απέναντι στην Ε.Ε., είναι να αντικαταστήσει 6,3% (κατ’ 

όγκων) του συνόλου των καυσίμων κίνησης φέτος, ποσοστό που πρέπει να φτάσει το 

11% έως το 2020. 

 

1.5  «Καθαρό» Μείγμα 

Η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης στα ΙΧ σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα 

δημιουργήσει σταδιακά αύξηση ζήτησης σε πετρέλαιο. Αυτό θεωρείται ως μια καλή 

ευκαιρία να επιτραπεί η ελεύθερη διακίνηση βιοπετρελαίου και να ενθαρρυνθεί η 

χρήση μειγμάτων με μεγαλύτερο ποσοστό βιοπετρελαίου (30%, 50% ή και 100%). Η 

χρήση τέτοιων μειγμάτων είναι διαδεδομένη στην υπόλοιπη Ε.Ε., ιδίως σε 

δεσμευμένους στόλους αυτοκινήτων (λεωφορεία, δημοτικοί ή ιδιωτικοί στόλοι) και 

θα ωφελούσε άμεσα το περιβάλλον. Θα έδινε μάλιστα λύση στην ελληνική 

βιομηχανία βιοπετρελαίου που σήμερα υπολειτουργεί. Η συνολική κατανάλωση 

πετρελαίου κίνησης για το 2009 ήταν 2.837.350 κυβικά, από τα οποία το βιο 

πετρέλαιο αποτελούσε περίπου 4,1%, δηλαδή 118.000. κυβικά. Την ίδια στιγμή, η 

συνολική δυνατότητα παραγωγής βιοπετρελαίου στην Ελλάδα είναι 800.000, άρα 

υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση σε πετρέλαιο κίνησης απλά 

αυξάνοντας τις ποσότητες βιοπετρελαίου που κάθε χρόνο αποφασίζει το κράτος να 

απορροφήσει. Για την παραγωγή βιοπετρελαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν έλαια 

όπως κραμβέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, σογιέλαιο κ.λπ., από καλλιέργειες στην 

Ελλάδα, άρα να μειωθεί η εξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές πετρελαίου. Τα 

περισσότερα παράγονται, ή μπορούν να παραχθούν, στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας 

καλλιέργειες που δεν αφορούν παραγωγή τροφίμων π.χ., καλλιέργεια καπνού και 

βαμβακιού, άρα θεωρητικά να μην επηρεάσουν και τις τιμές τροφίμων, κατηγορία 

που εξαπολύουν οι πολέμιοι του βιοπετρελαίου. Μέρος της ποσότητας βιο- 

πετρελαίου παράγεται με τη χρήση τηγανέλαιου ως πρώτης ύλης, δηλαδή 

χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, ενός εκ των απορριμμάτων της 

καθημερινότητας. Κατ' εκτίμηση, η μετατροπή του τηγανέλαιου σε βιοπετρέλαιου, 

είναι της τάξης του 90%, που σημαίνει ότι 1 λίτρο τηγανέλαιου αρκεί για να 
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παραχθούν 0,9 λίτρα. βιοπετρελαίου. Πρωτοπόρος στην Ελλάδα στη συλλογή και 

χρήση  τηγανελαίων για παραγωγή βιοπετρελαίου είναι η Ελίν - βιοκαύσιμα. 

  

1.6  Πλεονεκτήματα βιοπετρελαίου 

Όπως κάθε εσωτερική καύση, έτσι  και σε αυτή την περίπτωση, παράγεται . 

Όμως, επειδή είναι φυτικό προϊόν, η ποσότητα  που προκύπτει από την καύση 

του είναι ίδια με την ποσότητα που έχει απορροφήσει το φυτό απ' την ατμόσφαιρα 

μέσω της φωτοσύνθεσης. Ανάλογα με το λάδι που χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη, η 

μείωση του  που εκλύεται στην ατμόσφαιρα έχει υπολογισθεί από 35% ως 70%. 

Ειδικά για το τηγανέλαιο, η μείωση αυτή φτάνει το 95%. Επίσης, η ποσότητα 

σωματιδίων είναι πολύ μειωμένη, που σημαίνει, ότι η εκτεταμένη χρήση 

βιοπετρελαίου στις πόλεις, θα επέφερε δραστική μείωση της αιθάλης. Εξ άλλου, η 

καύση βιοπετρελαίου δεν επιβαρύνει καθόλου με θείο το περιβάλλον, ενώ και το ίδιο 

το προϊόν, σε αντίθεση με το συμβατικό πετρέλαιο, είναι βιοδιασπώμενο, που 

σημαίνει, ότι οποιαδήποτε διαρροή στο έδαφος ή στη θάλασσα δεν προκαλεί 

μόλυνση. 

 

 1.7  Μια  οικονομική  προσέγγιση 

Η πιθανή χρήση πετρελαίου θέρμανσης αντί κίνησης στους κινητήρες 

πετρελαιοκίνητων οχημάτων θα δημιουργήσει μια τεράστια «μαύρη» τρύπα στα 

δημοσιονομικά έσοδα της χώρας, τα οποία, όπως έχουν επισημάνει κορυφαία 

κυβερνητικά στελέχη, μπορεί να αγγίξει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Παράλληλα, μέχρι πρότινος, αρκετοί ιδιοκτήτες πρατηρίων για να αυξήσουν ραγδαία 

τα κέρδη τους, δεν δίσταζαν να αναμειγνύουν διάφορα χημικά με το πετρέλαιο 

κίνησης ή ακόμη και θέρμανσης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται τεράστιες υλικές 

ζημιές στους κινητήρες των οχημάτων που χρησιμοποιούνταν. Ωστόσο η επιβολή 

νέων αυστηρών προστίμων από το υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να 

αποδώσει και να μειωθούν οι νοθείες. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με έρευνες του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 1999 το 27% των δειγμάτων που είχαν 

παραληφθεί από πρατήρια υγρών καυσίμων ήταν εκτός προδιαγραφών που όριζε η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2000 το ποσοστό των νοθευμένων δειγμάτων έπεσε στο 24%, 

ενώ το εν λόγω ποσοστό στο 2008 κυμαίνονταν στο 4,5%. Σύμφωνα πάντως με 

εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, η νοθεία καυσίμων το 2009 κυμαίνεται μόλις στο 

2% των συνολικών δειγμάτων ελέγχου. Ωστόσο μπορεί η ποιοτική κλοπή να έχει 

σταματήσει, παρόλα αυτά κάποιοι επιτήδειοι, με τη βοήθεια της σύγχρονης 

τεχνολογίας, την έχουν αντικαταστήσει. Ειδικότερα, σύμφωνα με αναφορές στελεχών 

της αγοράς, η ποιοτική νοθεία έχει αντικατασταθεί με ποσοτική κλοπή. Άλλωστε, δεν 

είναι και λίγες οι καταγγελίες που αφορούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, από τα 

οποία εξέρχονταν αρκετοί ιδιοκτήτες ΙΧ με τη βελόνα του δείκτη καυσίμων να έχει 

ανέβει ανεπαίσθητα, τη στιγμή που είχαν πληρώσει αρκετές δεκάδες ευρώ, ώστε να 

φουλάρουν πλήρως τα ρεζερβουάρ τους. 

 

 

1.8  Διαφορές  και  ομοιότητες  καυσίμων 

• Ομοιότητες 
1. Όλα  τα  καύσιμα  μας  δίνουν  ενέργεια  με  την  μορφή  θερμότητας. 
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2. Προέρχονται  όλα  από  την  φύση  και  για  την  χρήση  τους  

χρειάζεται  πρώτα  να  επεξεργαστούν. 

3. Χρειάζεται  προσοχή  στη  χρήση  τους  γιατί  προκαλούν  ρύπανση  

στο  περιβάλλον. 

4.  Από  όλα  παίρνουμε  την  ίδια  τελική  μορφή  ενέργειας, ηλεκτρική – 

μηχανική. 

 

• Διαφορές 

1. Στα  πυρηνικά  καύσιμα  υπάρχει  αλυσιδωτή  αντίδραση 

2. Τα  ποσά  ενέργειας  που  εκλύονται  είναι  διαφορετικά  ως  προς  την  

ποσότητα 

3. Τα  συμβατικά  καύσιμα  χρειάζονται  την  ύπαρξη  οξυγόνου  για  να  

αντιδράσουν 

4. Στα  πυρηνικά  καύσιμα  έχουμε  πολύ  μεγαλύτερη  έκλυση  

ενέργειας.   

 

1.9  Φυσικές  καταστάσεις  καυσίμων  και  οι  ιδιότητές  τους    

Τα  συμβατικά  καύσιμα  υπάρχουν  στην  φύση  σε  τρείς  διαφορετικές  

καταστάσεις.  Σε  αέρια,  υγρή  και  στερεή.  Σε  κάθε  κατάσταση,  τα  μόρια  του  

καυσίμου  χαρακτηρίζονται  από  διαφορετικές  ιδιότητες  που  παρατίθενται  στον  

παρακάτω  πίνακα. 

Ιδιότητες  καυσίμων  στις  τρείς  φυσικές  καταστάσεις  τους : 

                                                     Φυσική  κατάσταση καυσίμων 
 Στερεά Υγρά Αέρια 
Δυνάμεις  συνοχής Μέγιστες Ελαττώνονται Αμηλητέες 
Κινητικότητα Ελάχιστη Αυξάνεται Μέγιστη 
Σχήμα Σταθερό Μεταβάλλεται Μεταβάλλεται 
Όγκος Σταθερός Σταθερός Μεταβάλλεται 

  Στα  υγρά  καύσιμα, που  είναι  σημαντικά  για  την  εποχή  μας και  θα  τα  

εξετάσουμε  σε  αυτή  την  διπλωματική, πολλοί  είναι  οι  παράγοντες  που  

επηρεάζουν  την  ποιότητα  του  καυσίμου.  Οι  σημαντικότεροι  είναι : 
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• Η  δομή  του  μορίου. 

• Το  μέγεθος  του  μορίου. 

• Οι  δεσμοί  που  υπάρχουν  σε  αυτό. 

Δομή   

Όσο  περισσότερες  διακλαδώσεις  έχει  το  μόριο  της  ένωσης  σε  ένα  καύσιμο,  

τόσο  καλύτερο  είναι, ενώ η  ύπαρξη  της  δομής  του  αρωματικού  δακτυλίου  στο  

μόριο  των  υδρογονανθράκων,  δίνει  μέγιστη  θερμαντική  ικανότητα.  Οι  κυκλικοί  

υδρογονάνθρακες  είναι  τα  καλύτερα  καύσιμα,  με  το  βενζόλιο  να  είναι  στην  

πρώτη  θέση,  αλλά  έχουν  ένα  βασικό  μειονέκτημα, είναι  τοξικά  και  κατά  

συνέπεια  επικίνδυνα  στη  χρήση  τους.    

Μέγεθος  

Ανάλογα  με  το  μέγεθος  του  μορίου  (συνολικός  αριθμός  ατόμων  άνθρακα), 

έχουμε  και  διαφορετική  ποιότητα  καυσίμου.  Κατά  την  διάρκεια  της  απόσταξης  

γίνεται  αυτός  ο  διαχωρισμός  συμφώνα  με  το  σημείο  απόσταξης  κάθε  

υδρογονάνθρακα.  Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζεται  ο  διαχωρισμός  αυτός:  

Είδη  καυσίμων  με  βάση  τον  αριθμό  ατόμων  άνθρακα  στο  μόριο  των  ενώσεων: 

Άτομα  άνθρακα Είδος  καυσίμου Θερμοκρασία  αποστάξεως  °C 
1-4 Υγραέριο <0 
4-10 Βενζίνη 50-200 
10-14 Κηροζίνη 150-280 
14-20 Πετρέλαιο 240-360 
>20 Μαζούτ >360 

       

Δεσμοί 

Οι  δεσμοί  είναι  ένας  ακόμη  σημαντικός  παράγοντας  που  επηρεάζει  την  

ποιότητα  του  καυσίμου. Έτσι  διπλοί  και  τριπλοί  δεσμοί  αλλοιώνουν  την  

ποιότητα  των  καυσίμων  ενώ  απλοί  δεσμοί  ενισχύουν  την  ποιότητα  αυτών.     
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Κεφάλαιο  2 

 
 
 
2.1  Μεταβλητές  και  περιπτώσεις 
 
Ο  έλεγχος  της  ποιότητας  των  καυσίμων  έχει  βασικό  σκοπό  να  εξακριβώσει  

κατά  πόσο  το  καύσιμο  είναι  κατάλληλο  για  την  χρήση, για  την  οποία  

προορίζεται.  Η  ποιότητα  των  διαφόρων  καυσίμων  εκφράζεται  από  μία  σειρά  

φυσικών, χημικών  ή  και  άλλων  χαρακτηριστικών, οι  τιμές  των  οποίων  

καθορίζονται  από  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές,  που  πρέπει  να  ακολουθούν  τα  

καύσιμα  αυτά.  Οι  προδιαγραφές  επίσης,  χρησιμεύουν  για  να  λαμβάνονται  τα  

πρέποντα  μέτρα  ασφαλείας  κατά  την  διακίνηση  των  καυσίμων.  Γενικά,  η  

εκτέλεση  των  δοκιμών  και  μετρήσεων που  προβλέπουν  οι  προδιαγραφές  των  

διαφόρων  καυσίμων, είναι  έργο  μηχανικών  και  απαιτούν  ιδιαίτερη  εξειδίκευση.  

Στο  εργαστήριο  ελέγχου  καυσίμων  πραγματοποιούνται  οι  σχετικές  αναλύσεις, 

όπως  αυτές  καθορίζονται  από  την  σχετική  νομοθεσία  και  εξάγονται  

συμπεράσματα  για  την  καταλληλότητα ή όχι  των  προς  χρήση  καυσίμων.  Οι  

μέθοδοι  που  χρησιμοποιούνται  στο  εργαστήριο  βασίζονται  στις  γενικές  οδηγίες  

της  διαδικασίας  ελέγχου  ASTM (American Society for  Testing  Materials)  και  I.P 

(Institute  of  Petroleum). Οι  προδιαγραφές  των  διαφόρων  καυσίμων  καθορίζονται 

από  τις  τιμές  που  έχουν  κάποιες  συγκεκριμένες  ιδιότητες,  ανάλογα  με  την  

φυσική  τους  κατάσταση.  Ειδικότερα,  για  τα  υγρά  καύσιμα,  οι  ιδιότητες  αυτές  

είναι:  Προσδιορισμός  νερού, στερεά  χρόνος  διήθησης, σημείο ροής, μέτρηση 

περιεκτικότητας  σε  βανάδιο, σημείο  ανάφλεξης, προσδιορισμός θείου, μέτρηση 

ειδικού βάρους (πυκνότητα), θερμογόνος δύναμη, απόσταξη, προσδιορισμός 

αντιπαγωτικού στο καύσιμο, μέτρηση ιξώδους, εξανθράκωμα, σημείο ανιλίνης, 

σημείο ψύξης, τάση ατμών, διάβρωση χάλκινου ελάσματος. Εμείς,  στην  παρούσα  

εργασία,  θα  εξετάσουμε  κάποιες  από  τις  παραπάνω  ιδιότητες,  τις  οποίες  θα  

ονομάσουμε  μεταβλητές  και  θα  ψάξουμε  να  βρούμε  τις  διαφοροποιήσεις  που  

δημιουργούνται  στις  ιδιότητες  τους,  όταν  αναμιγνύονται  με  βιοπετρέλαιο  σε  

συγκεκριμένα  ποσοστά  (περιπτώσεις). Οι  ιδιότητες  που  θα  εξετάσουμε  είναι :  
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Προσδιορισμός  νερού,  σημείο  ανάφλεξης,  μέτρηση ειδικού βάρους (πυκνότητα), 

θερμογόνος δύναμη,  μέτρηση ιξώδους (δυναμικό , κινηματικό), αγωγιμότητα.  

