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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Ευχαριστίες 

1. Εισαγωγή 
 Τι είναι το Βιοντίζελ 

 Πως γίνεται η παραγωγή του ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ «Επιστηµονικά» 

 Πώς να φτιάξουµε βιοντίζελ – µε «απλά» λόγια 

 Συστατικά 

 Χρήση Βιοντίζελ 

 Υποπροϊόν 
 Πλεονεκτήµατα του βιοντίζελ 

 Μηχάνηµα µετατροπής λαδιού σε βιοντίζελ 

2. Στόχοι της εργασίας µας 

3. Μελέτη της βιβλιογραφίας 
 Ιστορική αναδροµή 

 Λόγοι Μελέτης Χρησιµοποιηµένων Βρώσιµων Ελαίων για την Παραγωγή  

 Βιοντίζελ 

 Βιοκαύσιµα – Βιοντίζελ 

 Βιοκαύσιµα  

 Κατηγορίες Βιοκαυσίµων 

  Βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς 

  Βιοκαύσιµα δεύτερης γενιάς 
  Βιοκαύσιµα τρίτης γενιάς 

 Βιοντίζελ Γενικά - Χηµική ∆οµή 

 Φυσικές Ιδιότητες Βιοντίζελ 

 Πλεονεκτήµατα βιοντίζελ 

 Μειονεκτήµατα βιοντίζελ 

 Πρώτες Ύλες για Παραγωγή Βιοντίζελ 

 Ιδιότητες Βιοντίζελ και Πρώτων υλών 

  Πυκνότητα 

  Ιξώδες 

  Πυκνότητα και Ιξώδες 

  Αριθµός Οξύτητας 

  Περιεκτικότητα σε εστέρες 
  Περιεκτικότητα σε Νερό 

4. Εφαρµογή στην Πράξη – Πειραµατική παραγωγή Βιοντίζελ 
Μονάδα Επίδειξης – Πειραµατική Παραγωγή Βιοντίζελ 

Υλικά και Μέθοδος Τιτλοδότησης 

Παραγωγή βιοντίζελ 

Εξευγενισµός Βιοντίζελ Bio-1 

5. Εφαρµογή στην Πράξη – Σύγκριση Βιοντίζελ και Πετρελαίου    

 Θέρµανσης 
 Σύγκριση του παραγώµενου βιοντίζελ και πετρελαίου θέρµανσης στην πράξη 

 Περιγραφή της ∆ιάταξης 

 Αποτελέσµατα 

6. Συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις εργαστηριακές µετρήσεις 

7. Βιβλιογραφία 

Παραρτήµατα 
 Παράρτηµα 1 – Συµµετέχοντες µαθητές 

 Παράρτηµα 2 -Σύγκριση Ντίζελ – Βιοντιζελ 

 Παράρτηµα 3– Αναφορές για βιοκαύσιµα στον Τύπο 

  Χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια ζεσταίνουν σχολεία της Πάτρας! 

              Ενέργεια από τα υποπροϊόντα της ελιάς 

              ∆. Νεάπολης-Συκεών: Ξεχωρίζει στην ανακύκλωση τηγανόλαδων 

  Προοπτική ανάπτυξης βιοκαυσίµων στην Κρήτη 

 Παράρτηµα 4 – Αφίσες



Ευχαριστίες 

Η Παρούσα εργασία «Βιοκαύσιµα και παραγωγή Βιοντίζελ» υλοποιήθηκε από 

τους µαθητές της Γ τάξης του Τοµέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων και Κατασκευών στους οποίους αξίζουν θερµά συγχαρητήρια για 

την επιτυχή εκπόνηση όλων των δραστηριότητων. Η εργασία έγινε στο πλαίσιο 

διαθεµατικής συνεργασίας του εγκεκριµένου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος 

Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 2013-2014 «Αειφόρο Σχολείο – Μετρήσεις ∆εικτών», του 

µαθήµατος επιλογής «∆ιαχείριση Φυσικών πόρων» και του µαθήµατος ειδικότητας 

«Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών Θερµάνσεων». 

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε το εργαστήριο ∆ιαχείρισης και επεξεργασίας 

στερεών υπολειµµάτων και υγρών αποβλήτων του τµήµατος Τεχνολογίας Γεωπονίας 

του ΤΕΙ Κρήτης που µας δέχθηκε και µας παρείχε την δυνατότητα να 

παρακολουθήσουµε και να συµµετέχουµε από κοντά  µε τους µαθητές  στη 

παρασκευή Βιοντίζελ. Ειδικότερα, ευχαριστίες αρµόζουν στον κ Σαµπαθιανάκη 

Γιάννη για την καθοδήγηση του στη παραγωγή Βιοντίζελ, και στην κ Μαραγκάκη 

Αγγελική για την προσφορά της σε βιβλιογραφικό υλικό καθώς και χηµικών 

αναλύσεων. 

Ευχαριστούµε το ∆ιευθυντή Αρχοντάκη Κωνσταντίνο καθώς και το Σύλλογο 

∆ιδασκόντων του 6
ου

 ΕΠΑΛ Ηρακλείου για την αµέριστη βοήθεια που µας 

προσέφεραν.  

Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την ∆ιεύθυνση, τους Υπεύθυνους 

Τοµέων και τους συναδέλφους του 1
ου

 Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου για την 

διάθεση του εργαστηριακού εξοπλισµού για την επιτυχή διεκπεραίωση του 

πειραµατικού µέρους της εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους συναδέλφους 

Μηχανολόγους ∆ρετάκη Μιχάλη, Φουντουλάκη Μαρία και Χατζηπαναγιώτη 

Αλέξανδρο  που συµµετείχαν στο πειραµατικό µέρος της εργασίας αυτής, για την 

άψογη συνεργασία µας, αλλά και το προσωπικό τους χρόνο που αφιέρωσαν για την 

επιτυχία της εργασίας αυτής. 

Ο καθηγητής Καγιαλής Κωνσταντίνος, διδάσκων του µαθήµατος «∆ιαχείριση 

Φυσικών Πόρων» είχε επιφορτιστεί µε την ανεύρεση των πηγών, την ανάθεση 

εργασιών στους µαθητές, το συντονισµό και την παρακολούθηση της εργασίας. 

Ο καθηγητής Παπαδάκης Γεώργιος, διδάσκων του µαθήµατος «Στοιχεία 

Σχεδιασµού Κεντρικών Θερµάνσεων» ανάλαβε την εκπόνηση και παρακολούθηση 

των πειραµατικών δραστηριότητων 

Τέλος η καθηγήτρια Πληροφορικής Μιχαηλίδη Αφροδίτη παρείχε τεχνική 

υποστήριξη και ανέλαβε την τελική επιµέλεια και επεξεργασία του κειµένου, καθώς 

και την επιµέλεια της παρουσίασης της εργασίας. 
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1. Εισαγωγή 

 

Τι είναι το Βιοντίζελ 
Ένα υποσχόµενο βιοκαύσιµο, παραπλήσιο και άριστο υποκατάστατο του 

συµβατικού ντίζελ, είναι το βιοντίζελ, το οποίο προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας (βιοµάζα) όπως είναι τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη. Χρησιµοποιείται 

ευρύτατα σε όλη την Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ η χρήση του είναι συνεχώς αυξανόµενη. 

Θεωρείται ως το πλέον διαδεδοµένο βιοκαύσιµο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

τόσο αυτούσιο όσο και σε διάφορες αναλογίες σε µίγµατα µε το συµβατικό ντίζελ.  

Η καύση του βιοντίζελ δεν αφήνει κατάλοιπα, πράγµα που οδηγεί σε 

σηµαντική µείωση των ρύπων που συµβάλλουν στην αιθαλοµίχλη και την παγκόσµια 

αύξηση της θερµοκρασίας, λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου, και εκπέµπει έως 

και 85% λιγότερες καρκινογόνες ουσίες. Το βιοντίζελ παράγεται µε τη χρήση 

αλκοόλης, όπως είναι η µεθανόλη, και µε µια χηµική διαδικασία που διαχωρίζει τη 

γλυκερίνη και τους µεθυλεστέρες από τα λάδια. Η γλυκερίνη χρησιµοποιείται σε 

πολλά καθηµερινά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένου του σαπουνιού και κεριών, και 

είναι ιδιαίτερα εµπορεύσιµη, συνεπώς είναι πολύ λίγα τα απόβλητα της διαδικασίας. 

Η παραγωγή βιοντίζελ µπορεί να γίνει από τα µαγειρικά έλαια που 

απορρίπτουν τα εστιατόρια.  

 

Πως γίνεται η παραγωγή του ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ «Επιστηµονικά» 

Η µέθοδος παραγωγής βιοντίζελ που εφαρµόζεται παγκόσµια σε βιοµηχανικό 

επίπεδο συνίσταται στην αντίδραση (µετεστεροποίηση) των τριγλυκεριδίων µε 

κάποια αλκοόλη µικρού µοριακού βάρους. Τα τριγλυκερίδια είναι τριεστέρες της 

γλυκερόλης, δηλ. της 1,2,3-προπανοτριόλης, µε λιπαρά οξέα (µονοκαρβοξυλικά οξέα 

µεγάλης ανθρακικής αλυσίδας) και αποτελούν το κύριο συστατικό (σε ποσοστό µέχρι 

και 98% κ.β.) των φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών.  

Ως αλκοόλη χρησιµοποιείται συνήθως η µεθανόλη λόγω του χαµηλού 

κόστους και των φυσικών και χηµικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει. Ειδικοί 

καταλύτες (βάσεις, οξέα και ένζυµα) βοηθούν την αντίδραση, η οποία 

πραγµατοποιείται σε χαµηλές ή υψηλές θερµοκρασίες. Κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης µετεστεροποίησης τα λιπαρά τµήµατα του τριγλυκεριδίου 

αντικαθίστανται από το υδροξύλιο της αλκοόλης οπότε παράγονται αλκυλεστέρες 

λιπαρών οξέων και ως ενδιάµεσα διγλυκερίδια και µονογλυκερίδια, τα οποία µε τη 

σειρά τους δίνουν νέους αλκυλεστέρες. Στο τέλος της αντίδρασης έχουν παραχθεί οι 

αλκυλεστέρες των λιπαρών οξέων (µεθυλεστέρες εφόσον ως αλκοόλη έχει 

χρησιµοποιηθεί η µεθανόλη), οι οποίοι αποτελούν το βιοντίζελ, και γλυκερίνη ως 

παραπροϊόν. Ακολουθεί κατάλληλος διαχωρισµός των προϊόντων και καθαρισµός του 

παραγόµενου βιοντίζελ.  

 

Πώς να φτιάξουµε βιοντίζελ – µε «απλά» λόγια 

Παίρνετε το καµένο λάδι από το τηγάνι, προσθέτετε µεθανόλη και καυστική 

σόδα, περιµένετε ένα 24ωρο και µετά γεµίζετε µε τη µάνικα το ντεπόζιτο του 

αυτοκινήτου σας µε καθαρό πετρέλαιο. Αυτή είναι η συνταγή που ακολουθεί ο 

πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας και χιλιάδες καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη, 

παράγοντας οικολογικά και πάµφθηνα καύσιµα. 

Γεµίζοντας τη δεξαµενή µε 100 λίτρα χρησιµοποιηµένων ελαίων και λιπών, 

16 λίτρα µεθανόλη (την προµηθεύεται κανείς από βιοµηχανίες χηµικών) και µερικά 

γραµµάρια καυστικής σόδας, που λειτουργεί ως καταλύτης. Το µίγµα ζυµώνεται για 

ένα 24ωρο και στο τέλος της διαδικασίας παράγεται βιοκαύσιµο και ως υποπροϊόν 
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γλυκερίνη. Το fluel-pod2 µάλιστα διαθέτει και µάνικα για να µπορεί ο χρήστης να 

γεµίσει απευθείας το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του. Κοστίζει περί τα 4.500 ευρώ, 

και µε δεδοµένο ότι η µέση τιµή του πετρελαίου κίνησης είναι 1,40 ευρώ µπορεί 

κανείς να κάνει απόσβεση σε δύο µήνες! Όσο για το κόστος παραγωγής του 

καυσίµου, κυµαίνεται από 22 έως 25 λεπτά του ευρώ για κάθε λίτρο, µε βάση το 

κόστος της µεθανόλης και το µέσο κόστος αγοράς των τηγανελαίων.  

 

Συστατικά 

Εκτός της πρώτης ύλης (φυτικό λάδι), χρειάζεστε µόνο 2 επιπλέον συστατικά 

για την κατασκευή βιοντίζελ: καυστικό νάτριο και µεθανόλη. 

 

Χρήση Βιοντίζελ 
Το βιοντίζελ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µηχανή ντίζελ. Εκτός 

αυτού, λόγω της µεθανόλης, θα κάνει έναν γενικό καθαρισµό της µηχανής, των 

σωληνώσεων και της δεξαµενής και, λόγω του λαδιού, η λίπανση της µηχανής θα 

είναι πιο αποτελεσµατική. Για αυτό προτείνεται κατά τη µετάβαση από το ντίζελ στο 

βιοντίζελ, να αλλαχτούν τα φίλτρα καυσίµων εντός µίας εβδοµάδας. 

 

Υποπροϊόν 
Το υποπροϊόν της παραγωγής βιοντίζελ είναι η γλυκερίνη, µία σκούρα 

κολλώδης ουσία που πήζει σε θερµοκρασίες κάτω των 15°C και µε την πάροδο του 

χρόνου. Η γλυκερίνη είναι µη τοξική και βιοδιασπάται γρήγορα. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για κοµπόστ όταν αναµιχθεί µε γεωργικά απόβλητα, αλλιώς µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή σαπουνιού ή κεριών. 

 

Πλεονεκτήµατα του βιοντίζελ 
Ως προϊόν ανανεώσιµων πηγών ενέργειας το βιοντίζελ είναι καθαρό, µη 

τοξικό και βιοαποικοδοµήσιµο καύσιµο, δεν περιέχει αρωµατικές ενώσεις και οι 

εκποµπές των ρυπαντών οξειδίων του θείου, µονοξειδίου του άνθρακα, 

άκαυστων υδρογονανθράκων και αιθάλης που προέρχονται από την καύση του στις 

µηχανές ντίζελ είναι πολύ χαµηλές. Η παρουσία του θείου στα καύσιµα ευθύνεται για 

τα οξείδια του θείου (SOx) στα καυσαέρια τα οποία αποτελούν έναν από τους 

κυριότερους ρύπους του ντίζελ. Στο βιοντίζελ η περιεκτικότητα σε θείο είναι πάρα 

πολύ µικρή, σχεδόν µηδενική. Επίσης, το βιοντίζελ περιέχει αρκετό οξυγόνο (περίπου 

10% κ.β.) που καθιστά την καύση λιγότερο ατελή, µε αποτέλεσµα η περιεκτικότητα 

των καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα (CO), σε άκαυστους υδρογονάνθρακες 

(H/C) και σε αιθάλη να είναι πολύ µικρότερη απ΄ότι στο συµβατικό ντίζελ. Επιπλέον, 

η καύση του βιοντίζελ δεν αυξάνει το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατµόσφαιρα (το οποίο είναι υπεύθυνο για το φαινόµενο του θερµοκηπίου), αφού η 

ποσότητα του CO2 που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της καύσης αφοµοιώνεται 

στη συνέχεια από το φυτό κατά τη φωτοσύνθεση.  