 
 
 
2.2  Δελτίο  χημικής  ανάλυσης  100%  βιοπετρελαίου  από  Ε.Π 
 
HELLENIC   PETROLEUM 
ΕΛΟΤ   ΕΝ   ISO   9001 :  2000  Quality  Certificate 
ΔΕΛΤΙΟ   ΧΗΜΙΚΗΣ   ΑΝΑΛΥΣΗΣ   ( CHEMICAL   ANALYSIS   REPORT  )
 
Σημείο   Δειγ/ψίας  /  Sampling   Point   :   BIO 
Σημείωση   /   Note   :   ΕΚΚ-ΚΛΩΣΤ   ΒΕ   ΚΟΚ-6915 
Δεξαμενή   /   Tank   :   - 
Δεξαμενόπλοιο   /   Motor   Tanker   :   - 
Όνομα   Δείγματος   /   Sample   Name   :   -   
Ημ/νία   Δειγ/ψίας   /   Sampling   Date   :   09-06-2011 
Ημ/νία    Έναρξης   /   Date   started   :   10-6-2011   
Ημ/νία    Λήξης   /   Date   completed   :   10-6-2011   
Ημ/νία    έκδοσης   δελτίου   /   Date   issued   :   10-6-2011 
Α/Α  Δελτίου  Χημ.  Ανάλυσης   /   Chemical   Analysis   Report   Number   :   698 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΣΤ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠYKNOTHTA  
ΣΤΟΥΣ   15ºC 

DENSITY 
AT  15 ºC 

      g/ml ENISO_1218
5 

   0.8857 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

FLASH 
POINT 

°C 
 

ISO   2719    >101.0 

C.F.P.P C.F.P.P °C EN-116             -5 
ΝΕΡΟ (K-F)  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

WATER  
PRODUC 

ppm-w ISO   12937       250.0 

ΟΞΥΤΗΤΑ ACID  
VALUE 

mg    KOH/g   ISO   14104         0.40 
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2.3  Δελτίο  χημικής  ανάλυσης  100%  πετρελαίου  από  Ε.Π 
 
HELLENIC  PETROLEUM 
ΕΛΟΤ   ΕΝ   ISO   9001 :  2000  Quality  Certificate 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  (QUALITY  CERTIFICATE) 
 
Προϊόν   :  Πετρέλαιο  Κίνησης  Χωρίς  BIO 
Δεξαμενή/Tank   :  TK - 826 
Ημ/νία  Δειγ/ψίας /Sampling  Date  : 09-06-2011 
Αριθμός  Σφραγίδας/ Stamp  Number  :  177462 
A/A  Πιστοποιητικού/ Certificate  Number  :  336 
Ημ/νία  έναρξης/Date  started  :  10-6-2011 
Ημ/νία   λήξης/ Date  completed  :  10-6-2011 
Ημ/νία   έκδοσης  πιστοποιητικού / Date  issued  :  10-6-2011 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  ΣΤΟΥΣ 
15°C 

g/ml ENISO_12185 0.8289 

DIST-D86/A.Σ.Ζ. °C ENISO_3405 173.0 

DIST-D86/10%ν/ν 
ανακτηθέν 

°C ENISO_3405 204.0 

DIST-D86/50%ν/ν 
ανακτηθέν 

°C 
 

ENISO_3405 255.0 

DIST-D86/90%ν/ν 
ανακτηθέν 

°C 
 

ENISO_3405 333.0 

DIST-D86/95%ν/ν 
ανακτηθέν 

°C 
 

ENISO_3405 351.0 

DIST-D86/Τ.Σ.Ζ. °C 
 

ENISO_3405 361.0 

DIST-D86/Ανακτηθέν 
στους 250°C 

%ν/ν ENISO_3405 46.0 

DIST-D86/Ανακτηθέν 
στους 350°C 

%ν/ν ENISO_3405 94.7 

DIST-D86/Ανακτηθέν 
στους 360°C 

%ν/ν ENISO_3405 97.0 

ΣΗΜΕΙΟ  
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (Ρ-Μ) 

°C ISO2719 64.0 

ΟΛΙΚΟ  ΘΕΙΟ ppm-w ENISO_20846 5.8 
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ  
ΙΞΩΔΕΣ  ΣΤΟΥΣ 40°C 

cSt ISO3104 2.490 

ΔΕΙΚΤΗΣ  ΚΕΤΑΝΙΟΥ ---- ISO4264 52.0 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ---- ISO5165 51.0 
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ΚΕΤΑΝΙΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ  
ΥΠΟΛΟΙΜΑ  ΣΤΟ  
10%  ΥΠ.ΑΠ. 

%w/w ISO10370 0.05 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ  ΧΑΛΚ.  
ΕΛΑΣΜΑΤ. 
3h-50°C 

---- ENISO_2160 Class la 

ΝΕΡΟ  (Κ-F)  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ppm-w ISO12937 50.0 

ΤΕΦΡΑ %w/w ISO6245 0.003 
C.F.P.P °C EN-116 -8 
TOTAL  
CONTAMINATION 

mg/Kg EN12662 5 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗΝ  ΟΞΕΙΔΩΣΗ  
(ΟΛ.ΑΔ) 

g/m^3 ISO12205 5 

ΧΡΩΜΑ  ASTM ASTM  Colour ASTM_D1500 1.0 
ΧΡΩΜΑ ---- VISUAL Undyed 
ΠΟΛΥΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

%w/w EN12916 3.3 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ  
W.S.D.L 
4-60°C 

μm ISO12156-1 418 

SOLVENT  YELLOW  
124 

Mg/l FEK1273 0.0 

BIODIESEL %ν/ν EN14078 0.0 
 
 
2.4  Δελτίο  χημικής  ανάλυσης  πετρελαίου  εμπορίου  από  Ε.Π 
 
HELLENIC  PETROLEUM 
ΕΛΟΤ   ΕΝ   ISO   9001 :  2000  Quality  Certificate 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  (QUALITY  CERTIFICATE) 
 
Προϊόν   :  Πετρέλαιο  Κίνησης  Με  BIO 
Δεξαμενή/Tank   :  TK - 825 
Ημ/νία  Δειγ/ψίας /Sampling  Date  : 08-06-2011 
Αριθμός  Σφραγίδας/ Stamp  Number  :  177461 
A/A  Πιστοποιητικού/ Certificate  Number  :  333 
Ημ/νία  έναρξης/Date  started  :  8-6-2011 
Ημ/νία   λήξης/ Date  completed  :  9-6-2011 
Ημ/νία   έκδοσης  πιστοποιητικού / Date  issued  :  9-6-2011 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  ΣΤΟΥΣ 15°C g/ml ENISO_12185 0.8309 
DIST-D86/A.Σ.Ζ. °C ENISO_3405 177.1 
DIST-D86/10%ν/ν ανακτηθέν °C ENISO_3405 207.2 
DIST-D86/50%ν/ν ανακτηθέν °C ENISO_3405 261.1 
DIST-D86/90%ν/ν ανακτηθέν °C ENISO_3405 332.7 
DIST-D86/95%ν/ν ανακτηθέν °C ENISO_3405 345.5 
DIST-D86/Τ.Σ.Ζ. °C ENISO_3405 354.9 
DIST-D86/Ανακτηθέν στους 
250°C 

%ν/ν ENISO_3405 42.8 

DIST-D86/Ανακτηθέν στους 
350°C 

%ν/ν ENISO_3405 96.1 

DIST-D86/Ανακτηθέν στους 
360°C 

%ν/ν ENISO_3405 >97.0 

ΣΗΜΕΙΟ  ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (Ρ-
Μ) 

°C ISO2719 66.0 

ΟΛΙΚΟ  ΘΕΙΟ ppm-w ENISO_20846 5.3 
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ  ΙΞΩΔΕΣ  
ΣΤΟΥΣ 40°C 

cSt ISO3104 2.490 

ΔΕΙΚΤΗΣ  ΚΕΤΑΝΙΟΥ ---- ISO4264 52.7 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΕΤΑΝΙΟΥ ---- ISO5165 51.3 
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ  
ΥΠΟΛΟΙΜΑ  ΣΤΟ  10%  
ΥΠ.ΑΠ. 

%w/w ISO10370 0.03 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ  ΧΑΛΚ.  
ΕΛΑΣΜΑΤ. 
3h-50°C 

---- ENISO_2160 Class la 

ΝΕΡΟ  (Κ-F)  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ppm-w ISO12937 95.0 
ΤΕΦΡΑ %w/w ISO6245 0.004 
C.F.P.P °C EN-116 -23 
TOTAL  CONTAMINATION mg/Kg EN12662 5 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ  
ΟΞΕΙΔΩΣΗ  (ΟΛ.ΑΔ) 

g/m^3 ISO12205 >20 

ΧΡΩΜΑ  ASTM ASTM  Colour ASTM_D1500 1.0 
ΧΡΩΜΑ ---- VISUAL Undyed 
ΠΟΛΥΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

%w/w EN12916 3.3 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ  W.S.D.L 
4-60°C 

μm ISO12156-1 340 

SOLVENT  YELLOW  124 Mg/l FEK1273 0.0 
BIODIESEL %ν/ν EN14078 6.7 
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2.5  Δελτίο  χημικής  ανάλυσης  100%  βιοπετρελαίου  από  Ε.Κ.Β.Ε  Α.Ε 
 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ  -  ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
                       ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε. 
       Α.Φ.Μ.  099761674  -  Δ.Ο.Υ.  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ  ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 
                         ΚΟΥΤΣΟ   Ν.   ΞΑΝΘΗΣ 
 ΑΡ.   ΔΕΛΤΙΟΥ   :                  483 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ  ΧΗΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΑΥΤΟΥΣΙΟ  ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ  ( Β100 ) 
             ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  :  Σ.Ο.  3824  90  91  ( Μ.Λ.Ο. ) 
Συνοδεύει  το  Δελτίο  Αποστ.  Νο  :         501 
Δεξαμενή  φόρτωσης  Νο  :                         51 
Ημερομηνία  φόρτωσης  -  ανάλυσης  :  09/06/2011 
  
Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΕΝ  

14214 
1 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ EN ISO 

12185 
gr/cm^3 0.88442 >=0.860 

<=0.900 
2 ΥΓΡΑΣΙΑ EN  ISO  

12937 
ppm 296.40 <=500 

3 ΟΞΥΤΗΤΑ EN  14104 mg  
KOH/gr 

0.24 <=0.50 

4 ΑΡ. ΙΩΔΙΟΥ EN  14111 gr  I/100 gr 119.7 <=120 
5 ΣΗΜΕΙΟ  ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ EN  ISO  

3679 
°C 
 

167 >=120 

6 C.F.P.P EN  116 °C    -5 <=  -5 
7 ΙΞΩΔΕΣ  ΣΤΟΥΣ  40 ºC EN  ISO  

3104 
mm/s2 4.54 >3.5<5.0

8 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΕΤΑΝΙΟΥ EN  ISO  
5165 

    _   52.3 > 51 

9 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ  
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

EN   14112 Hours 6.5 > 6.0 

10 ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ  
ΥΠΟΛΕΙΜΑ (10%) 

EN  ISO  
10370 

% - m/m 0.26 <0.3 

11 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΕ  
ΘΕΙΟ 

EN  ISO  
20846 

mg/ Kg 4.6 <10 

12 ΘΕΙΙΚΗ  ΤΕΦΡΑ ISO  3987  %  -  m/m <0.01 <0.02 
13 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΕ  

ΦΩΣΦΟΡΟ 
EN  14107 mg/ Kg 1.5 <10 

14 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΕ  EN  14103 %  -  m/m 97.8 >96.5 
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ΕΣΤΕΡΕΣ 
15 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΕ  

ΛΙΝΕΛΑΙΝΙΚΟ  ΟΞΥ 
EN  14103 %  -  m/m 6.2 <12 

16 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ  
ΜΟΝΟΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 

EN  14105 %  -  m/m 0.28 <0.8 

17 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΕ  
ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 

EN  14105 %  -  m/m 0.18 <0.2 

18 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΕ  
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 

EN  14105 %  -  m/m 0.16 <0.2 

19 ΕΛΕΥΘΕΡΗ  
ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ 

EN  14105 %  -  m/m <0.01 <0.02 

20 ΟΛΙΚΗ  ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ EN  14105 %  -  m/m <0.1 <0.25 
21 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΕ  

ΜΕΘΑΝΟΛΗ 
EN  14110 %  -  m/m <0.01 <0.2 

22 ΣΤΕΡΕΑ EN  12662 mg/ Kg <4 <24 
23 ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΟΙ  

ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΕΣ  
(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ  ΑΠΟ  4  
ΔΙΠΛΟΥΣ  ΔΕΣΜΟΥΣ) 

prEN  
15799 

mass% <1 <1 

24 ΔΙΑΒΡΩΣΗ  ΧΑΛΚ. 
ΕΛΑΣΜ.  3h  -50 

EN  ISO  
2160 

--------------- Class1a >1 

25 ΜΕΤΑΛΛΑ 
(Να+Κ,Ca+Mg) 

prEN  
14538 

mg/ Kg <2 <5 

   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Σελίδα 28 
 
 

Κεφάλαιο  3 
 
 
 
3.1  Αγωγιμότητα 
 
        3.1.1  Ορισμός 
 
Η  ανάλυση  αυτή  χρησιμοποιείται  για  τον  προσδιορισμό  της  ηλεκτρικής  

αγωγιμότητας  των  καυσίμων  αεροπλάνων  και  άλλων  καυσίμων  αποσταγμάτων  

πετρελαίου,  με  ή  χωρίς  πρόσθετα  διασκορπισμού  των  στατικών  φορτίων  

ηλεκτρισμού.  Η  μέθοδος  κανονικά  δίνει  μια  μέτρηση  της  αγωγιμότητας  του  

καυσίμου  όταν  είναι  ηλεκτρικά  αποφορτισμένο.                                                          

Η  διαδικασία  άντλησης  ενός  καυσίμου  και  ο  τρόπος  φιλτραρίσματος  του  

δημιουργεί  συνθήκες  φόρτισης  στο  καύσιμο.  Η  ικανότητα  του  καυσίμου  να  

εξαλείφει  αυτή  την  φόρτιση  που  παράχθηκε, προσδιορίζεται  μέσω  της  

αγωγιμότητας  του,  η  οποία  εξαρτάται  από  το  περιεχόμενο  του  καυσίμου  σε  

ιονικά  συστήματα  που  τυχόν  υπάρχουν. 

Εάν  η  αγωγιμότητα  είναι  αρκετά  υψηλή,  η  φόρτιση  πρέπει  να  εξαλειφθεί  πολύ  

γρήγορα  για  να  αποτρέψει  καταστάσεις  συσσώρευσης  ηλεκτρικού  φορτίου  στον  

χώρο  αποθήκευσης  του  καυσίμου,  γεγονός  που  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  

επικίνδυνες  καταστάσεις  για  χώρους  αποθήκευσης  καυσίμων,  όπως  δεξαμενές  

αγωγοί,  βυτιοφόρα. 

Ο προσδιορισμός  της  αγωγιμότητας  των  καυσίμων  της  αεροπορίας  και  των  

αποσταγμένων  καυσίμων  μπορούν  να  εφαρμοστούν  με  ή  χωρίς  παρουσία  

στατικών  πρόσθετων  των  καυσίμων, ενώ,  οι  μετρήσεις  που  λαμβάνονται, θα  

πρέπει  να  αναφέρονται  σε  κατάσταση  ηλεκτρικής  ηρεμίας  των  καυσίμων. 

Δύο  μέθοδοι  δοκιμής  είναι  γνωστοί  για  την  μέτρηση  της  αγωγιμότητας  

καυσίμων. 

• Φορητοί  μετρητές,  για  άμεση  μέτρηση  σε  δεξαμενή  ή  στον  χώρο  

ή  στην  εργαστηριακή  μέτρηση  των  δειγμάτων  των  καυσίμων. 

• Ευθύγραμμοι  μετρητές,  για  τη  συνεχή  μέτρηση  των  αγωγιμοτήτων  

καυσίμων  σε  ένα  σύστημα  διανομής  καυσίμων. 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Σελίδα 29 
 
 

Οι  τιμές  που  παίρνονται,  εκφράζονται  στην  μονάδα  αγωγιμότητας  (Si) Siemens. 

Ένα  Siemens  είναι  ο  ορισμός  στο  διεθνές  σύστημα  μονάδων  (SI) του 

αντίστροφου  Ohm  που  μερικές  φορές  καλείται  και  Mho. 

Μονάδα  αγωγιμότητας  καλείται  το  ένα  pico Siemens  ανά μέτρο  1Ps / m . Η  

μονάδα  ηλεκτρικής  αγωγιμότητας  ονομάζεται  και  μονάδα  αγωγιμότητας  (CU) .  

 
3.1.2  Πειραματική  διάταξη 
 
Ψηφιακό  αγωγιμόμετρο  εργαστηρίου  
 

 
Εύρος  μέτρησης : 

0.0– 29.99  μς / cm      0.01  μς / cm 

30.0 – 299.9   μς / cm     0.1  μς / cm 

300 – 2999   μς / cm       1  μς / cm 

3.00 – 29.99   ms / cm    0.01  ms / cm  

30.0 – 200.0   ms / cm     0.1  ms / cm  (μέτρηση  έως  500ms χωρίς  αντιστάθμιση     

                                                                Θερμοκρασίας)  

 

 
 
 
3.1.3  Πειραματική  διαδικασία 
 
Μια  τάση  εφαρμόζεται  ανάμεσα  σε  δύο  ηλεκτρόδια  στα  καύσιμα  και  το  ρεύμα  

που  προκύπτει  εκφράζεται  σαν  αξία  αγωγιμότητας.  Η  διαδικασία  αυτή,  με  τη  

σωστή  επιλογή  του  μεγέθους  ηλεκτροδίων  και  των  συσκευών  μέτρησης,  μπορεί  

να  χρησιμοποιηθεί  για  να  μετρήσει  αγωγιμότητες  της  τάξεως του  1Ps/m και άνω.   

Κατά  την  μέτρηση  της  αγωγιμότητας,  πρέπει  να  μετράται  και  η  θερμοκρασία  

του  δείγματος  (η  αγωγιμότητα  εξαρτάται  από  την  θερμοκρασία- με την  αύξηση  

της  θερμοκρασίας  αυξάνεται  η  κινητική  ενέργεια  των  σωμάτων).  Το  δείγμα  του  
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καυσίμου  που  μετράται  πρέπει  να  έχει  όγκο  τουλάχιστο  1 lt, τοποθετείται  σε  

στεγνό  δοχείο  και   προφυλάσσεται  σε  θερμοκρασία  δωματίου.  Από  το  δείγμα  

αυτό  παίρνουμε  μια  μικρή  ποσότητα,  περίπου  100 ml , την  οποία  εισάγουμε  σε  

γυάλινο  δοχείο,  κατάλληλο  για  την  βύθιση  του  ηλεκτροδίου  της  συσκευής  

μέτρησης  της  αγωγιμότητας.  Το  γυάλινο  δοχείο  πρέπει  να  θερμανθεί  πριν  τη  

χρήση  του σε  πυριαντήριο  για  περίπου  10 λεπτά,  ώστε  να  απομακρυνθεί  κάθε  

ίχνος  υγρασίας.  Έπειτα,  βυθίζουμε  το  ηλεκτρόδιο  στο  δείγμα  του  καυσίμου  των  

100 ml  και  στη  συνέχεια  το  βγάζουμε  και το  αφήνουμε  να  ξηρανθεί  στον  αέρα  

για  5 λεπτά.  Ανοίγουμε  την  συσκευή  μέτρησης  πατώντας  το  κουμπί  ΟΝ  και  

στη  συνέχεια  βυθίζουμε  το  ηλεκτρόδιο  στο  προς  μέτρηση  δείγμα, έτσι  ώστε  να  

καλύπτεται  το  άκρο  του  ηλεκτροδίου  από  το  καύσιμο.  Πατώντας  την  ένδειξη  

MODE  του  οργάνου,  παίρνουμε  την  τιμή  της  αγωγιμότητας  του  καυσίμου  στην  

στήλη  των  ms  ή  των  μs,  ανάλογα  με  την  προσδιορισθείσα  τιμή.  Στη  συνέχεια,  

καταγράφουμε  την  θερμοκρασία  με  την  βύθιση  του  λεπτού  ηλεκτροδίου  του  

οργάνου  στο  καύσιμο.  Τα  αποτελέσματα  καταγράφονται  ως  αγωγιμότητα  στην  

θερμοκρασία  μετρήσεως   σε μονάδες  αγωγιμότητας  CU.  Η απόκλιση  της  

μεθόδου  στις  τιμές  δεν  μπορεί  να  προσδιοριστεί,  επειδή  δεν  υπάρχει  αποδεκτό  

πρότυπο.  Επειδή  οι  αγωγιμότητες  των  υδρογονανθράκων  είναι  εξαιρετικά  

χαμηλές, οι  τιμές  της  αγωγιμότητας  των  καυσίμων  που  καταγράφονται  πρέπει  

να  κυμαίνονται  στην  κλίμακα  τιμών  από   0 – 1000  pS,  έτσι ώστε να  θεωρείται  

το  δείγμα  κατάλληλο. Εκτός  από την  τιμή  αγωγιμότητας,  μπορεί  να  

προσδιοριστεί  και  ο  συντελεστής  θερμοκρασίας – αγωγιμότητας,  που  εκφράζεται  

με  το  σύμβολο  (n)  και  δείχνει  την  εξάρτηση  θερμοκρασίας  και  αγωγιμότητας.  

Η  σχέση  που  συνδέει  την  θερμοκρασία  με  την  αγωγιμότητα  δίνεται  από  την  

εξίσωση: 

= n (  

Όπου   ,  , οι  αγωγιμότητες  του  καυσίμου  σε  θερμοκρασίες   και   

αντίστοιχα.  Κατά  συνέπεια,  με  την  μέτρηση  της  αγωγιμότητας  του  ίδιου  

δείγματος  καυσίμου  σε  δύο  θερμοκρασίες, μπορεί  να  υπολογιστεί  ο  συντελεστής  

θερμοκρασίας – αγωγιμότητας  για  το  καύσιμο  αυτό.  Ο  συντελεστής  

θερμοκρασίας – αγωγιμότητας  θεωρείται  ιδιαίτερα  σημαντική  σταθερά  του  

καυσίμου.  Η  χρησιμοποίηση  της  τιμής  του  συντελεστή  δίνει  την  δυνατότητα  να  
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προσδιορίζονται  οι  αγωγιμότητες  του  καυσίμου  σε  άλλες  θερμοκρασίες  που  

εργαστηριακά  είναι  δύσκολα  εφικτές. 

 

 

 
3.1.4  Αναφορά  αποτελεσμάτων 
 
Με  βάση  την  προσδιορισθείσα  τιμή  σε  μS / m  μετατρέπουμε  την  τιμή  σε  Ps /m 

και  παρέχεται  η  ένδειξη  καταλληλότητας: 

 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ  Ps /m ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
15 1 3 
20 1 4 
30 2 6 
50 3 10 
70 4 13 

100 5 17 
200 10 32 
300 14 45 
500 21 69 
700 29 92 

1000 39 125 
1500 55 177 

 
 
 

 100% D 
(X.BIO) 

90%D 
10%B 

80%D 
20%B 

70%D 
30%B 

60%D 
40%B 

50%D 
50%B 

40%D 
60%B 

30%D 
70%B 

20%D 
80%B 

10%D 
90%B 

100% 
BΙΟ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΑ   
ΤΗ  ΜΕΤΡΗΣΗ 

18°C 
 

18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  
Ps /m 

172 206 388 412 450 553 767 1135 1240 1655 >2000 
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3.2  Θερμογόνος  δύναμη 
 
        3.2.1  Ορισμός 
 
Θερμαντική  ικανότητα  ενός  καυσίμου  ονομάζουμε  το  ποσό  της  θερμότητας  που  

παράγεται  κατά  την  τέλεια  καύση  της  μονάδας  βάρους  αυτού.  Είναι  ένα  από  

τα  σπουδαιότερα  χαρακτηριστικά  ενός  καυσίμου,  αφού  από  την  τιμή  της  

θερμαντικής  ικανότητας,  εξαρτάται  το  ποσό  της  ενέργειας  που  θα  προκύψει  

κατά  την  καύση  του  καυσίμου  εντός  της  μηχανής.  Την  σπουδαιότητα  της  

θερμαντικής  ικανότητας  για  τα  υγρά  καύσιμα  μειώνει  το  γεγονός, ότι  η  τιμή  

της  για  όλα  τα  πετρελαιοειδή,  κυμαίνεται  σε  περιορισμένα  όρια  (9.500 kcal/h 

έως  11.000kcal/h)  και  αποτελεί  το  σπουδαιότερο  χαρακτηριστικό.  Σαν  

θερμογόνος  δύναμη  θα  ορίζεται  το  ποσό  της  θερμότητας  που  μεταφέρεται  στο  

περιβάλλον  από  την  καύση  ενός  χιλιόγραμμου  καυσίμου  ή  άλλης  κατά  

περίπτωση  μονάδας, όταν  τα  προς  αντίδραση  (καύσιμο  και  οξυγόνο  ή  αέρας)    

προϊόντα  της  καύσης  είναι  στους  25 βαθμούς κελσίου  και  1  atm  πίεση.  Τα  

προϊόντα  της  καύσης  περιέχουν  νερό,  που  προέρχεται  από  το  υδρογόνο  που  

περιέχει  το  καύσιμο.  Κατά  τον  προσδιορισμό  της  θερμογόνου  δυνάμεως  υπό  

σταθερό  όγκο, το  νερό  που  περιέχεται  στα  καυσαέρια  συμπυκνώνεται,  

αποδίδοντας  τη  λανθάνουσα  θερμότητα  εξατμίσεως, που  με  τον  τρόπο  αυτό 

συμπεριλαμβάνεται  στη  θερμογόνο  δύναμη  του  καυσίμου.  Αυτή  η  θερμογόνος  

δύναμη, που  περιέχει  και  την  λανθάνουσα  θερμότητα  του  νερού,  ονομάζεται  

ανώτερη  θερμογόνος  δύναμη.  Όταν  όμως  η  καύση  δεν  γίνεται  υπό  σταθερό  

όγκο, αλλά  υπό  σταθερή  πίεση  και  το  νερό  βρίσκεται  στα  καυσαέρια  σαν  

ατμός, τότε  η  θερμότητα  που  παραλαμβάνει  κανείς  από  το  καύσιμο  είναι  

μικρότερη  από  την  ανώτερη  θερμογόνο  δύναμη  του  καυσίμου.  Η  θερμογόνος  

αυτή  δύναμη, που  δεν  περιλαμβάνει  την  λανθάνουσα  θερμότητα  εξατμίσεως  του  

νερού,  ονομάζεται  κατώτερη  θερμογόνος  δύναμη.  Η  διαφορά  μεταξύ  ανώτερης  

και  κατώτερης θερμογόνου  δύναμης  είναι  η  λανθάνουσα  θερμότητα  εξατμίσεως  

του  νερού  που  παράγεται  από  την  καύση  ενός  χιλιόγραμμου  καυσίμου.  Η  

θερμότητα  είναι  σημαντική  για  την αξιολόγηση  ενός  υλικού  ως  καυσίμου.    
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 3.2.2  Πειραματική  διάταξη 
 

 
   
Για  τον  προσδιορισμό  της  θερμογόνου  δύναμης  χρησιμοποιείται  το  

θερμιδόμετρο  καύσεως  SYSTEM  C200.  To  θερμιδόμετρο  αποτελείται: 

• Βασική  μονάδα  C200 

• Βόμβα  δοκιμής  C5010 

• Adaptor  ανάφλεξης 

• Σετ  προσαρμογής 

• Πίνακας  παροχής  ισχύος 

• Πρίζα 

• Σωλήνας  εξαγωγής  νερού 

• Σταθμός  οξυγόνου  C248 

• Δοσομετρητής 

Το  θερμιδόμετρο  SYSTEM  C200  περιλαμβάνει  έναν  ειδικό  θάλαμο,  μέσα  στον  

οποίο  εφαρμόζει  μεταλλική  οβίδα, που  φέρει  το  καύσιμο.   
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3.2.3  Πειραματική  διαδικασία 
 
Ανοίγουμε  το  διακόπτη  της  συσκευής.  Στο  σημείο  αυτό  προετοιμάζουμε  το  

δείγμα  καυσίμου,  του  οποίου  θα  προσδιορίσω  την  θερμογόνο  δύναμη.  

Ζυγίζουμε  περίπου  0.5  gr  του  καυσίμου.  Για  να  βρούμε την  ποσότητα  αυτή  σε  

όγκο, την  πολλαπλασιάζουμε  με  το  ειδικό  βάρος  του  καυσίμου  στην  

θερμοκρασία  του  πειράματος.  Τοποθετούμε  το  δείγμα  στην  γυάλινη  κάψα, 

ανοίγουμε  την  οβίδα, βγάζουμε  με  προσοχή  το  σύστημα  καύσης, παίρνουμε  το  

φυτίλι  (με  στεγνά  χέρια),  το  περνάμε  στο  σύρμα  ανάφλεξης  που  υπάρχει  στο  

σύστημα  καύσης  και  τοποθετούμε το  φυτίλι  μέσα  στην  κάψα  με  το  καύσιμο  

που  έχω  ζυγίσει.  ΠΡΟΣΟΧΗ!!   Το  πλαστικό  πώμα,  μέσω  του  πάνω  τμήματος  

του,  θα  εφάπτεται  της  κεντρικής  συσκευής  (όταν  η  βαλβίδα  εισαχθεί  στο  

λουτρό  του  νερού  και  κλείσει  το  κεντρικό  καπάκι), ώστε  να  διασφαλιστεί  η  

λειτουργία  της  συσκευής  μέσω  των  εντολών  που  θα  δέχεται  η  οβίδα  και  οι  

οποίες  μεταφέρονται  σε  αυτήν  από  το  πλαστικό  πώμα.  Έπειτα,  πατάμε  την  

ένδειξη  F1  (ON)  και  καταγράφουμε  στην  οθόνη  της  συσκευής, δίπλα  στην  

σχετική  ένδειξη, το  βάρος  του  καυσίμου  που  έχουμε  προσδιορίσει.  Η  ένδειξη  

calib  στην  οθόνη  μένει  ως  έχει.  Η  ένδειξη  verse  να  είναι  η  ένδειξη    -1-  

(αριθμός  οβίδας).  Η  ένδειξη  QE1  να  είναι  50.1  (είναι  η  θερμογόνος  δύναμη  

του  φυτιλιού).  Η  ένδειξη  QE2  να  είναι  -0- .  Αφού  ελεγχθούν  όλα  τα  

παραπάνω  στην  οθόνη  της  συσκευής,  πατάω  F1  (OK).  Στην  συνέχεια, γίνεται  

προετοιμασία  για  το  οξυγόνο.  Ελέγχουμε  την  φιάλη  οξυγόνου,  ανοίγοντας  την  

κεντρική  στρόφιγγα, με  την  ένδειξη  να  είναι  ~200bar  και  η  ένδειξη  αυτή  με  

την  πάροδο  του  χρόνου  να  μειώνεται.  Ανοίγουμε την  μαύρη  στρόφιγγα,  με  την  

ένδειξη  να  είναι  ~30 – 35bar  και  τοποθετούμε  την  οβίδα  στην  θέση  πλήρωσης 

με  οξυγόνο, φροντίζοντας  η  βάση  της  οβίδας  να  εφαρμόζει  στα  όρια  του  

σχετικού  κύκλου  που  υπάρχει  στην  συσκευή  οξυγόνου.  Κατεβάζουμε  τον  μοχλό  

σφραγίζοντας  το  οξυγόνο,  ώστε  να  πετύχουμε  στεγανό  κλείσιμο,  ακούγοντας  

τον  χαρακτηριστικό  ήχο  (σφύριγμα)  μεταφοράς  οξυγόνου  προς  την  οβίδα (η  

διαδικασία  αυτή  διαρκεί  περίπου  30sec), έως  ότου  η  ένδειξη  στον  σταθμό  

πλήρωσης  του  οξυγόνου  να  είναι  35bar.  Στη  συνέχεια,  ανοίγουμε  τον  μοχλό,  

ακούγοντας  το  σχετικό  θόρυβο.  Τοποθετούμε  την  οβίδα  στο  εσωτερικό  της  

αποθήκης  του  νερού.  Έπειτα  αδειάζουμε  το  δοχείο  με  το  νερό  στην  αποθήκη  
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νερού  της  συσκευής, φροντίζοντας  η  στάθμη  να  βρίσκεται  ανάμεσα  στο  μαύρο  

πλαίσιο  της  σχετικής  περιοχής  και  τοποθετούμε  το  άδειο  δοχείο  στο  πάτωμα με  

το  ειδικό  λάστιχο  να  καταλήγει  μέσα  σε  αυτό.  Πατάμε  τελευταία  φορά  F1  

(OK)  και  ξεκινάει  το  στάδιο  της  προετοιμασίας  της  οβίδας  με  το  οξυγόνο   

(αναφέρεται  και  η  σχετική  ένδειξη  στην  οθόνη).  Τέλος,  στην  οθόνη  

εμφανίζεται  η  οδηγία  CLOSE  THE  COVER,  οπότε  κλείνω  το  κεντρικό  καπάκι  

της  συσκευής  και  ξεκινά  η  διαδικασία  καύσης  του  δείγματος.  Αρχίζει  το  νερό  

από  τον  χώρο  αποθήκευσης  να  περνάει  μέσα  στο  θάλαμο,  γύρω  από  την  

οβίδα.  Στην  οθόνη  εμφανίζεται  μετά  από  μερικά  λεπτά  η  ένδειξη  PRE TEST,  η  

οποία  δηλώνει  ότι  είμαστε  στο  στάδιο  προετοιμασίας  της  καύσης  του  

δείγματος.  Σε  όλη  την  διάρκεια  αυτού  του  σταδίου,  στην  οθόνη  της  συσκευής,  

θα  εμφανίζεται  μια  σταθερή  ένδειξη  της  θερμοκρασίας  του  νερού,  που  είναι  η  

αρχική  θερμοκρασία  νερού,  η  οποία  κινείται  μεταξύ  18 και 25 βαθμών  κελσίου,  

που  είναι  και  οι  θερμοκρασίες  λειτουργίας  της  συσκευής.  Το  στάδιο  αυτό  

διαρκεί  περίπου  6 λεπτά.  Όταν  η  ένδειξη  είναι  MAIN TEST,  τότε  έχουμε  την  

ένδειξη  της  καύσης,  οπότε  η  θερμοκρασία  του  νερού  αρχίζει  να  αυξάνει.  Έτσι,  

η  θερμοκρασία  στην  οθόνη  της  συσκευής  πλέον  αυξάνεται,  ενώ  παράλληλα  

αρχίζει  να  εμφανίζεται  στην  οθόνη  και  η  ένδειξη  της  διαφοράς  θερμοκρασίας  

ΔΤ  για  το  νερό  σε  κάθε  χρονική  στιγμή.  Το  στάδιο  αυτό  διαρκεί  περίπου    9  

λεπτά.  Όταν  η  ένδειξη  στην  οθόνη  είναι  POST TEST,  τότε  έχει  ολοκληρωθεί  η  

καύση  του  δείγματος  και  σε  λίγο  χρόνο  εμφανίζεται  στην  οθόνη  η  τελική  

ένδειξη  της  θερμογόνου  δύναμης  του  καυσίμου  σε  J/gr.  Καταγράφουμε  την  

ένδειξη  αυτή  για  το  καύσιμο,  όπως  επίσης  και  την  ένδειξη  της  ΔΤ (διαφορά  

θερμοκρασίας)  για  το  νερό.  ΠΡΟΣΟΧΗ!!  Η  ένδειξη  αυτή  είναι  η  ανώτερη  

θερμογόνος  δύναμη  του  καυσίμου  και  όχι  η  κατώτερη  που  χρησιμοποιείται  

στην  πράξη.  Με  την  αποσυμπίεση  της  οβίδας  τελειώνει  και  η  πειραματική  

διαδικασία. 
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3.2.4  Αναφορά  αποτελεσμάτων 
 
1. Αναφέρουμε  την  θερμογόνο  δύναμη  του  καυσίμου  σε  J/gr 

2. Για  το  στάδιο  της  προετοιμασίας  και  έναρξης  της  καύσης  καταγράφουμε  τις  

σχετικές  θερμοκρασίες. 

3. Για  το  στάδιο  προετοιμασίας η θερμοκρασία είναι  σταθερή   6  λεπτά. 

4. Για  το  στάδιο  της  έναρξης, MAIN  TEST, καταγράφουμε  την  θερμοκρασία  

του  νερού  που  εμφανίζεται  στην  οθόνη  ανά  30sec  και  με  βάση  τις  τιμές  

χρόνου  και  θερμοκρασίας,  κατασκευάζουμε  την  γραφική  παράσταση  Τ = f(t).  

Με  βάση  την  γραφική  παράσταση,  προσδιορίζουμε  την  ΔΤ  για  το  νερό,  

την  οποία  και  συγκρίνω  με  την  αντίστοιχη  ένδειξη  της  οθόνης  και  με  βάση  

τον  τύπο:  Q = ΔΤ*G  υπολογίζω  την  θερμογόνο  δύναμη  του  καυσίμου,  όπου  

G  η  σταθερά  της  οβίδας  σε  J/gr.  

Η  σταθερά  G  υπολογίζεται  μέσω  της  βαθμονόμησης  του  οργάνου  

χρησιμοποιώντας  ταμπλέτες  βενζοικού  οξέως,  οι  οποίες  υφίστανται  την  ίδια  

διαδικασία  με  τον  υπολογισμό  της  θερμογόνου  δύναμης  για  ένα  καύσιμο.  Η  

σταθερά  έχει  τιμή  9.952 J/K, (ουσιαστικά  δηλ.  η  θερμογόνος  δύναμη  του  

βενζοικού  οξέως  είναι  η  σταθερά  της  οβίδας).  Οι  τιμές  που  προκύπτουν  από  

την  συσκευή  και  τον  τύπο  πρέπει  να  είναι  ίδιες. 