 

Μηχάνηµα µετατροπής λαδιού σε βιοντίζελ 
Το OC-100 της OilConvert είναι ένα πλήρες, αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

µετατροπής φυτικών ελαίων (σπορέλαια, καλαµποκέλαια, ηλιέλαια) και προπάντων 

τηγανισµένων λαδιών σε Βιοντίζελ [βίο-πετρέλαιο] για χρήση σε οποιοδήποτε 

µηχάνηµα πετρελαίου, π.χ. κεντρική θέρµανση, αυτοκίνητα πετρελαίου, φορτηγά ή 

αγροτικά, τρακτέρ και µηχανήµατα γεωργίας, λεωφορεία κτλ. Το σύστηµα έχει 

δυνατότητα µετατροπής 100 λίτρων λαδιού σε 100 λίτρα βιοντίζελ σε 2-2,5 ώρες.Το 

σύστηµα λειτουργεί µε την αρχή αντικατάστασης της γλυκερίνης του λαδιού µε 

µεθανόλη, χρησιµοποιώντας καυστικό νάτριο (ΝαΟΗ) ως καταλύτη. Η διαδικασία, 
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κατά την οποία δεν χρειάζεται καµία επέµβαση από τον χρήστη, διαρκεί περίπου δύο 

ώρες. Προ της διαδικασίας απαιτείται µόνον έλεγχος της ποιότητας του λαδιού 

(τιτλοδότηση [titration]) που θα χρησιµοποιηθεί, για να καθοριστούν οι κατάλληλες 

ποσότητες υλικών που θα χρειαστούν για την παραγωγή του Βιοντίζελ. 

Με το OC-100 της OilConvert εκτός του ότι παράγεται πετρέλαιο σε κόστος 

χαµηλότερο των 20 λεπτών/lt, υποστηρίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, µε τη 

µείωση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, αφού χρησιµοποιείται 

100% ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, καθώς και µε τη µείωση των χιλιάδων τόνων 

αποβλήτων τηγανόλαδων που µολύνουν το έδαφος και τις χωµατερές. 
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2. Στόχοι της εργασίας µας 

 

Οι στόχοι της εργασίας αυτής στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού  

Προγράµµατος είναι οι εξής: 

1. Μελέτη της βιβλιογραφίας και γενικότερα του υπάρχοντος  πληροφοριακού 

υλικού για  τη χρήση των φυτικών ελαίων ως εναλλακτικών καυσίµων. Αναφορά 

στις κατηγορίες Βιοκαυσίµων και ειδικότερα στα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα του βιοντίζελ 

2. Εφαρµογή στην πράξη 

2.1. Συλλογή χρησιµοποιηµένων ελαίων  από καταστήµατα µαζικής εστίασης, 

µεζεδοπωλεία καθώς και από τα σπίτια των συµµετέχοντων µαθητών.. 

2.2. Εξοικείωση µε την διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ από διάφορα έλαια µε τη 

χρήση της πιλοτικής µονάδας του ΤΕΙ Κρήτης. 

2.3.  Σύγκριση του βιοντίζελ µε το πετρέλαιο θέρµανσης ως καύσιµα, σε 

εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης µε λέβητα και καυστήρα πετρελαίου του 

σχολικού συγκροτήµατος του 1
ου

 Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου – 6
ου

 

Επαγγελµατικού Λυκείου Ηρακλείου. 

3. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την πειραµατική 

εφαρµογή  για όλα τα εξεταζόµενα δείγµατα και τα παραγόµενα προϊόντα. 

4. Αναφορά στη προοπτική ανάπτυξης των βιοκαυσίµων, µε την χρήση των 

χρησιµοποιηµένων βρώσιµων ελαίων ως προϊόν θερµικής ενέργειας,  και την 

προοπτική εφαρµογής των παραπάνω σε τοπικό επίπεδο µε σκοπό την βελτίωση 

της ενεργειακής αειφορίας της Κρήτης. 
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3. Μελέτη της βιβλιογραφίας 

 

Ιστορική αναδροµή 
Εξετάζοντας το παρελθόν της παραγωγής του βιοντίζελ, παρατηρούµε ότι οι 

πρώτες ενέργειες έγιναν το 1981 στη Νότια Αφρική. Στην Ευρώπη, οι χώρες µε τη 

µεγαλύτερη παραγωγή είναι η Γερµανία, η Γαλλία και η Αυστρία. Στην Αυστρία, η 

παραγωγή του πρώτου βιοντίζελ πραγµατοποιήθηκε σε µια πιλοτική µονάδα το 

1985,ενώ το 1990 ξεκίνησε η εµπορευµατοποίησή του. Το 1991 το βιοντίζελ έγινε 

ευρέως αποδεκτό εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα καυσίµου. 

Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή του βιοντίζελ ήταν 

κυρίως το έλαιο ελαιοκράµβης το οποίο θεωρείται ως µία από τις ιδανικές πρώτες 

ύλες για το ευρωπαϊκό κλίµα. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε το ηλιέλαιο, κυρίως στη 

Γαλλία και την Ιταλία. Τέλος σε άλλες χώρες χρησιµοποιήθηκε το φοινικέλαιο 

(Μαλαισία) και το σογιέλαιο (Αµερική). 

Ένας σηµαντικός αριθµός µελετών έχει δείξει ότι τα φυτικά έλαια αλλά και τα 

ζωικά λίπη θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτικό καύσιµο σε 

πετρελαιοκινητήρες .Ωστόσο, η απευθείας χρήση φυτικών ελαίων ή και µιγµάτων 

τους µε πετρελαϊκό ντίζελ ως καύσιµο δεν είναι αρκετά, γενικά ,ικανοποιητική. Το 

υψηλό ιξώδες, η περιεκτικότητά τους σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, η κολλώδης υφή που 

αποκτούν λόγω του πολυµερισµού και της οξείδωσης που υφίστανται κατά τη 

διάρκεια της αποθήκευσης και της καύσης τους, όπως επίσης και οι αποθέσεις 

άνθρακα, είναι µερικά από τα πιο εµφανή προβλήµατα που αποτρέπουν τη απ' 

ευθείας χρήση των φυτικών ελαίων ως καύσιµο. 

Η χρήση των φυτικών ελαίων ως εναλλακτικά καύσιµα έγινε πριν από 100 έτη 

όταν ο εφευρέτης της µηχανικής diesel, Rudolph Diesel, χρησιµοποίησε αρχικά το 

έλαιο από φιστίκια σε µηχανή συµπίεσης. Ο Rudolph Diesel ισχυρίστηκε ότι η χρήση 

των φυτικών ελαίων για τα καύσιµα µηχανών µπορεί να φαινόταν ασήµαντη τότε, 

αλλά τα έλαια αυτά στην πορεία του χρόνου θα µπορούσαν να γίνουν τόσο 

σηµαντικά όσο το πετρέλαιο και ο άνθρακας. Από τις αρχές του 20ου αιώνα τα 

φυτικά έλαια χρησιµοποιήθηκαν ως καύσιµο στη µηχανή diesel. Κατά τη διάρκεια 

του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου το φυτικό έλαιο εξετάστηκε στις µηχανές diesel, 

ενώ στα µέσα του 1940 οι µεθυλικοί και οι αιθυλικοί εστέρες φυτικού ελαίου 

χρησιµοποιήθηκαν στη Γαλλία και στο Βέλγιο ως καύσιµα για τα λεωφορεία. 

Τα φυτικά έλαια χρησιµοποιήθηκαν επίσης ως καύσιµα έκτακτης ανάγκης 

αλλά και για άλλους σκοπούς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Για 

παράδειγµα,  η Βραζιλία απαγόρευε την εξαγωγή βαµβακέλαιου έτσι ώστε να 

µπορούν να υποκαταστήσουν το εισαγόµενο καύσιµο ντίζελ (Thomas, 2002). 

Μειωµένες εισαγωγές υγρών καυσίµων είχαν αναφερθεί επίσης στην Αργεντινή, 

καθιστώντας έτσι απαραίτητη την εµπορική εκµετάλλευση των φυτικών ελαίων. Η 

Κίνα παρήγαγε καύσιµο ντίζελ, λιπαντικά έλαια, "βενζίνη" και "κηροζίνη", µε τις δύο 

τελευταίες να παράγονται µέσω µιας διεργασίας πυρόλυσης, από tung και άλλα 

φυτικά έλαια. Το ιαπωνικό θωρηκτό Yamato χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε αναφορές 

εξευγενισµένο µαγειρικό σογιέλαιο για τον εφοδιασµό του. 