Υπολογισμοί 

 

• Θερμογόνος  δύναμη  καυσίμου  σε  J/gr 

• Υπολογισμός  ΔΤ  νερού  

• Τιμή  σταθεράς  G  οβίδας 

• Γραφική  παράσταση  Τ = f(t), υπολογισμός  ΔΤ νερού   

• Υπολογισμός  της  Θερμογόνου  δύναμης  του  καυσίμου  από  την  

σχέση:  Q = ΔΤ*G 

• Σύγκριση  αποτελεσμάτων 

 

 100% D 
(X.BIO) 

90%D 
10%B 

80%D 
20%B 

70%D 
30%B 

60%D 
40%B 

50%D 
50%B 

40%D 
60%B 

30%D 
70%B 

20%D 
80%B 

10%D 
90%B 

100% 
BΙΟ 

ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ  
ΔΥΝΑΜΗ 

46.428 
J/gr 

45.668 
J/gr 

44.908 
J/gr 

44.152 
J/gr 

43.488 
J/gr 

42.955 
J/gr 

42.399 
J/gr 

41.819 
J/gr 

41.219 
J/gr 

40.619 
J/gr 

40.036 
J/gr 
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3.3  Ιξώδες 
 
        3.3.1  Ορισμός 
 
Η  ανάλυση  αυτή  μας  παρουσιάζει  την  διαδικασία  προσδιορισμού  του  

κινηματικού  ιξώδους  όλων  των  υγρών  προϊόντων  του  πετρελαίου, διαφανών  και  

αδιαφανών,  με  την  μέτρηση  του  χρόνου  ροής συγκεκριμένου  όγκου  υγρού  υπό  

την  επίδραση  της  βαρύτητας,  δια  μέσου  βαθμονομημένου  τριχοειδούς  

ιξωδομέτρου.  Το  γινόμενο  της  πυκνότητας  και  του  κινηματικού  ιξώδους  είναι  

το  δυναμικό  ιξώδες.  Η  μέθοδος  εφαρμόζεται  σε  νευτωνικής  ροής  υγρά. 

Όπως  εξετάσαμε  τις  ιδιότητες  των  καυσίμων  και  συγκεκριμένα  το  ιξώδες, έτσι  

θα  ασχοληθούμε  και  εδώ  πιο  αναλυτικά  με  αυτή  την  σημαντική  ιδιότητα.  Πριν  

αναφερθούμε  στην  μέθοδο  μέτρησης  του  ιξώδους  κατά  ASTM  και  στην  

λειτουργία  των  διαφόρων  οργάνων  του, θα  ασχοληθούμε  γενικά  με  το  ιξώδες  

και  για  το  πόσο  σημαντική  είναι  η  ιδιότητα  αυτή  για  τα  καύσιμα. 

Ιξώδες  η  ρευστότητα  ενός  υγρού, είναι  το  μέτρο  της  εσωτερικής  τριβής  των  

μορίων  του  υγρού  αυτού  κατά  την  ροή  του.  Το  ιξώδες  επηρεάζει  δύο  βασικές  

ιδιότητες  των  καυσίμων, την  αντλητικότητα  αυτών  και  τον  βαθμό  

διασκορπισμού  τους.  Ελέγχοντας  το  ιξώδες,  ώστε  να  είναι  πάντα  το  

ενδεδειγμένο, εξασφαλίζουμε  για  την  μηχανή  μας  καύσιμο  του  οποίου  ο  βαθμός  

διασκορπισμού  και  η  αντλητικότητα  βρίσκονται  εντός  των  επιθυμητών  ορίων. 

Την  έννοια  του  απόλυτου  ιξώδους  μπορούμε  να  την  κατανοήσουμε,  αν  

θεωρήσουμε  ένα  τμήμα  ρευστού  σχήματος  ορθογώνιου  παραλληλεπιπέδου  και  

εξετάσουμε  την  κίνηση  του  άνω  επιπέδου  σε  σχέση  με  το  κάτω,  το  οποίο  

θεωρείται  ακίνητο.  Το  απόλυτο  ιξώδες  δίνεται  από  την  σχέση: 

 
Όπου  Ζ  είναι  το  απόλυτο  ιξώδες 

           F  είναι  η  δύναμη  διάτμησης,  λόγω  ροής  του  υγρού 

           A  είναι  η  επιφάνεια  στην  οποία  δρα  η  διάτμηση 

           Η  είναι  η  απόσταση  των  δυο  επιφανειών 

Μονάδα  μέτρησης  του  απόλυτου  ιξώδους  είναι  το  Poise. 
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Επομένως 

Ένα  (1)  Poise  είναι  το  απόλυτο  ιξώδες  ρευστού,  το  οποίο  έχει  τάση  διάτμησης  

μιας δίνης  ανά    και  διατηρεί  ταχύτητα  ροής  1   μεταξύ  των  δυο  

επιπέδων  που  απέχουν  μεταξύ  τους  1 . 

Το  πηλίκο  του  απόλυτου  ιξώδους  Ζ  δια  την  πυκνότητα  ρ  ονομάζεται  

κινηματικό  ιξώδες,  με  μονάδα  μέτρησης  το  stokes.  H  μέτρηση  του  κινηματικού  

ιξώδους  γίνεται  με  σωλήνα  σχήματος  U  (ιξωδόμετρο  τύπου  cannon  fenskes), 

στο  οποίο  μετριέται  ο  χρόνος  ροής  ορισμένης  ποσότητας  του  μετρούμενου  

υγρού  κάτω  από  αυστηρές  καθορισμένες  συνθήκες. 

Η  βαθμολόγηση  του  ιξωδομέτρου, σε  τιμές  stokes,  γίνεται  με  σύγκριση  τον  

χρόνο  ροής  ενός  άλλου  υγρού, του  οποίου  το  ιξώδες  ζητείται  προς  τον  χρόνο  

ροής  ενός  άλλου  υγρού,  του  οποίου  γνωρίζουμε  το  απόλυτο  ιξώδες (π.χ  νερό). 

Η μέθοδος  ASTM  D-445  καλύπτει  τον  προσδιορισμό  του  κινηματικού  ιξώδους  

(Κ.Ι)  διαφανών  και  αδιαφανών  υγρών  προϊόντων  του  πετρελαίου, μετρώντας  το  

χρόνο  που  απαιτείται  για  την  ροή  ενός  όγκου  υγρού,  κάτω  από  την  επίδραση  

της  βαρύτητας,  δια  μέσου  ενός  διαβαθμισμένου  τριχοειδούς  σωλήνα,  που  

ονομάζεται  ιξωδόμετρο. 

Το  δυναμικό  ιξώδες  (Δ.Ι)  μπορεί  να  υπολογιστεί , εάν  πολλαπλασιάσουμε  το  

Κ.Ι  με  την  πυκνότητα  ρ  του  υγρού  δηλαδή :  

 
H  μέθοδος  αυτή  έχει  εφαρμογή  στα  υγρά  που  χαρακτηρίζονται  Νευτόνια. 

Κινηματικό  ιξώδες  (Κ.Ι) 

Το  Κ.Ι  ορίζεται  σαν  η  αντίσταση  στη  ροή  που  εμφανίζει  ένα  υγρό  κάτω  από  

την  επίδραση  της  βαρύτητας.  Για  ένα  συγκεκριμένο  ιξωδόμετρο  ισχύει  ότι  ο  

χρόνος  ροής  για  ένα  συγκεκριμένο  ( σταθερό )  όγκο  υγρού  είναι  ανάλογος  του  

Κ.Ι.  Έτσι  έχουμε:  Κ.Ι = c*t  όπου  Κ.Ι  σε  cst. 

• c = η  σταθερά  του  ιξωδομέτρου  σε  cst/s 

• t =  o  χρόνος  ροής  σε  δευτερόλεπτα  (s) 
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Μονάδες 

Στο  σύστημα  C.G.S, το  κινηματικό  ιξώδες  είναι  1   και  καλείται  <<Ένα 

Στόουκς>>  (one  stokes)  και  συμβολίζεται  με  το  st. 

Στο  σύστημα  S.I,  η  μονάδα  του  Κ.Ι  είναι  1   και  είναι  ισοδύναμο  με  

  st. Συχνά  χρησιμοποιείται  και  συμβολίζεται  με  το  Cst. Έτσι 1 Cst =  st 

 

 

Δυναμικό  ιξώδες  (συντελεστής  του  Δ.Ι) 

Ο συντελεστής  του  δυναμικού  ιξώδους  συμβολίζεται  με  n και  είναι  ένα  μέτρο  

της  αντίστασης  που  δείχνει  το  υγρό  καύσιμο  προς  τη  ροή  και  καλείται  κοινώς  

το  ιξώδες  του  υγρού.  Είναι  Δ.Ι = Κ.Ι * Πυκνότητα. 

 

Μονάδες 

Στο  C.G.S είναι   , το  οποίο  ισούται  με  1  δύνη    και  καλείται    

<< 1 poise >>  (σύμβολο  ρ).  Στο  σύστημα  S.I είναι  Ν   και  ισοδυναμεί  με  

10 Ρ.  Συχνά  χρησιμοποιείται  το  centipoises  (σύμβολο Ρ) (1CP=  P). 

 

 

 
3.3.2  Πειραματική  διάταξη 
 
ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΑ  
 
Βαθμονομημένα  ιξωδόμετρα  υάλινου  τύπου είναι ικανά  να  μετράνε  το  Κ.Ι  εντός  

των  ορίων  της  ακριβείας,  όπως  φαίνεται  παρακάτω,  στο  τέλος  της  μεθόδου.  

Κινηματικά  ιξώδη  μικρότερα  των  10 cst  και  για  χρόνους  ροής  μικρότερους  των  

200 sec απαιτούν  μια  διόρθωση  στην  κινητική  ενέργεια  (Μέθοδος ASTM D-445). 

Υπάρχουν  διαφόρων  ειδών  ιξωδόμετρα, των  οποίων  τα  μέλη  τους  διαφέρουν  

μεταξύ  τους  κατά  την  διάμετρο  του  τριχοειδούς  σωλήνα  κατά  τέτοιον  τρόπο  

ώστε  για  την  χρήση  του  κατάλληλου  ιξωδομέτρου, αναλόγως  του  υγρού,  να  

απαιτείται  χρόνος  εκροής, άρα  και  διάρκεια  μέτρησης, που  να  κυμαίνονται  εντός  

συγκεκριμένων  ορίων.  Οι  σπουδαιότεροι  τύποι  ιξωδομέτρων  είναι  το  

ιξωδόμετρο  Saybolt (Η.Π.Α),  το  ιξωδόμετρο  Redwood (Aγγλία),  και  το  

ιξωδόμετρο  Engler (Ευρώπη).    
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ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ  ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟΥ 
 
Είναι  τέτοια  που  να  επιτρέπουν  στο  ιξωδόμετρο  να βρίσκεται  στην  ίδια  θέση  

μέσα  στο  λουτρό  με  εκείνη  που  είχε,  όταν  έγινε  το  σταντάρισμα  του  

ιξωδομέτρου. 

 
 
 
ΛΟΥΤΡΟ  ΓΙΑ  ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟ ΜΕ  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
 
Οποιοδήποτε  διαφανές  υγρό  (ή  και  ατμός)  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στο  

λουτρό,  με  την  προϋπόθεση  ότι  είναι  αρκετά  βαθύ  και  κατά  την  διάρκεια  της  

μέτρησης  δεν  θα  υπάρχει  χρονική  στιγμή,  που  κάποιο  μέρος  του  δείγματος, 

μέσα  στο  ιξωδόμετρο, να είναι  το  λιγότερο  20mm  παραπάνω  από  την  επιφάνεια  

του  υγρού  ή  20mm  το  λιγότερο  να  απέχει  από  τον  πυθμένα  του  δοχείου. 

 
 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟΥ 
 
Ο θερμοστάτης  πρέπει  να  καλύπτει  την  περιοχή  από  15  έως  100 βαθμών  

κελσίου   και  η  θερμοκρασία  του  μέσου  υγρού , που  βρίσκεται  στο  λουτρό,  να  

μην  ποικίλει  αλλά  να  παραμένει  σταθερή  περισσότερο  από  0.01 βαθμούς 

κελσίου,  υπεράνω  του  μήκους  των  ιξωδομέτρων ή μεταξύ  διαφόρων  θέσεων  του  

θερμομέτρου.  Για  θερμοκρασίες,  εκτός  της  προαναφερθείσας  περιοχής,  η  

μεταβολή  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  τους  0.03  βαθμούς  κελσίου. 

 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
 
Υάλινα  θερμόμετρα  που  δίνουν  μια  ακρίβεια  της  τάξης  των  0.02 βαθμών  

κελσίου, μετά  την  απαιτούμενη  διόρθωση,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ή  

οποιοδήποτε  άλλο  σύστημα  που  μετρά  την  θερμοκρασία  με  την  ίδια  ακρίβεια. 

 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΧΡΟΝΟΥ 
 
Οποιοδήποτε  σύστημα  που  μετρά  τον  χρόνο  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί με  την  

προϋπόθεση, ότι  οι  μετρήσεις  που  λαμβάνονται, έχουν  μια  διάκριση  της  τάξεως  
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του  0.2sec  και  δίνουν  ακρίβεια  εντός  της  τιμής  του   0.07%,  όταν  γίνονται  

αναλύσεις  για  χρονικό  διάστημα  πέρα  των  15  min.  Ηλεκτρικά  συστήματα  

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν, εάν  η  συχνότητα  ρεύματος  είναι  ελεγχόμενη  με  

ακρίβεια  της  τάξης  του  0.05%. 

 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 
 
Η βαθμονόμηση  όλων  των  παραπάνω  είναι  αναγκαία. 

 
 
 
3.3.3  Πειραματική  διαδικασία 
 
Μετράμε  τον  χρόνο  που  απαιτείται  (σε  δευτερόλεπτα)  για  ένα  καθορισμένο  

όγκο  υγρού, να  ρεύσει  με  την  επίδραση  της  βαρύτητας, μέσα  από  ένα  

βαθμονομημένο  ιξωδόμετρο, με  τριχοειδή  σκέλη,  υπό  συνθήκες  

επαναληψιμότητας  και  ελέγχου  της  θερμοκρασίας.  Το  κινηματικό  ιξώδες  είναι  

το  γινόμενο  του  μετρούμενου  χρόνου  ροής  επί  την  σταθερά  του  ιξωδομέτρου.  

Για  την  λειτουργία  των  διαφόρων  τύπων  ιξωδομέτρων δίνονται  ειδικές  οδηγίες  

και  λεπτομέρειες  για  την  καλύτερη  χρήση  τους.  Διαλέγουμε  ένα  καθαρό,  

στεγνό  και  διαβαθμισμένο  ιξωδόμετρο,  που  μπορεί  να  καλύπτει  την  περιοχή  

του  ιξώδους  του  καυσίμου  που  θέλουμε  να  υπολογίσουμε.  Η  επιλογή  γίνεται  

με  βάση  την  ιδιότητα  του  καυσίμου,  εάν  είναι  διαφανές  ή  όχι,  και  με  βάση  

την  θεωρητική  τιμή  ιξώδους  που  έχει  το  καύσιμο  αυτό.  Για  το  σκοπό  αυτό,  

υπάρχουν  πίνακες  που  εμφανίζουν  τα  πιθανά  προς  χρήση  ιξωδόμετρα  και  τις  

αντίστοιχες  τιμές  ιξώδους  των  καυσίμων  που  καλύπτουν. Αφού  επιλεγεί  το  

ιξωδόμετρο,  καταγράφεται  η  σταθερά  του  ιξωδομέτρου,  επίσης  από  πίνακες.  

Στη  συνέχεια,  και  εφόσον  έχουμε  διαφανές  καύσιμο,  ακολουθούμε  την  

παρακάτω  διαδικασία.                   
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Σε  καθαρό  ποτήρι,  διηθούμε  50 ml  δείγμα  καυσίμου.  Με  αναρρόφηση  από  τον  

φαρδύ  σωλήνα,  παίρνουμε  δείγμα  μέχρι  την  χαραγή  του  τριχοειδούς  

ιξωδομέτρου.  Σκουπίζουμε  τον  σωληνίσκο  με  μαλακό  χαρτί  και  προσαρμόζουμε  

το  στήριγμα.  Τοποθετούμε  το  ιξωδόμετρο  στο  λουτρό  και  το  αφήνουμε  για  30  

λεπτά.  Παίρνουμε  δείγμα  κατά  7mm  πάνω  από  την  πρώτη  χαραγή  μέτρησης  

και  μετρούμε  το  χρόνο  ελεύθερης  ροής  από  την  πρώτη  χαραγή  έως  την  

δεύτερη  χαραγή.  Επαναλαμβάνουμε  την  μέτρηση  και  ελέγχουμε  τα  δύο  

αποτελέσματα,  εάν  συμφωνούν  κατά  0.20%  από  τον  μέσο  όρο  των  τιμών. 

Π.χ , εάν  βρούμε  τιμές  3.950sec  και  3.960sec,  τότε  με  βάση  το  μέσο  όρο  των  

τιμών  αυτών  που  είναι  3.955,  η  τελική  τιμή  προκύπτει  ως  εξής :    

3.955 * 0.002 = 0.008 

Επομένως  αποδεκτή  τιμή  =  3.955  0.008 

Με  βάση  την  τιμή  αυτή  γίνεται  ο  υπολογισμός  του  Κ.Ι  από  τον  μετρούμενο  

χρόνο  ροής  t  και  από  την  σταθερά  c  του  ιξωδομέτρου,  δια  μέσου  της  

εξίσωσης:  Κ.Ι = c*t 

Στην  συνέχεια, υπολογίζουμε  το  Δ.Ι  από  την  εξίσωση: Δ.Ι = ρ*Κ.Ι,  όπου  ρ  η  

πυκνότητα  που  έχουμε  ήδη  υπολογίσει  στην  ίδια  θερμοκρασία.  

  

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Μεταξύ  διαδοχικών  μετρήσεων, τα  ιξωδόμετρα  πρέπει  να  καθαριστούν  πάρα  

πολύ  καλά, ξεπλένοντας  τα  αρκετές  φορές  με  ένα  κατάλληλο  διαλύτη  που  

αναμειγνύεται  τέλεια  με  το  δείγμα.  Κατόπιν  τα  καθαρίζουμε  με  ένα  διαλύτη  
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που  είναι  πολύ  πτητικός  (π.χ ελαφριά  νάφθα).  Τα  ιξωδόμετρα  πρέπει  να  

στεγνώνονται  με  καθαρό, φιλτραρισμένο, στεγνό  αέρα , που  τον  περνάμε  αργά,  

δια  μέσου  του  ιξωδομέτρου,  για  2mm.  Πρέπει  να  απομακρυνθεί  και  το  

τελευταίο  ίχνος  διαλύτη.  Κατά  διαστήματα,  το  όργανο  πρέπει  να  καθαρίζεται  

με  χρωμοθεικό  οξύ, για  να  αφαιρεθούν  τυχόν  υπολείμματα  και  το  ξεπλένουμε  

πολύ  καλά  με  αποσταγμένο  νερό  και  ακετόνη και  το  στεγνώνουμε  με  καθαρό  

στεγνό  αέρα.  Οργανικής  φύσης  υπολείμματα  μπορούν  να  αφαιρεθούν  με  

υδροχλωρικό  οξύ  πριν  τη  χρήση  καθαριστικού  οξέος, ειδικά  αν  υπάρχουν  άλατα  

βαρίου. 

 
 
 
3.3.4  Αναφορά  αποτελεσμάτων 
 
Υπολογισμός  του  Κ.Ι , από  τον  μετρούμενο  χρόνο  ροής  t  και  από  την  σταθερά  

c  του  οργάνου  δια  μέσου  της  εξίσωσης:  Κ.Ι = c*t  όπου  Κ.Ι  σε  cst. 

• c = η  σταθερά  του  ιξωδομέτρου  σε  cst/s 

• t =  o  χρόνος  ροής  σε  δευτερόλεπτα  (s) 

Το  Δ.Ι, συντελεστής  n, υπολογίζεται  από  το  υπολογισθέν  Κ.Ι  και  την  

πυκνότητα, δια  μέσου  της  εξίσωσης:  n = p*K.I  όπου  n = το  Δ.Ι  σε  cp. 

P = πυκνότητα  σε   στην  ίδια  θερμοκρασία  που  χρησιμοποιήθηκε  για  

την  λήψη  του  χρόνου  ροής,   Κ.Ι  σε  cst. 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
Είδος  καυσίμου : 

Όγκος  καυσίμου : 

Θερμοκρασία  καυσίμου : 

Σταθερά  ιξωδομέτρου : 

Χρόνος  ροής  καυσίμου : 

Κινηματικό  ιξώδες : 

Δυναμικό  ιξώδες : 

Μέτρηση  ιξώδους  σε  cSt. 
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 100% D 
(X.BIO) 

90%D 
10%B 

80%D 
20%B 

70%D 
30%B 

60%D 
40%B 

50%D 
50%B 

40%D 
60%B 

30%D 
70%B 

20%D 
80%B 

10%D 
90%B 

100% 
BΙΟ 

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ   
ΙΞΩΔΕΣ 

2.72  
cSt 

2.82  
cSt 

2.95 
cSt 

3.14 
cSt 

3.40 
cSt 

3.74 
cSt 

3.94 
cSt 

4.14 
cSt 

4.38 
cSt 

4.61 
cSt 

4.98 
cSt 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
  ΙΞΩΔΕΣ 

2.25 
cp 

2.34 
cp 

2.46 
cp 

2.64  
cp 
 

2.88 
cp 

3.19 
cp 

3.38 
cp 

3.61 
cp 

3.83 
cp 

4.04 
cp 

4.39 
cp 

 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
 
Η  ακρίβεια  αυτής  της  μεθόδου, λαμβάνεται  από  στατιστική  εξέταση  των  

εργαστηριακών  αποτελεσμάτων  για  καθαρά,  διαφανή , έλαια  που  έχουν  αναλυθεί  

πέραν  μιας  περιοχής  των  15  έως  100   βαθμών  κελσίου  και είναι : 

 

Επαναληψιμότητα : 
 
Η  διαφορά  μεταξύ  διαδοχικών  αποτελεσμάτων από  τα  τεστ, που  λαμβάνεται  από  

το  ίδιο  όργανο, κάτω  από  σταθερές  συνθήκες  λειτουργίας  και  με  το  ίδιο  δείγμα  

προς  ανάλυση, θα  πρέπει  να  μην  υπερβαίνει  το  0.35  της  μέσης  τιμής , παρά  

μόνο  1  στα  20.  Διαφορές  μεγαλύτερες  από  αυτή θα  πρέπει  να  επανεξετάζονται. 

 
Αναπαραγωγή : 
 
Η  διαφορά  μεταξύ  2  μονάδων  και  ανεξάρτητων  αποτελεσμάτων, που  

λαμβάνονται  από  διαφορετικούς  εξεταστές  και  σε  διαφορετικά  εργαστήρια  πάνω  

στο  ίδιο  δείγμα, δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  το  0.0%. 

 
 
 
3.4  Προσδιορισμός  υγρασίας 
 
        3.4.1  Ορισμός 
 
Η  παρουσία  του  νερού  στα  καύσιμα  είναι  ανεπιθύμητη  διότι  προκαλεί  

διαβρώσεις  και  σε  χαμηλές  θερμοκρασίες  μπορεί  να  προκαλέσει  απόφραξη  του  

δικτύου  από  τον  πάγο  που  μπορεί  να  σχηματιστεί  και  τέλος  μπορεί  να  

διαχωριστεί  κατά  την  προθέρμανση  και  να  προκαλέσει  σβήσιμο  της  φλόγας  
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από  τον  παραγόμενο  υδρατμό.  Γενικά  τα  αποστάγματα  πετρελαίου  δεν  

συγκρατούν  εύκολα  νερό.  Η  γνώση  της  συγκέντρωσης  νερού  στα  προϊόντα  

πετρελαίου  είναι  χρήσιμη  για  την  εκτίμηση  της  ποιότητας  του  καυσίμου.  Η  

συγκεκριμένη  μέθοδος  καλύπτει  τον  προσδιορισμό  νερού,  με  περιοχή  από  10  

έως  1000mg/kg  καυσίμου.  Η  γνώση  της  συγκέντρωσης  νερού  των  προϊόντων  

πετρελαίου  είναι  χρήσιμη  για  την  εκτίμηση  της  ποιότητας  των  χαρακτηριστικών  

συμπεριφοράς  του  προϊόντος.   

 
3.4.2  Πειραματική  διάταξη 
 

 
                                             
3.3.3  Πειραματική  διαδικασία 
 
Η  συσκευή  TRITINO  701  της  METROHM  που  χρησιμοποιείται  καλύπτει  

πλήρως  την  διαδικασία  αυτή.  Ουσιαστικά,  πρόκειται  για  μια  τιτλοδότηση  

(εξουδετέρωση)  της  υγρασίας  του  καυσίμου  με  τον  διαλύτη  TITR   (ειδικό  

αντιδραστήριο  της  μεθόδου  (KARL  FISHER)  που  χρησιμοποιείται  στην  

διαδικασία  αυτής  της  συσκευής.  Η  ποσότητα  του  αντιδραστηρίου  που  

απαιτείται  για  την  τιτλοδότηση  της  υγρασίας  του  καυσίμου  δίνεται  στην  οθόνη  

της  συσκευής  ως  ένδειξη  υγρασίας  του  καυσίμου  σε  mgr/gr  καυσίμου.  Για  τον  

προσδιορισμό  της  υγρασίας  στα  καύσιμα  εργαζόμαστε  ως  εξής:  Ο  

προσδιορισμός  του  τίτλου  είναι  η  διαδικασία  εύρεσης  της  ισχύος  του  τιτλοδότη  

(πόσα  mgr  νερού  μπορούν  να  εξουδετερωθούν  ανά  μονάδα  όγκου  του  

τιτλοδότη),  Mgr  /ml  TITR.  Για  τον  προσδιορισμό  του  τίτλου  ρίχνουμε 

γνωστή  ποσότητα  νερού  στο  δοχείο  τιτλοδότησης  της  συσκευής  (στην  

περίπτωσή  μας  η  ποσότητα  νερού  είναι  πρότυπο  διάλυμα  καθαρού  νερού  

συγκέντρωσης  9.99 mgr /ml  διαλύματος)  ζυγίζοντας  1.3859  gr  από  το  

πρότυπο  διάλυμα  νερού,  τα  οποία  περιέχουν  (1.3859 ) mgr  νερού.  Η  
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ποσότητα  αυτή  τιτλοδοτείται  και  εξουδετερώνεται  από  7.38ml  τιτλοδότη  TITR.  

Έτσι , ο  τίτλος  θα  είναι  (1.3859*9.99) / 7.382 = 1.875mgr ml  TITR.  

Συγκρίνουμε  την  τιμή  αυτή  με  την  θεωρητική  του  τιτλοδότη  που  είναι  

2mgr ml  TITR.  Η  διαφορά  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  έχουμε  την  εργασία  

από  το  περιβάλλον  μέσα  στο  μπουκάλι  του  τιτλοδότη, γι  αυτό  και  απαιτείται  

συνεχής  ρύθμιση. Θεωρούμε  την  παραπάνω  διαδικασία  τακτοποιημένη  από  την  

αρχή.  Θέτουμε  τώρα  σε  λειτουργία  την  συσκευή.  Με  την  ένδειξη  του  βέλους  

�  αδειάζω  το  δοχείο  τιτλοδότησης και  στην συνέχεια  με  την  ένδειξη  του  

βέλους  � γεμίζω  το  δοχείο  έως  την  πρώτη  στάθμη  με  ποσότητα  διαλύτη.  

Επιβεβαιώνουμε  μέσω  της  οθόνης  της  συσκευής  ότι  έχει  επιλεγεί  η  μέθοδος  

KARL  FISHER.  Πατάμε  την  ένδειξη  F1  για  start  οπότε  και  ξεκινάει  η  

διαδικασία  εξουδετέρωσης  της  υγρασίας  του  διαλύτη  στο  ποτήρι.  Όταν  έχουμε  

την  ένδειξη  ready  στην  οθόνη  ετοιμάζουμε  10ml  περίπου  καυσίμου  τα  οποία  

ρίχνουμε μέσα  στο  ποτήρι.  Πατάμε  δύο  φορές  την  ένδειξη  ENTER  και  με  

προσοχή  αλλά  και  ταχύτητα  ανοίγουμε  το  άσπρο  πώμα  από  το  δοχείο  και  

αδειάζουμε  την  ποσότητα  του  καυσίμου  μέσα.  Όταν  στην  οθόνη  έχουμε  την  

ένδειξη  βάρους  WEIGHT  τότε  δίνουμε  το  βάρος  του  καυσίμου.  Δηλαδή  για  τα  

10ml  του πετρελαίου (εάν  έχουμε  επιλέξει  πετρέλαιο)  θα  είναι:  Βάρος = 

0.820*10gr,  όπου  το  0.820  είναι  το  ειδικό  βάρος  του πετρελαίου.  Στην  

συνέχεια,  πατάμε  ENTER  και  παίρνουμε  την  τελική  τιμή  υγρασίας  του  

καυσίμου  στην  οθόνη  σε  mgr νερού / gr καυσίμου.  Κατά  την  διάρκεια  της  

διαδικασίας  πρέπει  να  προσέξουμε  τα  εξής:  Το  στάδιο  της  προσθήκης  του  

καυσίμου  στο  ποτήρι  για  την  έναρξη  της  τιτλοδότησης  πρέπει  να  γίνει  

γρήγορα,  γι  αυτό  οι  υπολογισμοί  του  βάρους  του  καυσίμου  θα  πρέπει  να  έχουν  

προηγηθεί.  Επίσης,  κατά  την  διάρκεια  της  προσθήκης,  το  διάλυμα  μέσα  στο  

ποτήρι,  θα  πρέπει  να  είναι  χρώματος  κίτρινου  αλλιώς  δεν  συνεχίζουμε  την 

διαδικασία  και  ξεκινούμε  από  την  αρχή.  Η  ταχύτητα  ανάδευσης  κατά  την  

τιτλοδότηση  δεν  πρέπει  να  ξεπερνά  τα  11ppm (mg/kg).  Τα  απόβλητα  της  

τιτλοδότησης  θα  πρέπει  να  αδειάζουν  μετά  την  πειραματική  διαδικασία.  Μετά  

το  πέρας  της  μεθόδου,  φροντίζουμε  να  υπάρχει  πάντα  στο  δοχείο  τιτλοδότησης  

μια  ποσότητα  διαλύτη.  Στον  διαλύτη  χρησιμοποιείται  πυριδίνη  που  είναι  τοξική, 

οπότε  χρειάζεται  αυξημένη  προσοχή. 
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3.4.4  Αναφορά  αποτελεσμάτων 
 

 100% D 
(X.BIO) 

90%D 
10%B 

80%D 
20%B 

70%D 
30%B 

60%D 
40%B 

50%D 
50%B 

40%D 
60%B 

30%D 
70%B 

20%D 
80%B 

10%D 
90%B 

100% 
BΙΟ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  
ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

0.0150 0.0276 0.0522 0.0546 0.0563 0.0656 0.0832 0.0956 0.1068 0.1498 0.1797 

 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
ΒΕΝΖΙΝΗ                                                                                   DIESEL 

• Πυκνότητα  στους  15  βαθμούς  κελσίου (kg/l ,g/ml) 

• Προσδιορισμός  τίτλου 

• Ένδειξη  υγρασίας  σε  mgr / Kgr  καυσίμου. 

• Ένδειξη  καταλληλότητας  καυσίμου. 

 
 
 
3.5  Πυκνότητα 
 
        3.5.1  Ορισμός 
 
Πυκνότητα  (density) : Ως  πυκνότητα  ορίζεται  η  μάζα  (βάρος σε  κενό) του  

υγρού,  ανά  μονάδα  όγκου  αυτού  στους  15  βαθμούς  κελσίου. Όταν  αναφέρονται  

αποτελέσματα,  η  πυκνότητα  οπωσδήποτε  θα  πρέπει  να  δίνεται  σε  μονάδες  

μάζας  (Kg)  ανά όγκο  (lt) , στους  15  βαθμούς  κελσίου (59 F). 

Σχετική  πυκνότητα ( relative density ) ή ειδικό βάρος ( specific gravity ) στους 60/60 

F :  Ορίζεται  ο  λόγος  μάζας  ( δοθέντος  όγκος  καυσίμου )  στους  60 F προς τη  

μάζα,  ίσου  όγκου  καθαρού  νερού,  στην  ίδια  θερμοκρασία. Όταν  αναφέρονται  

αποτελέσματα,  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  δίνεται  η  θερμοκρασία  αναφοράς  του  

προτύπου. Για  παράδειγμα , σχετική  πυκνότητα  ( ειδικό βάρος ) 60/60 F. 

API (American  Petroleum  Institute )  gravity:  Είναι  μια  ειδική, εμπειρική  

συνάρτηση  του  ειδικού  βάρους  στους  60/60 F που  δίνεται  από  τον  τύπο: 
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Δεν  απαιτείται  καμιά  δήλωση  της  θερμοκρασίας  αναφοράς,  αφού  οι  60 F 

περιέχονται  στον  ορισμό  και  δίνεται  σαν  καθαρός  αριθμός .  

Παρατηρούμενες  τιμές:  Είναι  οι  τιμές  που  λαμβάνονται  με  τη  χρήση  του  

πυκνόμετρου  σε  θερμοκρασίες  διαφορετικές  από  τη  θερμοκρασία  αναφοράς  των  

15 βαθμών  κελσίου.  Αυτές  οι  τιμές  είναι  μόνο  ενδείξεις  του  πυκνόμετρου  και  

όχι  τιμές  πυκνότητας, σχετικής  πυκνότητας ή  APIgravity  για  τα  προσδιοριζόμενα  

καύσιμα. Η  μέθοδος  αυτή  καλύπτει  τον  εργαστηριακό  προσδιορισμό  της  

πυκνότητας,  της  σχετικής  πυκνότητας  (ειδικού  βάρους)  ή  APIgravity  του  αργού  

πετρελαίου  και  των  προϊόντων  αυτού, που  είναι  υγρά  σε  κανονικές  συνθήκες.  

Ακριβής  προσδιορισμός  της  πυκνότητας  της  σχετικής  πυκνότητας  (ειδικού  

βάρους)  ή  του  APIgravity  είναι  αναγκαίος  για  τους  παρακάτω  λόγους :    

1. Έλεγχος  νοθείας  στα  καύσιμα. 

2. Στον  προσδιορισμό  του  δείκτη  κετανίου,  δείκτη πετρελαίου  και  της  

θερμογόνου  δύναμης  των  καυσίμων  αεροπλάνων όπου είναι  απαραίτητο  

να  γνωρίζουμε  την  τιμή   APIgravity. 

3. Από  την πυκνότητα, τη  σχετική  πυκνότητα  (ειδικού  βάρους)  και  το   

APIgravity  γίνονται  οι  μετατροπές  του  όγκου  του  αργού  πετρελαίου  

και  των  υγρών  προϊόντων  αυτού  σε  μάζα  και  αντίστροφα.  

4. Στον  προσδιορισμό  του  ιξώδους  καυσίμων  είναι  απαραίτητη  η  

πυκνότητα  του  καυσίμου. 

Η  μέτρηση  γίνεται  στη  θερμοκρασία  του  δείγματος,  σε  χώρο  απαλλαγμένο  από  

ρεύματα  και  στη  συνέχεια  γίνεται  αναγωγή  των  αποτελεσμάτων  στη  

θερμοκρασία  των   15 βαθμών  κελσίου   (59 F).     

 

3.5.2  Πειραματική  διάταξη 
 
Για  την  μέτρηση  της  πυκνότητας  απαιτείται  ο  παρακάτω  εργαστηριακός  

εξοπλισμός:  

1. Γυάλινα  πυκνόμετρα,  βαθμονομημένα  σε  μονάδες  πυκνότητας              

(πυκνόμετρα)  ειδικού  βάρους  ή  APIgravity, όπως  απαιτείται,  

σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  της  ASTM. D1298 . 