O όρος βιοντίζελ παλαιότερα έχει επίσης χρησιµοποιηθεί για καύσιµα που 

ήταν µίγµατα ντίζελ µε αλκοόλες ή µε φυτικά έλαια, καθώς και για προϊόντα 

πυρόλυσης και µικρογαλακτώµατα. Τα τελευταία χρόνια όµως, µετά το 1993, ο όρος 

βιοντίζελ αναφέρεται αποκλειστικά στους εστέρες λιπαρών οξέων που προέρχονται 

από τη µετεστεροποίηση των φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών.  

Το 1983 στην Αυστρία ο ∆ρ. Mittelbach παρουσίασε την πρώτη εµπορική 

µέθοδο για την παραγωγή βιοντίζελ από τηγανισµένα έλαια (Mittelbach, et al., 
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1983). Στη συνέχεια, στην Αυστρία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πιλοτικές µονάδες 

παραγωγής βιοντίζελ δυναµικότητας 500 τόνους το έτος, από µικρές αγροτικές 

ενώσεις. Τέλος τον Απρίλιο του 1989 τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη βιοµηχανικής 

κλίµακας µονάδα µε ετήσια δυναµικότητα 10.000 τόνους, µε πρώτη ύλη το 

κραµβέλαιο.  

Καθ' όλη τη δεκαετία του 1990, διάφορες µονάδες ξεκίνησαν τη λειτουργία 

τους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Τσεχίας, της 

Γερµανίας, της Γαλλίας και της Σουηδίας. Την ίδια περίοδο σε διάφορα κράτη του 

κόσµου ξεκίνησε η παραγωγή του βιοντίζελ. Μέχρι και το 1998 το Αυστριακό 

Ινστιτούτο Βιοκαυσίµων είχε καταγράψει 21 χώρες µε  επιτυχηµένες εµπορικές 

µονάδες βιοντίζελ. 

Τον Σεπτέµβριο του 2005 η Μινεσότα έγινε η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ η 

οποία νοµοθέτησε την προσθήκη τουλάχιστον 2% βιοντίζελ στο πωλούµενο ντίζελ, 

γίνεται χρήση µιγµάτων βιοντίζελ - ντίζελ στους πετρελαιοκινητήρες και παγκοσµίως 

έχουν εξεταστεί διάφορα µίγµατα βιοντίζελ - ντίζελ, όπως το Β5 και το Β20, δηλαδή 

µίγµατα πετρελαϊκού ντίζελ και βιοντίζελ σε ποσοστό 5% και 20% αντίστοιχα, αλλά 

και η χρήση καθαρού βιοντίζελ Β100 (agroenergy.gr). 

 

Λόγοι Μελέτης Χρησιµοποιηµένων Βρώσιµων Ελαίων για την Παραγωγή 

Βιοντίζελ 
Τα βιοκαύσιµα που παράγονται από πρώτη ύλη ανταγωνιστική µε τις πρώτες 

ύλες παραγωγής τροφίµων, όπως είναι τα βρώσιµα λάδια για την παραγωγή του 

βιοντίζελ, έχουν κατά καιρούς προβληµατίσει την διεθνή κοινότητα και έχουν 

κατηγορηθεί ότι ανεβάζουν τις τιµές των τροφίµων. Πολλοί πιστεύουν ότι η χρήση 

καλλιεργειών όπως το σιτάρι και το καλαµπόκι για την παραγωγή βιοκαυσίµων θέτει 

σε κίνδυνο την επάρκεια σε τρόφιµα, και κατ’ επέκταση συντελεί στην άνοδο των 

τιµών. 

Τα χρησιµοποιηµένα βρώσιµα λάδια (τηγανέλαια) είναι µια εναλλακτική 

πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ που, όχι µόνο δεν επηρεάζει ούτε 

«ανταγωνίζεται» την τιµή των βρώσιµων λαδιών, αλλά η συλλογή τους λύνει πολλά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η συσσώρευση λιπών και ελαίων αποτελεί µεγάλο 

πρόβληµα για τις επιχειρήσεις µαζικής εστίασης. Τα έλαια είναι υδρόφοβα, δηλαδή 

από τη φύση τους δεν διαλύονται στο νερό. Έτσι, συνηθίζουν να επιπλέουν στην 

επιφάνεια του νερού και να κολλάνε στα τοιχώµατα των σωλήνων αποχέτευσης, των 

αντλιοστασίων και των ελαιο / λιπο- διαχωριστών. Κάθε επιχείρηση µαζικής 

εστίασης οφείλει λοιπόν να ανακυκλώνει τα χρησιµοποιηµένα βρώσιµα έλαια. 

Η πρόληψη για την προστασία του Περιβάλλοντος είναι ακριβώς η 

ανακύκλωση όσο περισσότερων τηγανισµένων ελαίων γίνεται πρακτικά. Έτσι, η 

ποσότητα που καταλήγει στην αποχέτευση µειώνεται στο ελάχιστο, µειώνοντας 

δραστικά οποιαδήποτε προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν τα έλαια. Επιπλέον, µε 

τη χρήση τους για παραγωγή βιοκαυσίµων, τα ανακυκλούµενα έλαια γίνονται πάλι 

χρήσιµα, για παραγωγή ενέργειας. 

Μάλιστα, έτσι µειώνεται η ανάγκη για εξόρυξη περισσότερων ορυκτών 

καυσίµων (άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου), µειώνοντας τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων και µειώνοντας την εξάρτηση της Ελλάδας 

από εισαγόµενα καύσιµα. 

Οι επιχειρήσεις της Κρήτης παράγουν από δέκα ως εξακόσια λίτρα 

τηγανέλαιο το µήνα. (revive.gr). 

 Εποµένως οι κύριοι λόγοι για την χρήση των χρησιµοποιηµένων βρωσίµων 

ελαίων είναι: 
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� Επιλύονται τα µεγάλα προβλήµατα που ως υγρά απόβλητα, τα έλαια 

αυτά, δηµιουργούν όταν καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο 

� ∆εν ρυπαίνεται ο υδροφόρος ορίζοντας 

� Μειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων που καταλήγουν στους 

Χ.Υ.Τ.Α 

� Εξοικονοµούνται φυσικοί πόροι 

 

Για τους προαναφερθέντα λόγους η παρούσα εργασία µελετά την παραγωγή 

βιοντίζελ από τα χρησιµοποιηµένα βρώσιµα έλαια, σε µια ελπιδοφόρο προσπάθεια 

µετατροπής του από «ενεργό ρύπο» τόσο στην περιοχή της Κρήτη όσο και σε όλο τον 

Ελλαδικό χώρο, σε πραγµατικά «πράσινη λύση» στον τοµέα των βιοκαυσίµων. 

 

Βιοκαύσιµα - Βιοντίζελ 
Τα βιολογικά καύσιµα ή βιοκαύσιµα προέρχονται από την βιοµάζα, δηλαδή 

οργανισµούς που ζούσαν πρόσφατα ή τα µεταβολικά υποπροϊόντα τους. Είναι µια 

ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, αντίθετα από άλλους φυσικούς πόρους όπως είναι το 

πετρέλαιο, ο άνθρακας, και τα πυρηνικά καύσιµα (∆ηµητριάδης, κ.α., 2007). 

Επιπλέον, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα βιοδιασπώµενα απόβλητα από 

τη βιοµηχανία, τη γεωργία, τη δασοπονία και τις οικογενειακές δραστηριότητες. 

Τέτοια παραδείγµατα περιλαµβάνουν το άχυρο, την ξυλεία, το λίπασµα, τους φλοιούς 

του ρυζιού, τα λύµατα, τα βιοδιασπάσιµα απόβλητα, και τα περισσεύµατα των 

τροφίµων, που µπορούν να µετατραπούν σε βιοαέριο µέσω της αναερόβιας χώνευσης. 

Η βιοµάζα η οποία χρησιµοποιείται ως καύσιµος ύλη αποτελείται συχνά από µερικώς 

χρησιµοποιούµενα υλικά, όπως είναι ο φλοιός και τα ζωικά απόβλητα. Η ποιότητα 

της ξυλείας ή της φυτικής βιοµάζας δεν επηρεάζει άµεσα την αξία της ως πηγή 

ενέργειας (Francese, et al., 1991).  