2. Θερμόμετρα  κατάλληλα  για  μέτρηση  από -20 έως 120 βαθμών  

κελσίου. 
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3. Υγρομετρικός  κύλινδρος  500ml  γυάλινος, πλαστικός ή  μεταλλικός.  

Η  εσωτερική  διάμετρος  του  κυλίνδρου  πρέπει  να  είναι  

τουλάχιστο  25mm  μεγαλύτερη  από  την  εξωτερική  διάμετρο  του  

πυκνόμετρου  που  χρησιμοποιείται.  Το  ύψος  του  κυλίνδρου  πρέπει  

να  είναι  τέτοιο, ώστε  το  κατάλληλο  πυκνόμετρο  να  επιπλέει  στο  

δείγμα  του  καυσίμου,  με  απόσταση  το  λιγότερο  25mm  από  τον  

πυθμένα  του  κυλίνδρου. 

4. Λουτρό  σταθερής  θερμοκρασίας  που  χρησιμοποιείται  όταν  η  φύση  

του  δείγματος  απαιτεί  μια  θερμοκρασία  δοκιμής  υψηλότερη  από  

την  θερμοκρασία  δωματίου.   

 

 3.5.3  Πειραματική  διαδικασία 
 
Οι  μετρήσεις  γίνονται  στη  θερμοκρασία  περιβάλλοντος,  σε  χώρο  απαλλαγμένο  

από  ρεύματα  και  στη  συνέχεια  γίνεται  αναγωγή  των  αποτελεσμάτων  στη  

θερμοκρασία  των   15 βαθμών  κελσίου   (59 F).  Επιλέγουμε  το  κατάλληλο  

πυκνόμετρο  για  τις  μετρήσεις, με  βάση  τις  προδιαγραφές  καταλληλότητας  

καυσίμων  που  δηλώνουν: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ :  Πυκνότητα  στους  15 βαθμούς  κελσίου,     

0.820gr/ml – 0.840gr/ml       ΒΕΝΖΙΝΗ:        Πυκνότητα  στους  15 βαθμών  κελσίου,   

0.720gr/ml – 0.770gr/ml                           

1. Μεταφέρουμε  το  δείγμα  καυσίμου  που  πρόκειται  να  μετρηθεί  σε  καθαρό  

υγρομετρικό  κύλινδρο, αποφεύγοντας  τον  σχηματισμό  φυσαλίδων  στην  

επιφάνεια  του  καυσίμου.   

2. Αναδεύουμε  συνεχώς  το  καύσιμο  με  το  θερμόμετρο,  ώστε  να  επιτευχθεί  

σταθερή  ένδειξη  της  θερμοκρασίας  την  οποία  και  καταγράφουμε. 

3. Αφήνουμε  στη  συνέχεια  το  πυκνόμετρο  προσεκτικά  μέσα  στο  καύσιμο  

και  όταν  ηρεμήσει  το  βυθίζουμε  κατά  δύο  υποδιαιρέσεις  της  κλίμακας  

μέτρησης  του  μέσα  στο  καύσιμο  και  το  αφήνουμε  ελεύθερο.  Όταν  

ηρεμήσει  και  πλέει  ελεύθερα,  διαβάζουμε  την  ένδειξη  του  πυκνόμετρου,  

κατά  προσέγγιση  δεκάτου  του  χιλιοστού.  Η  σωστή  ένδειξη  είναι  το  

σημείο  εκείνο,  στο  οποίο  η  κύρια  επιφάνεια  του  καυσίμου  αγγίζει  την  

κλίμακα. 
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Καταγράφουμε  τη  θερμοκρασία  κατά  προσέγγιση  0.25 βαθμών  κελσίου   και  

απομακρύνουμε  το  θερμόμετρο. Σε  περίπτωση  που  η  θερμοκρασία  διαφέρει  από  

την  προηγούμενη  περισσότερο  από  0.5 βαθμούς  κελσίου, επαναλαμβάνουμε  τη  

διαδικασία  μέτρησης.      

 
 
3.5.4 Αναφορά  αποτελεσμάτων 
 
Αναφέρουμε  την  τελική  ένδειξη  του  πυκνόμετρου  σαν  πυκνότητα  σε  gr/ml  στη  

θερμοκρασία  του  δείγματος  που  έγινε  η  μέτρηση.  Στη  συνέχεια,  ανάγουμε  την  

τιμή  αυτή  στην  πρότυπη  θερμοκρασία  των  15©, με  βάση  την  σχέση : 

 =    όπου   

 :  Η πυκνότητα  του  καυσίμου  στους  15© 

  :  Η πυκνότητα  ( ένδειξη  του  πυκνόμετρου ) στη  θερμοκρασία  του  καυσίμου 

     :  Η θερμοκρασία  του  καυσίμου 

     :  Συντελεστής  που  εξαρτάται  από  το  καύσιμο  και  είναι  : 

•  

•  

Στη  συνέχεια  μπορούμε  να  επαληθεύσουμε  την  προσδιορισθείσα  τιμή  με  βάση  

τους  πίνακες  μετατροπής  της  ASTM. 

 100% D 
(X.BIO) 

90%D 
10%B 

80%D 
20%B 

70%D 
30%B 

60%D 
40%B 

50%D 
50%B 

40%D 
60%B 

30%D 
70%B 

20%D 
80%B 

10%D 
90%B 

100% 
BΙΟ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  
ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΜΕΤΡΗΣΗ 

18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ   
ΣΤΗ  ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

0.8259 0.8299 0.8324 0.8405 0.8473 0.8531 0.8584 0.8714 0.8734 0.8757 0.8807 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ   
ΜΕΤΑ  ΤΗ  
ΜΕΤΡΗΣΗ 

18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 18© 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ   
ΣΤΟΥΣ  15© 

0.8280 0.8320 0.8345 0.8426 0.8494 0.8552 0.8605 0.8735 0.8755 0.8778 0.8828 

ΣΧΕΤΙΚΗ  
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  Η 
ΕΙΔΙΚΟ  
ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΥΣ 15© 

0.8285 0.8324 0.8348 0.8433 0.8499 0.8555 0.8607 0.8740 0.8762 0.8783 0.8833 

API 39.3 38.5 38.0 36.3 35.0 33.9 32.9 30.4 30.0 29.6 28.7 
ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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3.6  Σημείο  ανάφλεξης 
 
                 3.6.1  Ορισμός 
 
Η  μέθοδος  αυτή  μας  βοηθάει  στον  προσδιορισμό  του  σημείου  ανάφλεξης  με  

την  συσκευή  Pensky – Martens  σε  δείγματα  πετρελαίου,  βιοπετρελαίου  , jp-8  και  

σε  διάφορα  άλλα  προϊόντα,  που  καθορίζουν  οι  αντίστοιχες  απαιτήσεις  των  

προδιαγραφών.  Η  θερμοκρασία  του  Σ.Α  είναι η μέτρηση  της  τάσης  των  

δειγμάτων  να  σχηματίζουν  αναφλέξιμα  μείγματα  με  τον  αέρα  κάτω  από  

ελεγχόμενες  εργαστηριακές  συνθήκες.  Είναι  μόνο  μια  από  έναν  αριθμό  

ιδιοτήτων, οι  οποίες  πρέπει  να  ληφθούν  υπ’ όψιν  για  την  εκτίμηση  των  

κινδύνων  της  συνολικής  ευφλεκτότητας  ενός  υλικού.  Το  Σ.Α  χρησιμοποιείται  

στους  κανονισμούς  ασφαλείας, στις  μεταφορές, για  το  χαρακτηρισμό  των  υλικών  

σε  εύφλεκτα  και  καύσιμα.  Η  μέθοδος   Pensky – Martens  είναι  η  μόνη  που  

προσδιορίζει  Σ.Α  κλειστού  δοχείου  έως  370 βαθμούς  κελσίου.  Το  σημείο  

ανάφλεξης  αποτελεί  ένδειξη  της  πιθανής παρουσίας  πτητικού  και  αναφλέξιμων  

συστατικών  σε  ένα  σχετικά, μη  πτητικό  ή μη  αναφλέξιμο  υλικό.  Για  

παράδειγμα, ένα  μη  φυσιολογικό  χαμηλό  σημείο  ανάφλεξης  κηροζίνης  

υποδηλώνει  πρόσμιξη  βενζίνης.  Το  δείγμα  θερμαίνεται  με  αργό  σταθερό, ρυθμό  

και  αναδύεται  σταθερά.  Μια  μικρή  φλόγα  κατευθύνεται  μέσα  στο  δοχείο, σε  

κανονικά  χρονικά  διαστήματα,  με  σύγχρονη  διακοπή  της  ανάδευσης.  Το  σημείο  

ανάφλεξης είναι  η  χαμηλότερη  θερμοκρασία,  όπου  η  εφαρμογή  της  φλόγας  

προκαλεί  στιγμιαία  ανάφλεξη  στον  ατμό  πάνω  από  το  δείγμα. 

 

 
 
3.6.2  Πειραματική  διάταξη 
 
Η πειραματική  διάταξη  αποτελείται  από:  Συσκευή  Pensky – Martens ASTM  D93 

πρότυπα  θερμόμετρα  περιοχής  6.7 – 200 βαθμών  κελσίου.  Στερεώνουμε  τη  

συσκευή  σε  επίπεδη  και  σταθερή  επιφάνεια. Η ύπαρξη φλόγας συνιστά   οι  

μετρήσεις να  γίνονται  σε  χώρο  χωρίς  ρεύματα αέρα  ειδάλλως πρέπει  να  

περικλείσουμε  την  συσκευή  από  τις  τρείς  πλευρές  με  ένα  κάλυμμα  που  η  κάθε  

πλευρά  του  να  είναι  περίπου  46 cm  πλάτος  και  61 cm  ύψος.  Δείγματα  με  

μεγάλο  ιξώδες  μπορεί  να  θερμανθούν  μέχρι  να  γίνουν  αρκετά  ρευστά  πριν  να  
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μετρηθούν.  Κανένα  δείγμα  δεν  πρέπει  να  θερμανθεί  περισσότερο  από  ότι  είναι  

απόλυτα  αναγκαίο.  Ποτέ  δεν  θερμαίνεται  το  δείγμα  σε  θερμοκρασίες  που  

απέχουν  λιγότερο  από  15 βαθμούς  κελσίου   από  το  αναμενόμενο  σημείο  

ανάφλεξης.  Εάν  στο  δείγμα  υπάρχει  υποψία  τυχόν  πτητικών  προσμίξεων, δεν  

γίνεται  καμία  κατεργασία.  Πριν  αρχίσουμε  την  μέτρηση,  καθαρίζουμε  και  

ξηραίνουμε  καλά  όλα  τα  τμήματα  του  δοχείου  και  των  εξαρτημάτων  του  και  

βεβαιωνόμαστε  ότι  απομακρύνθηκε  κάθε  διαλύτης  που  χρησιμοποιήθηκε  για  τον  

καθαρισμό  των  οργάνων. 

   
 
Συσκευή   Pensky – Martens ASTM  D93 

 
 
 
 
3.6.3  Πειραματική  διαδικασία 
 
Γεμίζουμε  το  δοχείο  με  καύσιμο  στο  ύψος  της  ένδειξης.  Τοποθετούμε  το  

σκέπασμα  του  δοχείου  και  το  δοχείο  στη  συσκευή.  Βεβαιωνόμαστε  για  την  

εγκοπή  του  δοχείου  ότι  έχει  τοποθετηθεί  στη  σωστή  θέση.  Τοποθετούμε  το  

θερμόμετρο, ανάβουμε  τη  φλόγα  και  τη  ρυθμίζουμε  ώστε  να  έχει  διάμετρο  

4mm.  Θερμαίνουμε  με  τέτοιο  ρυθμό,  ώστε  η  θερμοκρασία  να  αυξάνει  5 ºC - 6 

ºC ανά  λεπτό.  Ρυθμίζουμε  τον  αναδευτήρα  για  ανάδευση  στις  90 – 120  στροφές  

ανά  λεπτό,  με  διεύθυνση  προς  τα  κάτω.  Αν  το  προς  εξέταση  καύσιμο  

γνωρίζουμε  ότι  έχει  σημείο  ανάφλεξης  περίπου  104 ºC  ή  μικρότερο, 

εφαρμόζουμε  τη  δοκιμαστική  φλόγα , όταν  η  θερμοκρασία  του  δείγματος  είναι  

16 ºC - 28 ºC  κάτω  από  το  αναμενόμενο  σημείο  ανάφλεξης  και  από  εκεί  και  
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μετά  σε  αναγνώσεις  του  θερμομέτρου  πολλαπλάσιες  των  1 ºC.  Εφαρμόζουμε  

την  δοκιμαστική  φλόγα  με  τον  μηχανισμό  που  υπάρχει  στο  κάλυμμα  και  που  

ελέγχει  το  άνοιγμα  και  την  φλόγα,  έτσι  ώστε  η  φλόγα  να  βυθίζεται  μέσα  στο  

χώρο  των  ατμών  του  δοχείου  για  1sec, να  μένει  στο  χαμηλότερο  σημείο  για  

0.5sec  και  γρήγορα  να  ανυψώνεται  στην  αρχική  της  θέση.  Δεν  ανακινούμε  το  

δείγμα  όταν  εφαρμόζουμε  την  φλόγα.  Αν  ξέρουμε  ότι  το  δείγμα  έχει  σημείο  

ανάφλεξης  πάνω  από  104 ºC, εφαρμόζουμε  την  δοκιμαστική  φλόγα  με  τον  

τρόπο  που  προαναφέραμε  σε  θερμοκρασίες  πολλαπλάσιες  των  3 ºC,  αρχίζοντας  

από  θερμοκρασία  18 ºC - 28 ºC κάτω  από  το  αναμενόμενο  σημείο  ανάφλεξης.  

Εάν  μετράμε  για  να  προσδιορίσουμε  πτητικές  προσμίξεις, δεν  είναι  αναγκαίο  να  

τηρούμε  τα  όρια  θερμοκρασίας  για  αρχική  εφαρμογή  της  φλόγας.  Σημειώνουμε  

σαν  σημείο  ανάφλεξης  την  ένδειξη  του  θερμομέτρου,  τη  στιγμή  που  η  

δοκιμαστική  φλόγα  προκαλεί  την  πρώτη  ευδιάκριτη  φλόγα  στο  εσωτερικό  του  

δοχείου.  Δεν  πρέπει  να  συγχέουμε  το  πραγματικό  σημείο  ανάφλεξης  με  το  

γαλαζωπό  περίγυρο  που  δημιουργείται  μερικές  φορές  γύρω  από  την  

δοκιμαστική  φλόγα. 

 

 

 
3.6.4 Αναφορά  αποτελεσμάτων 
 
Η  προτεινόμενη  διαδικασία  γίνεται  το  λιγότερο  δύο  φορές. 

• Εάν  το  σημείο  ανάφλεξης  είναι  χαμηλότερο  από  104 ºC και  η  

διαφορά  μεταξύ  των  δύο  μετρήσεων  είναι  μεγαλύτερη  από  2 ºC,  

τότε  ξανακάνουμε  το  πείραμα  και  λέμε  ότι  έχουμε  

επαναληψιμότητα. 
 

• Εάν  το  σημείο  ανάφλεξης  είναι  υψηλότερο  από  104 ºC  και  η  

διαφορά  μεταξύ  των  δύο μετρήσεων είναι  μεγαλύτερη  από  5.5 ºC,  

τότε  ξανακάνουμε  το  πείραμα  και  λέμε  ότι  έχουμε  

επαναληψιμότητα. 