 

 
Εικόνα 3.1: Βιοντίζελ 

 

Βιοκαύσιµα 
Τα βιοκαύσιµα, όπως προαναφέρεται, είναι µια µορφή ανανεώσιµης πηγής 

ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα, είναι καύσιµα στερεής, υγρής και αέριας µορφής 

προερχόµενα άµεσα ή έµµεσα από βιοµάζα. Με τον όρο βιοµάζα εννοούµε την ύλη 

που προέρχεται από ζωντανούς οργανισµούς. Τα βασικότερα βιοκαύσιµα που 

κυκλοφορούν σήµερα στο εµπόριο είναι το βιοντίζελ, η βιοαιθανόλη και το βιοαέριο. 

Η βιοαιθανόλη είναι ουσιαστικά αιθυλική αλκοόλη που παράγεται µε ζύµωση 

βιοµάζας. Πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοαιθανόλης είναι κυρίως σάκχαρα 

προερχόµενα από φυτά όπως ζαχαροκάλαµο, σιτάρι, καλαµπόκι και υπολείµµατα 

δασικών και αγροτικών διεργασιών πχ. αγροτικά παραπροϊόντα. Ανάλογα µε το 

βαθµό πολυµερισµού τα σάκχαρα υποβάλλονται σε διάφορες προεπεξεργασίες µε 

στόχο να µετατραπούν οι πολυµερείς αλυσίδες σε απλά ζυµώσιµα σάκχαρα. Οι 

ζυµώσεις γίνονται µέσω µικροοργανισµών και η βιοαιθανόλη ανακτάται µε απόσταξη 
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και ακολουθείται αφυδάτωση. Η βιοαιθανόλη είναι υποκατάστατο της βενζίνης και 

στα λεγόµενα flexifuels οχήµατα µπορεί να την αντικαταστήσει 100%. 

Το βιοαέριο ή βιοµεθάνιο σχηµατίζεται µε αναερόβια χώνεψη οργανικής ύλης 

µε τη βοήθεια µικροοργανισµών. Το αέριο που παράγεται είναι µίγµα µεθανίου και 

διοξειδίου του άνθρακα και χρησιµοποιείται κυρίως για θέρµανση. 

Το βιοντίζελ είναι ένας εστέρας που συνήθως παράγεται από φυτικά έλαια και 

χρησιµοποιείται ως καύσιµο οχήµατος. Χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο του ντίζελ 

(biofuels-platform.ch). 

Τα βιοκαύσιµα που παράγονται από ανανεώσιµες πηγές µπορούν να 

βοηθήσουν στη µείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίµων και κατ’ επέκταση στη 

µείωση παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα και στη µείωση της εξάρτησης από 

τα ορυκτά καύσιµα. 

Τα βιοκαύσιµα και τα βιοπροϊόντα έχουν τη δυνατότητα να εξοµαλύνουν το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου του πλανήτη. Αυτό προκύπτει επειδή το διοξείδιο του 

άνθρακα που απελευθερώνεται κατά την καύση ισοδυναµεί µε το διοξείδιο του 

άνθρακα που δεσµεύεται από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει συσσώρευση στην ατµόσφαιρα. 

 

Κατηγορίες Βιοκαυσίµων 
Τα βιοκαύσιµα που προορίζονται για τις µετακινήσεις διαχωρίζονται σε 

βιοκαύσιµα πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς ανάλογα µε τη διαθεσιµότητά τους. 

Τα βιοκαύσιµα δεύτερης και τρίτης γενιάς ονοµάζονται και προηγµένα (advanced 

biofuels). 

 

Βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς 

Οι πρώτες ύλες των καυσίµων πρώτης γενιάς είναι συνήθως φυτά όπως 

αραβόσιτος (καλαµπόκι), ζαχαροκάλαµο, σιτάρι κ.α. Τα φυτά αυτά που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίµων είναι εδώδιµα και παράλληλα 

καλλιεργούνται και για τροφή. 

Τα καύσιµα αυτά συνεισφέρουν στο περιορισµό του διοξειδίου του άνθρακα. 

Υπάρχουν όµως αµφιβολίες για τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται, τι αντίκτυπο 

θα έχουν στη βιοποικιλότητα και στη χρησιµοποίηση της γης µε στόχο την 

καλλιέργεια φυτών για τροφή. 

Τα κύρια βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς που βρίσκονται στο εµπόριο είναι το 

βιοντίζελ, η βιοαιθανόλη, το βιοαέριο και έχουν ως χαρακτηριστικό τη δυνατότητα να 

αναµιγνύονται µε ορυκτά καύσιµα και να χρησιµοποιούνται στις ήδη υπάρχουσες 

µηχανές και υποδοµές ή και σε εναλλακτικής τεχνολογίας οχήµατα και οχήµατα 

φυσικού αερίου. Τα έλαια αυτά είναι κατά κύριο λόγο εδώδιµα στη φύση, αλλά η 

χρήση τους έχει επιφέρει σηµαντικά  µειονεκτήµατα.  

Ο ανταγωνισµός που έχει δηµιουργηθεί µε τον τοµέα τροφίµων, οι απαιτήσεις 

µεγάλων εκτάσεων γης αλλά και το υψηλό κόστος αυτών των ελαίων αποτελούν τους 

σηµαντικότερους κατασταλτικούς παράγοντες. 

 Οι παραπάνω λόγοι, έχουν οδηγήσει την ερευνητική κοινότητα στη µελέτη 

µη βρώσιµων ελαίων ως εναλλακτική λύση για την παραγωγή βιοντίζελ.  
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Εικόνα 3.2: Ενεργειακές καλλιέργειες για παραγωγή Βιοντίζελ. 

 

Βιοκαύσιµα δεύτερης γενιάς 

Παράγονται από µη εδώδιµα υλικά και είναι πολύ πιο ισχυρός ο ανανεώσιµος 

χαρακτήρας τους. Στις πηγές καυσίµων δεύτερης γενιάς περιλαµβάνονται απόβλητα 

βιοµάζας, στελέχη σιταριού και καλαµποκιού, ξύλο, ειδικές ενεργειακές σοδειές, 

ζωικά λίπη κτλ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα λιγνινοκυτταρινούχα υλικά τα 

οποία είναι άφθονα, µη εδώδιµα συστατικά φυτών. Η φυτική βιοµάζα είναι µια από 

τις αφθονότερες πηγές στο πλανήτη και πολλά υποσχόµενη όσον αφορά την 

παραγωγή των υγρών βιοκαυσίµων από βιοµάζα. 

Παρόλα αυτά, η παραγωγή βιοκαυσίµων από αγροτικά και δασικά 

παραπροϊόντα δεν καλύπτει παρά µόνο ένα µέρος των απαιτήσεων για υγρά 

βιοκαύσιµα. Για αυτό το λόγο, το ενδιαφέρον έχει στραφεί και στη καλλιέργεια 

σοδειών που προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για τη παραγωγή βιοκαυσίµων 

(ενεργειακές σοδειές). 

Τα καύσιµα δεύτερης γενιάς συνεισφέρουν σηµαντικά στη µείωση του 

διοξειδίου του άνθρακα – µε σχεδόν ουδέτερο φορτίο άνθρακα (carbon neutral) – και 

δεν ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες που προορίζονται για τροφή και µάλιστα, κάποια 

είδη βιοντίζελ δεύτερης γενιάς έχουν βελτιωµένη απόδοση στους κινητήρες (κυρίως 

το βιοντίζελ από ζωικής προέλευσης λίπος). 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα στα βιοκαύσιµα πρώτης 

γενιάς και ξεκάθαρα πλεονεκτήµατα στα βιοκαύσιµα δεύτερης γενιάς. Οι 

προσεγγίσεις για χρησιµοποίηση ολόκληρης της φυτικής µάζας για την αειφόρο 

ανάπτυξη είναι πολύ πιο λογικές και αποδοτικές. 