Το  αποτέλεσμα  εκφράζεται  διορθωμένο  ως  εξής: 
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Σ.Α διορθωμένο = Σ.Α που  μετρήθηκε  +  0.03 (760-Ρ),  όπου  Ρ  η  ατμοσφαιρική  

πίεση  στο  χώρο  μέτρησης  σε  mmHg.  Επειδή  όμως  η  πίεση  στο  χώρο  του  

εργαστηρίου  είναι  1atm,  δηλ.  760  mmHg,  τότε  από  την  παραπάνω  σχέση  

προκύπτει  ότι:    Σ.Α διορθωμένο = Σ.Α που  μετρήθηκε . 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
Θεωρητικό  σημείο  ανάφλεξης  του  καυσίμου  που  εξετάζουμε : 

Προσδιοριζόμενο  σημείο  ανάφλεξης  (μέτρηση  1): 

Προσδιοριζόμενο  σημείο  ανάφλεξης  (μέτρηση  2): 

Επαναληψιμότητα: 
 
Ένδειξη  καταλληλότητας  καυσίμου: 
 
 
 

 100% D 
(X.BIO) 

90%D 
10%B 

80%D 
20%B 

70%D 
30%B 

60%D 
40%B 

50%D 
50%B 

40%D 
60%B 

30%D 
70%B 

20%D 
80%B 

10%D 
90%B 

100% 
BΙΟ 

ΣΗΜΕΙΟ   
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

64 ºC 67 ºC 73 ºC 81 ºC 90 ºC 100 ºC  112 ºC 125 ºC 138 ºC 152 ºC 167 ºC 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   

 
 

 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100% D 
(X.BIO) 

90%D 
10%B 

80%D 
20%B 

70%D 
30%B 

60%D 
40%B 

50%D 
50%B 

40%D 
60%B 

30%D 
70%B 

20%D 
80%B 

10%D 
90%B 

100% 
BΙΟ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΥΣ  15 ºC 

0.8280 0.8320 0.8345 0.8426 0.8494 0.8552 0.8605 0.8735 0.8755 0.8778 0.8828 

ΑΡΙ 39.3 38.5 38.0 36.3 35.0 33.9 32.9 30.4 30.0 29.6 28.7 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΥΣ  15 ºC 

0.8285 0.8324 0.8348 0.8433 0.8499 0.8555 0.8607 0.8740 0.8762 0.8783 0.8833 

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤ 172 206 388 412 450 553 767 1135 1240 1655 >2000 

ΥΓΡΑΣΙΑ 0.0150 0.0276 0.0522 0.0546 0.0563 0.0656 0.0832 0.0956 0.1068 0.1498 0.1797 

ΙΞΩΔΕΣ 5.40 
( 340” ) 

5.52 
( 352” ) 

6.09 
( 369” )  

6.33 
( 393” ) 

7.05 
(  425” ) 

7.48 
( 468” ) 

8.13 
( 493” ) 

8.38 
(518” ) 

9.08 
( 548” ) 

9.36 
( 576” ) 

10.23 
( 623” ) 

ΔΥΝ. ΙΞΩΔΕΣ 2.25 
cp 

2.34 
cp 

2.46 
cp 

2.64  
cp 
 

2.88 
cp 

3.19 
cp 

3.38 
cp 

3.61 
cp 

3.83 
cp 

4.04 
cp 

4.39 
cp 

ΚΙΝ. ΙΞΩΔΕΣ 2.72  
cSt 

2.82 
cSt 

2.95 
cSt 

3.14 
cSt 

3.40 
cSt 

3.74 
cSt 

3.94 
cSt 

4.14 
cSt 

4.38 
cSt 

4.61 
cSt 

4.98 
cSt 

ΘΕΡΜΟΓΩΝΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ 

46.428 
J/gr 

45.668 
J/gr 

44.908 
J/gr 

44.152 
J/gr 

43.488 
J/gr 

42.955 
J/gr 

42.399 
J/gr 

41.819 
J/gr 

41.219 
J/gr 

40.619 
J/gr 

40.036 
J/gr 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

64 ºC 67 ºC 73 ºC 81 ºC 90 ºC 100 ºC 112 ºC 125 ºC 138 ºC 152 ºC 167 ºC 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 

64  ºC 67 ºC 73  ºC 81 ºC 90  ºC 100  ºC 112  ºC 125  ºC 138 ºC 152  ºC 167 ºC 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Σελίδα 56 
 
 

Κεφάλαιο  4 
 
4.1  Εφαρμογή  μαθηματικής  παραγοντικής  ανάλυσης , δημιουργία   
       αρχικού  πίνακα  τιμών 
 
Στο εργαστήριο καυσίμων, εφ’ όσον  έχουμε  μετρήσει  τα  δείγματα  κι  έχουμε  

πάρει  τις  μετρήσεις  σε  κάθε  περίπτωση,  ερχόμαστε  να  εφαρμόσουμε  την   

παραγοντική  ανάλυση,  για  να  μπορέσουμε  να  δούμε  τις  διαφοροποιήσεις  που  

λαμβάνουν  χώρα  στις  ιδιότητες  των  καυσίμων, όταν  αυτά  αναμιγνύονται  σε  

συγκεκριμένα  ποσοστά.  Έτσι,  έχουμε  11  περιπτώσεις  με  διαφορετικά  ποσοστά  

περιεκτικότητας (πχ.  90% d  &  10% b  κ.τ.λ) και 8 μεταβλητές (ιδιότητες) που ως 

προς αυτές θα τα εξετάσουμε. 

  

 

ΑΡΧΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΙΜΩΝ  X 
 

    y 
100% D 
(X.BIO) 

0.8259 39.3 172 0.0150 2.72 
 

2.25 46.428 
 

64 

90%D 
10%B 

0.8299 38.5 206 0.0276 2.82
 

2.34 45.668 
 

67 

80%D 
20%B 

0.8324 38.0 388 0.0522 2.95
 

2.46 44.908 
 

73 

70%D 
30%B 

0.8405 36.3 412 0.0546 3.14
 

2.64 44.152 
 

81 

60%D 
40%B 

0.8473 35.0 450 0.0563 3.40
 

2.88 43.488 
 

90 

50%D 
50%B 

0.8531 33.9 553 0.0656 3.74
 

3.19 42.955 
 

100 

40%D 
60%B 

0.8584 32.9 767 0.0832 3.94
 

3.38 42.399 
 

112 

30%D 
70%B 

0.8714 30.4 1135 0.0956 4.14
 

3.61 41.819 
 

125 

20%D 
80%B 

0.8734 30.0 1240 0.1068 4.38
 

3.83 41.219 
 

138 

10%D 
90%B 

0.8757 29.6 1655 0.1498 4.61
 

4.04 40.619 
 

152 

100% 
BΙΟ 

0.8807 28.7 >2000 0.1797 4.98
 

4.39 40.036 
 

167 
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Όπου,  στις  οριζόντιες  γραμμές  του  πίνακα  οι  έντεκα  περιπτώσεις  μειγμάτων  

που  εξετάσαμε  και  στις  κάθετες  στήλες  έχουμε   πυκνότητα,   api,   

αγωγιμότητα,   προσδιορισμός  υγρασίας,   κινηματικό  ιξώδες,   δυναμικό  

ιξώδες,   θερμογόνος  δύναμη, y σημείο  ανάφλεξης.     

 
 
4.2  Κανονικοποιημένος  πίνακας 
 
Επειδή οι μεταβλητές έχουν τιμές με διαφορετικά μεγέθη και εκφράζονται σε 

διαφορετική μονάδα μέτρησης, θα πρέπει ο πίνακας Χ να κανονικοποιηθεί. Για κάθε 

στοιχείο κάθε στήλης λοιπόν (για κάθε μεταβλητή δηλαδή), εφαρμόζω τον παρακάτω 

τύπο:  

          

 
 
 

Όπου    είναι ο Μέσος Όρος των τιμών κάθε στήλης και s (τυπική απόκλιση),  ο 

παρακάτω τύπος: 

 
 

                  S  =    
 

 
Εφαρμόζοντας λοιπόν τα παραπάνω, προκύπτει ο κανονικοποιημένος  11x8  πίνακας 

Χ0, όπως φαίνεται και ακολούθως: 

-0.43973 0.44599 -0.33372 -0.41529 -0.40859 -0.40639 0.51072 -0.37737 
-0.37604 0.38025 -0.31610 -0.33550 -0.36736 -0.35855 0.39537 -0.35059 
-0.33624 0.33916 -0.22182 -0.17972 -0.31375 -0.31507 0.28003 -0.29702 
-0.20727 0.19946 -0.20938 -0.16452 -0.23541 -0.23679 0.16530 -0.22561 
-0.09900 0.09263 -0.18970 -0.15376 -0.12820 -0.13243 0.06452 -0.14526 
-0.00665 0.00224 -0.13634 -0.09487 0.01199 0.00237 -0.0163 -0.05599 
0.07772 -0.07993 -0.02547 0.01657 0.09446 0.08499 -0.1007 0.05112 
0.28471 -0.28537 0.16516 0.09510 0.17693 0.18501 -0.1887 0.16718 
0.31655 -0.31824 0.21956 0.16602 0.27589 0.28067 -0.2798 0.28323 
0.35317 -0.35111 0.43455 0.43831 0.37073 0.37199 -0.3708 0.40821 
0.43278 -0.42507 0.61328 0.62765 0.52330 0.52419 -0.4593 0.54211 
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Τα στοιχεία του πίνακα Χο έχουν τις εξής ιδιότητες: 

 

• Είναι καθαροί αριθμοί (δεν έχουν μονάδες μέτρησης). 

• Οι τιμές τους βρίσκονται μεταξύ του -1 και 1. 

• Είναι ίσης τάξης μεγέθους. 

• Το  άθροισμα  κάθε στήλης είναι ίσο με 0 (το άθροισμα των τετραγώνων είναι  

ίσο με  1). 

• Τα διανύσματα που ορίζονται από κάθε στήλη έχουν μήκος 1. 

 
 
 
4.3  Πίνακας  αδρανείας  ή  μεταβλητών 
 
Στη συνέχεια, υπολογίζω τον πίνακα V, που ονομάζεται πίνακας της αδράνειας ή 

πίνακας των μεταβλητών. Αυτός ο πίνακας είναι το γινόμενο του  ανάστροφου 

πίνακα του Χ0 με τον πίνακα Χ0. Άρα V=Χ0Τ ⋅  Χ0. 

 

 
 
Ο πίνακας της αδράνειας είναι ένας ορθογώνιος πίνακας,  ένας mxm πίνακας, όπου m 

το πλήθος  των μεταβλητών, στο παράδειγμα μας m=8. Η συνολική αδράνεια του 

πίνακα ισούται με m, άρα είναι 8. Τέλος παρατηρούμε πως ο πίνακας είναι 

συμμετρικός ως προς την κύρια διαγώνιο του. 

 
 
 
 
 
 

1. -0.99987 0.93673 0.92653 0.98720 0.98803 -0.98792 0.9792 
-0.99987 1. -0.93216 -0.92303 -0.98561 -0.98630 0.98848 -0.97665 
0.93673 -0.93216 1. 0.98820 0.96349 0.96638 -0.93510 0.98343 
0.92653 -0.92303 0.98820 1. 0.96179 0.96246 -0.94761 0.97545 
0.98720 -0.98561 0.96349 0.96179 1. 0.99981 -0.98718 0.99483 
0.98803 -0.98630 0.96638 0.96246 0.99981 1. -0.98607 0.99598 
-0.98792 0.98848 -0.93510 -0.94761 -0.98718 -0.98607 1. -0.97667 
0.9792 -0.97665 0.98343 0.97545 0.99483 0.99598 -0.97667 1. 
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4.4  Πίνακας  Jordan 
 
Αφού υπολογίσουμε τον πίνακα της αδράνειας και την συνολική του αδράνεια, στη 

συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουμε τις ιδιοτιμές του πίνακα V. Οι  ιδιοτιμές 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, o οποίος ονομάζεται πίνακας Jordan 

  
 
7.80625 0 0 0 0 0 0 0 

0 0.15105 0 0 0 0 0 0 
0 0 0.02760 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.01354 0 0 0 0 
0 0 0 0 0.00138 0 0 0 
0 0 0 0 0 0.00010 0 0 
0 0 0 0 0 0 0.00003 0 
0 0 0 0 0 0 0 9.23323x  

 
 
Αυτό που παρατηρούμε εδώ είναι ότι το άθροισμα των στοιχείων της διαγώνιου είναι 

ίσο με την συνολική αδράνεια (ή με το πλήθος των μεταβλητών), δηλαδή ίσο με 8 

στο παράδειγμά μας. 

 
 
 
4.5  Ποσοστά  παραγοντικών  αξόνων 
   
 Παρακάτω  παραθέτουμε τα ιδιοδιανύσματα για κάθε ιδιοτιμή: 

 

= 7.8062 ,  

V1 = (0.3535,0.3529,0.3489,0.3480,0.3569,0.3571,-0.3537,0.3570) 

 

 = 0.1510 ,  

V2 = (0.3756,-0.4062,-0.5342,-0.5610,0.0789,0.0672,-0.2647,-0.1130) 

 

 = 0.0276 ,  

V3 = (-0.2121,0.1614,-0.4181,0.4894,-0.0165,-0.0966,-0.6666,-0.2458) 

 

 = 0.0135 ,  

V4 = (-0.3312,0.3599,-0.3320,-0.1352,0.5746,0.4866,0.1373,0.2151) 
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 = 0.0013 ,  

V5 = (-0.2024,0.1307,-0.0080,-0.2814,-0.2714,-0.2430,,-0.3507,0.7789) 

 

 = 0.0001 ,  

V6 = (0.0797,-0.3148,-0.5209,0.4573,0.0179,-0.2552,0.4616,0.3679) 

 

 = 0.0000 , 

 V7 = (0.1350,0.0963,-0.1722,0.1238,-0.6734,0.6809,0.0709,0.0715) 

 

 = 9.2332 X   ,  

V8 = (-0.7166,0.6551,0.0811,-0.0510,-0.0914,0.1837,-0.0155,-0.0754) 

 

Όλα τα παραπάνω διανύσματα έχουν μέτρο 1 και είναι κάθετα μεταξύ τους ανά δύο. 

 

Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε κάποιους άξονες συντεταγμένων. Θα υπολογίσουμε το ποσοστό 

της συνολικής πληροφορίας που μας δίνει κάθε άξονας και οι άξονες με τα δύο 

μεγαλύτερα ποσοστά, θα σχηματίσουν ένα επίπεδο, πάνω στο οποίο θα πάρουμε τις 

προβολές όλων των στοιχείων για να τα μελετήσουμε.  

Κάθε άξονας σχετίζεται με μία ιδιοτιμή, έτσι το ποσοστό κάθε άξονα υπολογίζεται 

από τον παρακάτω τύπο: 

 

 
 
 
Κάθε άξονας έχει την ίδια διεύθυνση και φορά του ιδιοδιανύσματος, με το οποίο 

αντιστοιχίζεται. 

Όπου ο παρανομαστής είναι η αδράνεια, δηλαδή στο παράδειγμα μας, ίση με 8. Έτσι 

έχω : 
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1ος παραγοντικός άξονας  97.5782%     της συνολικής πληροφορίας. 

 

2ος παραγοντικός άξονας  1.8882%       της συνολικής πληροφορίας. 

 

3ος παραγοντικός άξονας   0.3451%       της συνολικής πληροφορίας. 

 

4ος παραγοντικός άξονας   0.1692%     της συνολικής πληροφορίας. 

 

5ος παραγοντικός άξονας   0.0173%     της συνολικής πληροφορίας. 

 

6ος παραγοντικός άξονας   0.0013%       της συνολικής πληροφορίας. 

 

7ος παραγοντικός άξονας   0.0004%   της συνολικής πληροφορίας. 

 

8ος παραγοντικός άξονας   0.0001%   της συνολικής πληροφορίας 

 

 
   
4.6  Αλλαγή  συστήματος  συντεταγμένων 
 
 
Για να μελετήσουμε την παραπάνω πληροφορία θα πρέπει να μεταφερθούμε σε ένα 

άλλο σύστημα αναφοράς, στο  σύστημα συντεταγμένων, που ορίζουν τα m 

ιδιοδιανύσματα. Αυτό θα το πετύχουμε  με την βοήθεια του πίνακα μετασχηματισμού 

U, ο οποίος έχει για στήλες τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα της αδράνειας  V όπως 

φαίνεται παρακάτω: 

 

 
0.35357 0.37569 -0.21218 -0.33121 -0.20248 0.07971 0.13502 -0.71660 
-0.35296 -0.40623 0.16148 0.35998 0.13075 -0.31485 0.09634 -0.65514 
0.34894 -0.53429 -0.41814 -0.33202 -0.00802 -0.52090 -0.17229 0.08119 
0.34801 -0.56102 0.48941 -0.13525 -0.28144 0.45734 0.12380 -0.05108 
0.35692 0.07891 -0.01656 0.57460 -0.27145 0.01790 -0.67347 -0.09140 
0.35715 0.06729 -0.09664 0.48667 -0.24302 -0.25525 0.68098 0.18375 
-0.35371 -0.26471 -0.66667 0.13739 -0.35079 0.46167 0.07092 -0.01557 
0.35700 -0.11307 -0.24588 0.21512 0.77898 0.36795 0.07158 -0.07545 
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4.7  Μετασχηματισμένος  πίνακας 
 
 
Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω διανύσματα έχουν μέτρο 1 και είναι κάθετα μεταξύ 

τους ανά δύο. Έτσι για να μεταφέρουμε τα στοιχεία μας στο νέο σύστημα αναφοράς 

αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τον πίνακα Χ0, που περιέχει τα κανονικοποιημένα 

στοιχεία, επί τον πίνακα μετασχηματισμού U. 

 

 
 

-1.18024 -0.08720 -0.10003 0.02960 0.00347 0.00177 -0.00267 0.00024 
-1.01844 -0.05676 -0.02747 0.00508 -0.00210 -2.3465x  0.00497 -0.00017 

-0.80816 -0.13126 0.05289 -0.02762 -0.00307 -0.00544 -0.00140 -0.00124 
-0.58162 -0.00748 0.05527 -0.04410 0.00375 0.00402 -0.00019 0.00171 
-0.35515 0.09310 0.04765 -0.01057 0.00814 -0.00071 -0.00045 0.00005 
-0.09281 0.13442 0.03660 0.05486 -0.01227 -0.00215 -0.00056 0.00089 
0.17053 0.10004 0.03418 0.04449 -0.00178 0.00451 0.00001 -0.00155 
0.54781 0.13877 -0.06508 -0.06300 -0.01960 0.00031 -0.00032 -0.00036 
0.75746 0.12046 -0.04389 0.00284 0.02148 -0.00468 0.00055 0.00033 
1.09609 -0.09645 0.00597 -0.01601 0.01277 0.00346 -0.00019 -0.00072 
1.46552 -0.20765 0.00389 0.02442 -0.01079 -0.00110 0.00028 0.00081 

 
 
 
 
 
 
4.8  Γραφική  παράσταση  σημείων  στους  άξονες 
 
 
Αφού λοιπόν μεταφέραμε τις πληροφορίες μας στο νέο σύστημα αναφοράς, 

παίρνουμε το επίπεδο που ορίζουν οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες που είδαμε 

παραπάνω και πάνω σε αυτό το επίπεδο προβάλλουμε  όλα τα στοιχεία, όπως 

φαίνονται και παρακάτω: 
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Στο παραπάνω επίπεδο διακρίνουμε καθαρά τα  σημεία  να  βρίσκονται  σε  μια  

ευθεία. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ιδιότητες-

χαρακτηριστικά. Πολλά από τα παραπάνω σημεία φαίνεται να είναι κοντινά μεταξύ 

τους, αυτό όμως δεν ισχύει, γιατί παραπάνω απεικονίζονται οι προβολές των 

στοιχείων στο 1ο παραγοντικό επίπεδο. Έτσι, παρακάτω θα μελετήσουμε αν είναι 

κοντινά τα σημεία μεταξύ τους.  

 
 
 
4.9  Μετασχηματισμένος  πίνακας  αδρανείας 
 
 
Στην  συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε τον πίνακα της αδράνειας για το νέο 

σύστημα αναφοράς. Ο μετασχηματισμένος πίνακας αδράνειας UV ( V*U) του πίνακα 

U είναι : 
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2.76008 2.93274 -1.65636 -2.58558 -1.58067 0.62225 1.05402 -5.59403 
-0.05331 -0.06136 0.02439 0.05437 0.01975 -0.04756 0.01455 -0.09896 
0.00963 -0.01475 -0.01154 -0.00916 -0.00022 -0.01438 -0.00475 0.00224 
0.00471 -0.00759 0.00662 -0.00183 -0.00381 0.00619 0.001676 -0.00069 
0.00049 0.00010 -0.00002 0.00079 -0.00037 0.00002 -0.00093 -0.00012 
0.00003 7.3x  -0.00001 0.00005 -0.00002 -0.00002 0.00007 0.00002 

-0.00001 -9.2x  -0.00002 4.8x  -0.00001 0.00001 2.4x  -5x  

3.2x  -1.0x  -2.2x  1.9x  7.1x  3.3x  6.6x  -7x  
 
 
 
Κάθε στήλη του πίνακα UV είναι ένα διάνυσμα. Κάθε διάνυσμα του πίνακα έχει 

μήκος 1 και είναι ανά δύο κάθετα. Τα παραπάνω στοιχεία θέλουμε να τα προβάλουμε 

στο 1ο παραγοντικό επίπεδο. Επίσης, θέλουμε αυτές οι προβολές να πέφτουν πάνω 

στον μοναδιαίο κύκλο. Έτσι, θα πάρουμε τις δύο πρώτες στήλες και θα κάνουμε τα 

διανύσματα μοναδιαία με τον παρακάτω τύπο: 

 
 

V = (a,b) 
 

 
 
 
 

Στη συνέχεια, τα διανύσματα που προκύπτουν (φαίνονται παρακάτω), απεικονίζονται 

στον μοναδιαίο κύκλο: 

 
 
X 1 = (0.685346,0.728218) 

 

X 2 = (-0.655888,-0.754858) 

 

X 3 = (0.546814,-0.837254) 
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X 4 = (0.527138,-0.84978) 

 

X 5 = (0.976422,0.215872) 

 

X 6 = (0.982709,0.185158) 

 

X 7 = (-0.80062,-0.599172) 

 

X 8 = (0.953324,-0.301949) 

 
 
 
4.10 Γραφική  παράσταση  μεταβλητών  & σημείων  στον  κύκλο 
 
 
Μεταξύ  των  μεταβλητών 
 
Οι  τιμές  που  βρίσκονται  κοντά  μεταξύ  τους  στον  κύκλο  είναι  θετικά  

συσχετισμένες  μεταξύ  τους. Όταν  είναι  σε  διαφορετικά  τεταρτημόρια  και  

κάθετες  μεταξύ  τους, τότε  λέμε  ότι  είναι  ασυσχέτιστες.  Τέλος,  όταν  είναι  σε  

αντίθετα  τεταρτημόρια,  λέμε  ότι  είναι  αρνητικά  συσχετισμένες  μεταξύ  τους.   
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Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η μεταβλητή 1 με την μεταβλητή 7 και  2 

παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση, όπως  επίσης  και  η  μεταβλητή  5 με  τις  

μεταβλητές  7  και  2 αλλά  και  η  μεταβλητή  6  με  τις  μεταβλητές  7  και 2. Επίσης 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι μεταβλητές 5 και 6  αλλά  και  οι  μεταβλητές 3  

και  4  παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια συμπεριφορά, καθώς στην παραπάνω 

απεικόνιση σχεδόν συμπίπτει η μία πάνω στην άλλη.  Παρόμοια συμπεριφορά με τις 

παραπάνω έχει και η 7  με  την  2 , καθώς θα μπορούσαμε να πούμε πως ανήκουν 

στην ίδια ομάδα. Οι μεταβλητές, των οποίων τα διανύσματα είναι κάθετα μεταξύ 

τους, δεν επηρεάζουν η μία την άλλη. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν τα ζεύγη 

μεταβλητών (3,7), (3,2),(4,7),(4,2) και  η  (1,3),(1,4)   

 
 
 
 
Μεταξύ  σημείων  και  μεταβλητών. 
 
Τα  σημεία  που  βρίσκονται  κοντά  ή  πάνω  στην  γραμμή  (μεταβλητή)  εξαρτώνται  

από  την  ιδιότητα  της  μεταβλητής.   
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Όπως προαναφέρθηκε, έχουμε μελετήσει τις προβολές των στοιχείων πάνω στο 

πρώτο παραγοντικό επίπεδο, που ορίζεται από  τους 2 πρώτους παραγοντικούς 

άξονες. Για να έχω μία καλύτερη εικόνα, για το πού βρίσκονται τα στοιχεία σε σχέση 

με αυτούς τους άξονες, υπολογίζουμε τα τετράγωνα των συνημίτονων της γωνίας θ 

που σχηματίζει το στοιχείο στο χώρο με τον κάθε άξονα. 

 
 
 
 
4.11 Πίνακας  των  τετραγώνων  των  συνημίτονων 
 
 
Τέλος,  έχουμε  τον  πίνακα  των  τετραγώνων  των  συνημίτονων  με  τα  σημεία  του  

πρώτου  παραγοντικού  επιπέδου  (που  προκύπτει  από  τις  δυο  πρώτες  στήλες  του  

πίνακα). Αυτό  σημαίνει, ότι,  όταν  οι  τιμές  (μόνο  της  πρώτης  στήλης του πίνακα  

στον  δεύτερο  πίνακα) είναι  κοντά  στην  μονάδα,  τότε  σημαίνει  ότι  είναι  κοντά  

στο  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο  και  διαφορετικά,  όταν  είναι  κοντά  στο  0, είναι  

μακριά  από  το  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο (από  την  επιφάνεια  που  προκύπτει  

από  τους  δυο  άξονες).    

          

 
 
 
0 e [1] e [2] e [3] e [4] e [5] e [6] e [7] e [8] 
1 0.98688 0.00538 0.00708 0.00062 8.5x 2.2x 5x  4x  
2 0.99612 0.00309 0.00072 0.00002 4.2x 0 0.00002 3.0x  
3 0.96908 0.02556 0.00415 0.00113 0.00001 0.00004 2.9x  2.2x  
4 0.98517 0.00016 0.00889 0.00566 0.00004 0.00004 1.1x  8.5x  
5 0.91898 0.06316 0.01654 0.00081 0.00048 3.7x 1.5x  1.8x  
6 0.27616 0.57935 0.04295 0.09650 0.00483 0.00014 0.00001 0.00002 
7 0.68808 0.23681 0.02764 0.04684 0.00007 0.00048 2.4x  0.00005 

8 0.91508 0.05872 0.01291 0.01210 0.00117 3.0x 3.3x  4.0x  
9 0.97133 0.02456 0.00326 0.00002 0.00078 0.00003 5.2x  1.9x  
10 0.99191 0.00769 0.00002 0.00021 0.00013 9.9x 3.0x  4.3x  
11 0.97999 0.01967 6.9x 0.00027 0.00005 5.5x 3.6x  3.0x  
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Ενώ, ο παρακάτω πίνακας, μας δίνει τις τιμές των τετραγώνων των συνημίτονων της 

γωνίας που σχηματίζει κάθε στοιχείο με το 1ο παραγοντικό επίπεδο. 

 
 
0 e [1], e [2] e [2], e [3] e [3],e[4] e [4], e [5] e [5], e [6] e [6], e [7] e [7], e [8] 
1 0.99227 0.01247 0.00771 0.00062 0.00001 7.2x  5.1x  
2 0.99922 0.00381 0.00074 0.00002 3.2x  0.00002 0.00002 

3 0.99465 0.02971 0.00528 0.00114 0.00005 0.00004 5.2x  
4 0.98594 0.00906 0.01456 0.00570 0.00008 0.00004 8.6x  
5 0.98214 0.07971 0.01736 0.00129 0.00048 5.2x  1.5x  
6 0.85552 0.62231 0.13946 0.10133 0.00498 0.00015 0.00003 
7 0.92489 0.26445 0.07448 0.04692 0.00055 0.00048 0.00005 
8 0.97380 0.07163 0.02501 0.01327 0.00117 6.3x  7.3x  
9 0.99590 0.02782 0.00327 0.00079 0.00081 0.00003 7.2x  
10 0.99961 0.00772 0.00024 0.00034 0.00014 9.9x  4.6x  
11 0.99966 0.01968 0.00027 0.00032 0.00005 5.9x  3.4x  
 
 
Τέλος, για να έχουμε μία πλήρη εικόνα του χώρου, παραθέτουμε τον πίνακα των 

αποστάσεων κάθε σημείου από την αρχή των αξόνων. 

 
 
 
4.12 Πίνακας  αποστάσεων 
 
    
 
 
1 1.18805 
2 1.02042 
3 0.82095 
4 0.58598 
5 0.37047 
6 0.17661 
7 0.20558 
8 0.57266 
9 0.76856 
10 1.09955 
11 1.48041 
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4.13 Σχολιασμός   αποστάσεων 
 
Οι  αποστάσεις  των  σημείων  από  το  επίπεδο  προκύπτουν  από  τις  τιμές  0 και 1.   

Δηλαδή,  με  τιμές  αποστάσεων  κοντά  στο  1,  είμαστε  κοντά  στο  παραγοντικό 

επίπεδο  και  αντίστοιχα  με  τιμές  κοντά  στο  0,  είμαστε  μακριά  από  το  επίπεδο .       

Έτσι,  οι  τιμές  των  1,2,3,9,10,11  είναι  κοντά  στην  μονάδα,  που  σημαίνει  ότι  τα  

σημεία  αυτά βρίσκονται  κοντά  στο  παραγοντικό  επίπεδο  και  αντίστοιχα  τα  

σημεία  4,5,6,7,8, είναι  μακριά  από  την  μονάδα  και  πιο  κοντά  στο  0,  που  

σημαίνει  ότι  τα  σημεία  αυτά  είναι  μακριά  από  το  παραγοντικό  επίπεδο.    
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Κεφάλαιο 5 
 
 
 
5.1  Συμπεράσματα  ,  παρατηρήσεις 
 
Από  την  διαδικασία  της  μαθηματικής  παραγοντικής  ανάλυσης  που  εφαρμόσαμε  

παραπάνω  έχουν  προκύψει  συμπεράσματα  αλλά  και  έχουμε  επιβεβαιώσει  και  

μαθηματικά  κάποια  γνωστά  πράγματα  για  τις  ιδιότητες  που  εξετάσαμε. 

Ξεκινώντας  από  τα  ποσοστά  των  παραγοντικών  αξόνων,  παρατηρούμε  ότι  ο  

πρώτος  παραγοντικός  άξονας  που  αναφέρεται  στην  πυκνότητα,  μας  δίνει  το  

97.57 %  της  συνολικής  πληροφορίας  και  μαζί  με  τον  δεύτερο  παραγοντικό  

άξονα, που  αναφέρεται στο  ειδικό  βάρος,  μας  δίνει  1.88 %  της  συνολικής  

πληροφορίας. Έτσι, δημιουργούμε  το  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο,  που  μας  δίνει  

το  99.45 %  της  συνολικής  πληροφορίας. Από  τις  γραφικές  παραστάσεις  των  

σημείων  πάνω  στους  άξονες  διαπιστώνουμε  ότι  τα  σημεία  βρίσκονται  ανά  

ομάδες  πάρα  πολύ  κοντά  μεταξύ  τους,  που  σημαίνει  ότι  τα αντικείμενα κάθε 

ομάδας θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ιδιότητες-

χαρακτηριστικά. Από τις  γραφικές  παραστάσεις  των  μεταβλητών  (ιδιοτήτων) 

πάνω  στον  κύκλο  προκύπτει  ότι  η μεταβλητή 1 με την μεταβλητή 7 και  2 

παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση, όπως  επίσης  και  η  μεταβλητή  5 με  τις  

μεταβλητές  7  και  2 αλλά  και  η  μεταβλητή  6  με  τις  μεταβλητές  7  και 2 . 

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι μεταβλητές 5 και 6  αλλά  και  οι  

μεταβλητές 3  και  4  παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια συμπεριφορά, δηλ.  είναι  θετικά  

συσχετισμένες μεταξύ  τους,  καθώς στην παραπάνω απεικόνιση σχεδόν συμπίπτει η 

μία πάνω στην άλλη.  Παρόμοια συμπεριφορά με τις παραπάνω έχει και η 7 με την 2 

καθώς θα μπορούσαμε να πούμε πως ανήκουν στην ίδια ομάδα. Οι μεταβλητές, των 

οποίων τα διανύσματα είναι κάθετα μεταξύ τους, δεν επηρεάζει η μία την άλλη. Σε 

αυτή την ομάδα ανήκουν τα ζεύγη μεταβλητών (3,7),(3,2),(4,7),(4,2) και  η  

(1,3),(1,4). Για  τις  μεταβλητές  3 και 4  που  αναφέρονται  στο  δυναμικό  και  

κινηματικό  ιξώδες  ήταν  γνωστό ότι  αποτελούν  συναφείς  ιδιότητες,  απλά  

αποδεικνύεται  τώρα  και  μαθηματικά  η  συνάφεια  των  χαρακτηριστικών  τους. 

Επίσης  για  τις  μεταβλητές  5  και  6  που  αναφέρονται  στην  αγωγιμότητα  και  την  

υγρασία  επίσης  γνωρίζαμε  ότι  έχουν  σχέση  μεταξύ  τους  σαν  ιδιότητες  με  
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χαρακτηριστικά  που  επηρεάζουν  η  μια  την  άλλη   και  αποδεικνύεται  τώρα  και  

μαθηματικά  η  συνάφεια  των  χαρακτηριστικών  τους. Αυτό  όμως  που  προέκυψε  

σαν  κάτι  νέο  μέσα  από  την  μαθηματική  διαδικασία  είναι  οι  μεταβλητές  7  και  

2  που  αναφέρονται  στην  θερμογόνο  δύναμη  και  στο  ειδικό  βάρος  που  φαίνεται  

να  ανήκουν  στην  ίδια  ομάδα,  με  αρκετά  κοινά  χαρακτηριστικά.            

 

           Στη  συνέχεια, με  βάση  τις    τιμές  που  αποκτήσαμε  από  τις  εργαστηριακές    

μετρήσεις, αρχίζουμε  να  κάνουμε  τις  παρατηρήσεις  μας για  το  κατά  πόσο  

μπορούμε  να  διαφοροποιήσουμε  το  ποσοστό  του  βιοπετρελαίου,   που  περιέχει  

το   πετρέλαιο  που  κυκλοφορεί  στο  εμπόριο  προς  όφελος  του  οικολογικού  

ισοζυγίου,  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  δηλαδή, αλλά και  το  οικονομικό  

όφελος   που  προκύπτει   στην  τιμή  πώλησης  προς  τους  καταναλωτές.  Έτσι,   η  

πυκνότητα  είναι  αποδεκτή  έως  ποσοστό  70%D - 30%B στα  0,8426 και  η  

καταλληλότητα  του  API  είναι  στο  ίδιο  επίπεδο  με  την  πυκνότητα  γιατί  είναι  

άμεσα  συνδεδεμένη  με  αυτή.  Η αγωγιμότητα  είναι  αποδεκτή  έως   το  ποσοστό     

40%D - 60%B. Η υγρασία  είναι  αποδεκτή  έως  και  ποσοστό  100% Β.  Το  

κινηματικό  ιξώδες  είναι  αποδεκτό  έως  το  ποσοστό   20%D - 80%B . Το δυναμικό  

ιξώδες  ακολουθεί  το  κινηματικό  στο  ίδιο  ποσοστό την καταλληλότητα .  Η  

θερμογόνος  δύναμη  είναι εντάξει  έως και  στο  100% Β, όπως  το  σημείο  

ανάφλεξης  είναι  εντάξει  έως  και  το   60%D - 40%B . 

Με  βάση  πάντα  αυτές  τις 8  ιδιότητες  (γιατί  υπάρχουν  κι  άλλες  που  πρέπει  να  

ελεγχθούν), μπορούμε  να  έχουμε  καύσιμο  μέσα  στις  προδιαγραφές  έως  και  

ποσοστό   70%D - 30%B. Αυτό  συνεπάγεται  λιγότερα  καυσαέρια (εκπομπές  ), 

γιατί  το  βιοπετρέλαιο  έχει  διαφορετικό  ισοδύναμο  παραγωγής  από  το  

πετρέλαιο (παράγεται  από  φυτικές  ανανεώσιμες  ύλες, κάνει  κύκλο  και  

ξαναγυρίζει  στο  περιβάλλον) αντίθετα  από  το  πετρέλαιο  που  έχει  άλλο  ισοζύγιο. 

Τέλος, υπάρχει  και  οικονομικό  όφελος  από  αυτή  την  διαδικασία,  που  αποτελεί  

ολόκληρη  ξεχωριστή  εργασία  που  μπορεί  κάποιος  να  αναλύσει  μαζί  και  με  τα  

μειονεκτήματα  που  υπάρχουν  σε  κάθε  περίπτωση.       

Έτσι,  για  να  πούμε  ότι  θα  εφαρμόσουμε  ένα  τέτοιο  ποσοστό  70%D -30%B  στο  

εμπόριο,  θα  πρέπει  να  το  δούμε  στο  σύνολο  των  ιδιοτήτων του  πετρελαίου  που  

χρησιμοποιείται  σήμερα (ίσως  χρειαστούν  και  διαφοροποίηση  οι  τιμές  των  

ιδιοτήτων  προς  τα  πάνω)  και  ίσως  θα  πρέπει  να  προσπαθήσουμε  να  
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βελτιώσουμε  τις  τιμές  κάποιων  ιδιοτήτων  με  πρόσθετα  χημικά  ή  άλλες  

προσμίξεις, όπως  επίσης  θα  πρέπει  να  εξετάσουμε  τις  τιμές  των  καυσαερίων  

που  προκύπτουν  από  την  καύση  αυτού  του  μείγματος και  την  απόδοση  που  θα  

έχουν  οι  κινητήρες  ή  τη  διάρκεια της  ζωής  τους  κ.τ.λ .Επομένως,  αυτή  η  

εργασία,  αποτελεί  τμήμα  μιας  τέτοιας  μελέτης.                          
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