Στην Ελλάδα, τα κατ΄ έτος διαθέσιµα γεωργικά και δασικά υπολείµµατα 

ισοδυναµούν ενεργειακά µε 3-4 εκατ. τόνους πετρελαίου Σηµειώνεται ότι 1 τόνος 

βιοµάζας ισοδυναµεί µε περίπου 0,4 τόνους πετρελαίου. Εντούτοις µε τα σηµερινά 

δεδοµένα καλύπτεται µόλις το 3% περίπου των ενεργειακών αναγκών της µε τη 

χρήση της διαθέσιµης βιοµάζας.(ekte.gr) 

 

  
Εικόνα 3.3:  Άµεσα διαθέσιµη βιοµάζα στην Ελλάδα 
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Βιοκαύσιµα τρίτης γενιάς 

Τα βιοκαύσιµα από µικροάλγες θεωρούνται βιοκαύσιµα τρίτης γενιάς καθώς 

θεωρητικά εµφανίζουν µεγαλύτερα οφέλη από αυτά της πρώτης (καλλιέργειες) και 

της δεύτερης γενιάς (λιγνοκυτταρινικά υλικά). 

Οι άλγες χαρακτηρίζονται σαν µικροσκοπικά βιολογικά εργοστάσια που 

χρησιµοποιούν τη φωτοσύνθεση για να µετατρέψουν το διοξείδιο του άνθρακα και το 

φως του ήλιου σε ενέργεια, τόσο αποτελεσµατικά που µπορούν να διπλασιάσουν το 

βάρος τους πολλές φορές µέσα σε µια ηµέρα. 

Η εκµετάλλευση της βιοµάζας των άλγεων παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

ελκυστική λύση, δηµιουργώντας ταυτόχρονα µία νέα δυναµική στο χώρο των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτήµατα σε 

σχέση µε τις υπάρχουσες τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίµων (πρώτης και δεύτερης 

γενιάς). 

 Η εκµετάλλευση της βιοµάζας των άλγεων όµως παρουσιάζει µεγάλες 

τεχνολογικές προκλήσεις για τη µείωση του κόστους παραγωγής. Οι προκλήσεις που 

εµφανίζονται  είναι πολλές και αφορούν τόσο την βελτιστοποίηση της παραγωγής 

βιοµάζας όσο και την εξαγωγή του βιοελαίου που περιέχει και την παραγωγή φθηνού 

βιοντίζελ. 

 

 
Εικόνα 3.4: Απεικόνιση µικροάλγεων – Πρώτες ύλες βιοκαύσιµα 3ης γενιάς 

 

Βιοντίζελ Γενικά - Χηµική ∆οµή 
Ο όρος βιοντίζελ αναφέρεται σε ένα επεξεργασµένο καύσιµο ισοδύναµο του 

ντίζελ που προέρχεται από βιολογικές πηγές (πχ. φυτικά έλαια και ζωικό λίπος). Το 

βιοντίζελ µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε σε καθαρή µορφή απευθείας σε µηχανή είτε 

ως πρόσθετο συστατικό σε ορυκτό ντίζελ (diesel blend). Το βιοντίζελ είναι το 

καλύτερο υποψήφιο υποκατάστατο για το ντίζελ στους αντίστοιχους κινητήρες 

(Demirbas, 2009 biodiesel.org). 

Τα φυτικά έλαια και το ζωικό λίπος αποτελούνται κυρίως από τριγλυκερίδια 

(98%), διγλυκερίδια µε ένα µικρό ποσοστό µονογλυκεριδίων. ∆ύο συνήθεις χηµικοί 

τύποι του βιοντίζελ είναι: C19H34O2 (µεθυλικό λινελαϊκό) και C20H40O2 (αιθυλικό 

στεατικό). Ο συνήθης χηµικός τύπος για το κοινό ντίζελ είναι C12H23. Το φυτικό λάδι 

αποτελείται από µεγάλες αλυσίδες µε πολλαπλές διακλαδώσεις µε αποτέλεσµα το 

µεγάλο µέγεθος των µορίων. 

Τα ορυκτά καύσιµα έχουν διαφορετικές χηµικές δοµές από ότι τα φυτικά 

έλαια και εστέρες. Τα πρώτα αποτελούνται µόνο από άτοµα άνθρακα και υδρογόνου 
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που βρίσκονται είτε σε ευθείες αλυσίδες είτε διακλαδισµένες είτε σε αρωµατικούς 

σχηµατισµούς. 

Το ντίζελ καύσιµο περιέχει και κορεσµένους και ακόρεστους 

υδρογονάνθρακες αλλά οι τελευταίοι είναι σε πολύ µικρά ποσοστά γιατί µπορούν να 

προκαλέσουν την οξείδωση του καυσίµου. Το ορυκτό ντίζελ αποτελείται κατά 75% 

από κορεσµένους υδρογονάνθρακες και 25% αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. 

Τα βασικά συστατικά των φυτικών ελαίων είναι τα λιπαρά οξέα, τα ελεύθερα 

λιπαρά οξέα, τα φωσφατίδια, τα φωσφολιπίδια, καροτενοειδή, τοκοφερόλες, θειϊκά 

συστατικά και ίχνη νερού. Τα πιο συνηθισµένα λιπαρά οξέα που απαντώνται στα 

φυτικά έλαια είναι το στεαρικό οξύ, το παλµιτικό οξύ, το ελαϊκό οξύ, το λινελαϊκό 

οξύ και το λινολενικό οξύ. 

Βιοντίζελ όπως έχει αναφερθεί παραπάνω µπορεί να παραχθεί από άχρηστα 

αγροτικά παραπροϊόντα, όπως χρησιµοποιηµένα φυτικά έλαια, από διάφορων ειδών 

σπόρους αλλά και από ζωικά λίπη.  

Το βιοντίζελ παράγεται µέσω της αντίδρασης µετεστεροποίησης, εν αντιθέσει 

µε το πετρελαϊκό ντίζελ το οποίο παράγεται από τη διύλιση του αργού (ορυκτού) 

πετρελαίου. Η µετεστεροποίηση είναι η χηµική αντίδραση µεταξύ των 

τριγλυκεριδίων (TG) των φυτικών ελαίων και µιας αλκοόλης, παρουσία καταλύτη, 

µέσω της οποίας παράγονται µεθυλικοί εστέρες. Οι παραγόµενοι εστέρες καλούνται 

βιοντίζελ . 

Τέλος το βιοντίζελ είναι ένα εναλλακτικό υγρό καύσιµο µηχανών εσωτερικής 

καύσης, φιλικό προς το περιβάλλον, µε ελάχιστες εκποµπές ρύπων (διοξείδιο του 

θείου,µονοξείδιο του άνθρακα) που µειώνει τους κινδύνους βλαβών στην ανθρώπινη 

υγεία και προµηθεύει τους καταναλωτές µε ένα καύσιµο µε µια ισορροπηµένη σχέση 

κόστους οφέλους. 

 

 
Εικόνα 3.5: Απεικόνιση Χηµικών Ενώσεων 

  

Φυσικές Ιδιότητες Βιοντίζελ 
Το βιοντίζελ είναι ένα καθαρό κεχριµπαρένιο κίτρινο υγρό µε ιξώδες 

παρόµοιο µε αυτό του πετρελαϊκού ντίζελ. Είναι µη εύφλεκτο και σε αντίθεση µε το 

ντίζελ είναι και µη εκρηκτικό µε σηµείο ανάφλεξης 150
ο 

C ενώ το ντίζελ έχει 64
ο 
C. 

 Αντίθετα µε το πετρελαϊκό ντίζελ, το βιοντίζελ είναι βιοδιασπώµενο, µη 

τοξικό και µειώνει σηµαντικά τα τοξικά και άλλες εκποµπές όταν καίγεται ως 

καύσιµο. 

Οι ιδιότητες του βιοντίζελ είναι συγκρίσιµες µε αυτές του ορυκτού ντίζελ, ενώ 

διαφορετικής προελεύσεως λάδια δίνουν βιοντίζελ παρόµοιων χηµικών και φυσικών 

ιδιοτήτων όταν αυτά µετεστεροποιούνται, δεδοµένου ότι έχει χρησιµοποιηθεί το 

κατάλληλο ποσό αλκοόλης και καταλύτη. Οι φυσικές ιδιότητες του βιοντίζελ είναι 

παρόµοιες µε αυτές του ντίζελ. 
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Το µοριακό βάρος των φυτικών ελαίων ποικίλει από 850 έως 995, είναι πολύ 

µεγαλύτερο από αυτό του ντίζελ, το οποίο είναι κατά µέσο όρο 168. 

Το κινηµατικό ιξώδες και η πυκνότητα των φυτικών ελαίων είναι πολύ πιο 

υψηλά από του ντίζελ εξαιτίας του µεγαλύτερου µοριακού τους βάρους και της 

περίπλοκης δοµής τους. 

Το ιξώδες είναι µια από τις πιο σηµαντικές ιδιότητες εφόσον επηρεάζει το 

ακροφύσιο ψεκασµού καυσίµου και ειδικότερα, σε χαµηλές θερµοκρασίες που 

επηρεάζεται το ιξώδες και η ροή του καυσίµου. Το υψηλό ιξώδες οδηγεί σε µειωµένη 

εκνέφωση κατά τον ψεκασµό του καυσίµου και σε πιο ανακριβή διάχυση καυσίµου. 

Όσο χαµηλότερο είναι το ιξώδες του βιοντίζελ τόσο πιο εύκολα εκνεφώνεται σε 

σταγονίδια.  Ακόµη έχει παρατηρηθεί ότι το βιοντίζελ από χοίρειο και βόειο λίπος 

έχουν υψηλότερο ιξώδες από βιοντίζελ πρoερχόµενο από σόγια και ελαιοκράµβη. Σε 

γενικές γραµµές, όσο η θερµοκρασία του ελαίου αυξάνεται τόσο το ιξώδες µειώνεται. 

Το βιοντίζελ έχει υψηλότερο σηµείο ανάφλεξης από το ορυκτό ντίζελ. Αυτό 

είναι αποτέλεσµα των διαφορετικών σηµείων ζέσης που έχουν τα ξεχωριστά 

συστατικά του. Τα υπολείµµατα της αλκοόλης που χρησιµοποιήθηκαν για την 

παραγωγή του βιοντίζελ επηρεάζουν πολύ το σηµείο ανάφλεξης του. 

Πέρα από τους εστέρες των λιπαρών οξέων, που είναι το κύριο συστατικό του 

βιοντίζελ, υπάρχουν και άλλα συστατικά όπως µονο- και διγλυκερίδια, τριγλυκερίδια 

που δεν αντέδρασαν, µεθανόλη, ελεύθερα λιπαρά οξέα, γλυκερόλη και στερόλες. Η 

γλυκερόλη, τα ακυλο-γλυκερίδια, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, και η µεθανόλη 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατά ASTM πρέπει να είναι περιορισµένα. 

Όσον αφορά τον αριθµό κετανίου, το βιοντίζελ έχει υψηλότερο αριθµό από 

ότι το συµβατικό ντίζελ. Ο αριθµός κετανίου των εστέρων του λιπαρού οξέος 

εξαρτάται από το µήκος της ανθρακικής αλυσίδας και το βαθµό κορεσµού. Όσο πιο 

µακριά είναι η υδρογονοανθρακική αλυσίδα του λιπαρού οξέος και όσο πιο 

κορεσµένη είναι τόσο υψηλότερος είναι ο αριθµός κετανίου. Η αλυσίδα του λιπαρού 

οξέος στο βιοντίζελ αντιστοιχεί στην αλυσίδα του ελαίου από την οποία προήλθε. Τα 

βασικά συστατικά των καυσίµων του βιοντίζελ είναι οι αλυσίδες των λιπαρών οξέων, 

οι πιο συνηθισµένες έχουν µήκος 16-18 άτοµα άνθρακα. 

 Η παρουσία πολυακόρεστων εστέρων του λιπαρού οξέος στο βιοντίζελ 

προκαλούν προβλήµατα οξείδωσης u954 και η παρουσία πολλών κορεσµένων 

εστέρων του λιπαρού οξέος είναι υπεύθυνοι για τα προβλήµατα ροής σε χαµηλές 

θερµοκρασίες.  

Ο αριθµός κετανίου του βιοντίζελ από ζωικά λίπη είναι µεγαλύτερος από ότι 

του βιοντίζελ προερχόµενου από τα φυτικά έλαια. 

Σπουδαίο ρόλο στην εφαρµογή του βιοντίζελ στις χαµηλές θερµοκρασίες 

παίζουν το σηµείο θόλωσης και το σηµείο ροής. Το βιοντίζελ έχει πιο υψηλό τόσο το 

σηµείο θόλωσης όσο και το σηµείο ροής του. 

Για εφαρµογές βιοντίζελ σε χαµηλές θερµοκρασίες καθοριστική παράµετρος 

είναι το σηµείο θόλωσης. Το σηµείο θόλωσης (CP) είναι η θερµοκρασία στην οποία 

εµφανίζεται ο πρώτος κρύσταλλος εξαιτίας της πτώσης της θερµοκρασίας του 

καυσίµου και λόγω αυτού του φαινοµένου µπορούν να δηµιουργηθούν προβλήµατα 

απόφραξης του φίλτρου. Για βιοντίζελ προερχόµενο από σογιέλαιο το CP είναι 

περίπου 0
o
 C και για προερχόµενο από φοινικέλαιο και ζωικό λίπος είναι περίπου 15

o 

C. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη ποσότητα των κορεσµένων εστέρων λιπαρού οξέος. 

Άλλη σηµαντική παράµετρος είναι το σηµείο ροής (PP). Στη θερµοκρασία 

αυτή το καύσιµο δεν µπορεί να ρεύσει ελεύθερα. 

Επειδή συνήθως στο CP υποτιµά τις ιδιότητες ψυχρής ροής του καυσίµου και 

αντίθετα το ΡΡ τις υπερεκτιµά, υπάρχει µια άλλη δυναµική µέθοδος δοκιµής για τη 

ροή καυσίµου σε χαµηλές θερµοκρασίες, το σηµείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου 
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(cold filter plugging point CFPP) η οποία είναι και πιο αντιπροσωπευτική προς την 

πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε αυτή, µετριέται η τελευταία θερµοκρασία στην οποία 

ποσότητα 20ml καυσίµου µπορεί να περάσει µέσω του φίλτρου σε λιγότερο από 60 

sec κάτω από τις συνθήκες της µεθόδου  

Η περιεκτικότητα του βιοντίζελ σε οξυγόνο βελτιώνει την καύση του και 

ταυτόχρονα µειώνει την τάση οξείδωσης του (oxidation potential). Το δοµικό 

οξυγόνο που υπάρχει στο βιοντίζελ βελτιώνει την απόδοση της καύσης λόγω της 

οµογένειας του οξυγόνου µε το καύσιµο κατά την διαδικασία της καύσης. Το 

βιοντίζελ περιέχει 11% οξυγόνο κατά βάρος και καθόλου θείο. 

Η χρήση βιοντίζελ µπορεί να επιµηκύνει το χρόνο ζωής της µηχανής γιατί έχει 

καλύτερες λιπαντικές ιδιότητες από u972 ότι το ορυκτό ντίζελ. 

Η ανώτερη θερµογόνος δύναµη (HHV) του βιοντίζελ είναι σχετικά υψηλή. H 

HHV του βιοντίζελ (39 - 41 MJ/kg) είναι ελαφρώς χαµηλότερη από αυτή της 

βενζίνης (46 MJ/kg) του ορυκτού ντίζελ (43 MJ/kg) αλλά υψηλότερη από τον 

άνθρακα (32 – 37 MJ/kg) (Demirbas, 2009). 

 

Πλεονεκτήµατα βιοντίζελ 
Ως προϊόν ανανεώσιµων πηγών ενέργειας το βιοντίζελ είναι καθαρό, µη 

τοξικό και βιοαποικοδοµήσιµο καύσιµο, δεν περιέχει αρωµατικές ενώσεις και οι 

εκποµπές των ρυπαντών οξειδίων του θείου, µονοξειδίου του άνθρακα, άκαυστων 

υδρογονανθράκων και αιθάλης που προέρχονται από την καύση του στις µηχανές 

ντίζελ είναι πολύ χαµηλές. 

Η παρουσία του θείου στα καύσιµα ευθύνεται για τα οξείδια του θείου (SOx) 

στα καυσαέρια τα οποία αποτελούν έναν από τους κυριότερους ρύπους του ντίζελ. 

Στο βιοντίζελ η περιεκτικότητα σε θείο είναι πάρα πολύ µικρή, σχεδόν µηδενική. 

Επίσης, το βιοντίζελ περιέχει αρκετό οξυγόνο (περίπου 10% κ.β.) που καθιστά 

την καύση λιγότερο ατελή, µε αποτέλεσµα η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε 

µονοξείδιο του άνθρακα (CO), σε άκαυστους υδρογονάνθρακες (H/C) και σε αιθάλη 

να είναι πολύ µικρότερη απ’ ότι στο συµβατικό ντίζελ. 

Επιπλέον, η καύση του βιοντίζελ δεν αυξάνει το επίπεδο του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατµόσφαιρα (το οποίο είναι υπεύθυνο για το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου), αφού η ποσότητα του CO2 που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της 

καύσης αφοµοιώνεται στη συνέχεια από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση. 

Το τυπικό προφίλ εκποµπών από την καύση του καθαρού βιοντίζελ (Β100), 

αλλά και ενός από τα πλέον συνηθισµένα µίγµατά του µε συµβατικό ντίζελ το οποίο 

αποτελείται από 20% βιοντίζελ και 80% ντίζελ (Β20), χρησιµοποιώντας ως αναφορά 

τις εκποµπές από την καύση του πετρελαϊκού ντίζελ παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Εκποµπές   B100   B20  
Μονοξείδιο του άνθρακα   -43.2%   -12.6%  

Υδρογονάνθρακες   -56.3%   -11.0%  

Στερεά   -55.4%   -18.0%  

Οξείδια του αζώτου   +5.8%   +1.2%  

Τοξικά αέρια   -60% έως -90%   -12% έως -20%  

Μεταλαξιογόνα   -80% έως -90%   -20%  

∆ιοξείδιο του άνθρακα   -78.3%   -15.7%  

Πίνακας 3.1: Εκποµπές % για Β100 και Β20 σε σύγκριση µε του συµβατικού ντίζελ 

(biofuels.gr) 
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Εκτός από το γεγονός ότι πλεονεκτεί ως ανανεώσιµο καύσιµο το βιοντίζελ 

εµφανίζει παρόµοιες φυσικοχηµικές ιδιότητες µε το συµβατικό ντίζελ, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις έχει και καλύτερα χαρακτηριστικά από αυτό, όπως µεγαλύτερο σηµείο 

ανάφλεξης οπότε είναι ασφαλέστερο στη χρήση, µικρότερη ποσότητα θείου αλλά 

µεγαλύτερη λιπαντική ικανότητα λόγω του οξυγόνου που περιέχει και µεγαλύτερο 

αριθµό κετανίου. 

Η µείωση του περιεχόµενου θείου που επιβάλλεται στα ορυκτά καύσιµα έχει 

αρνητική επίδραση στη λίπανση του κινητήρα γιατί µειώνονται οι λιπαντικές ενώσεις 

του θείου. Έτσι, τα διυλιστήρια κάνουν χρήση πανάκριβων και ταυτόχρονα µη 

βιοαποικοδοµήσιµων πρόσθετων για την επαναφορά της λιπαντικότητας του 

καυσίµου. 

Η προσθήκη, όµως, του βιοντίζελ στο πετρελαϊκό ντίζελ, ακόµα και σε 

περιεκτικότητες µικρότερες από 1% κ.β., επαναφέρει τη λιπαντική ικανότητα του 

καυσίµου, οπότε µε τη χρήση του βιοντίζελ παρατείνεται η ζωή του 

πετρελαιοκινητήρα. 

Ο µεγαλύτερος αριθµός κετανίου που παρουσιάζει το βιοντίζελ έναντι του 

συµβατικού ντίζελ αντισταθµίζει το γεγονός ότι κατά την καύση του το βιοντίζελ 

απελευθερώνει ενέργεια µικρότερη από την ενέργεια που απελευθερώνει το, 

συµβατικό ντίζελ. Έτσι η απόδοση ενός πετρελαιοκινητήρα που κινείται µε καθαρό 

βιοντίζελ κυµαίνεται τουλάχιστον στα επίπεδα του συµβατικού ντίζελ (biofuels.gr). 

Συµπερασµατικά τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του βιοντίζελ είναι: 

� Λόγω της φυσικής του προέλευσης, το βιοντίζελ πρακτικά δεν περιέχει 

θείο και βαρέα µέταλλα. Ως αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα φιλικό σε 

συστήµατα µετεπεξεργασίας καυσαερίου (καταλύτες και παγίδες 

αιθάλης). 

� Προέρχεται από φυτικά έλαια, µε αποτέλεσµα να έχει πολύ καλές 

λιπαντικές ιδιότητες, χωρίς τη χρήση προσθέτων και παρά το µικρό 

περιεχόµενο σε θείο. Ως αποτέλεσµα προστατεύει αποτελεσµατικά 

από φθορά όλα τα εξαρτήµατα που είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν 

µε συµβατικό ντίζελ. 

� Παρουσιάζει υψηλότερο ιξώδες από το ορυκτό ντίζελ, µε αποτέλεσµα 

να µη διαρρέει (επιστρεφόµενα) από την αντλία. Αυτό οδηγεί σε 

βελτίωση της απόδοσης της αντλίας και σε µείωση της κατανάλωσης. 

� Λόγω των ευθύγραµµων ανθρακικών αλυσίδων και της απουσίας 

αρωµατικών και πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων έχει υψηλό 

αριθµό κετανίου (βελτίωση της αναφλεξιµότητας) µε αποτέλεσµα τη 

µείωση της υστέρησης έναυσης (θόρυβος κινητήρα) και τη βελτίωση 

της έναυσης σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

� Περιέχει οξυγόνο σε ποσοστό έως 11% µε αποτέλεσµα να µειώνονται 

οι εκποµπές καπνού και οι επικαθίσεις του κινητήρα. 

 

Μειονεκτήµατα βιοντίζελ 
Ως µειονεκτήµατα του βιοντίζελ σε σχέση µε το ντίζελ θα µπορούσαµε να 

αναφέρουµε τα προβλήµατα εκκίνησης µηχανών σε χαµηλές θερµοκρασίες, τη 

χαµηλότερη περιεκτικότητα σε ενέργεια, την υψηλή διάβρωση του χαλκού και τη 

δυσκολία στην άντληση λόγω του υψηλού ιξώδους (Demirbas, 2009). 

Ειδικότερα, το κύριο πρόβληµα που σχετίζεται µε την χρήση του βιοντίζελ, 

είναι οι κακές ιδιότητες ροής σε χαµηλές θερµοκρασίες, οι οποίες µετρώνται από το 

σηµείο θόλωσης, το σηµείο ροής και το σηµείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου. Οι 

ιδιότητες αυτές µπορούν να βελτιωθούν µε την µίξη βιοντίζελ προερχόµενο από 

ακόρεστες πρώτες ύλες. 



 18 

Άλλα τεχνικά µειονεκτήµατα των µειγµάτων βιοντίζελ/ορυκτό ντίζελ 

συµπεριλαµβάνουν προβλήµατα που αφορούν τη χαµηλή θερµογόνο δύναµη, τη 

χαµηλότερη ταχύτητα και ισχύ της µηχανής, την εξανθράκωση στον εγχυτήρα, την 

καταλληλότητα του κινητήρα, την υψηλή τιµή του βιοντίζελ και την υποβάθµιση του 

καυσίµου έπειτα από φύλαξη µεγάλης χρονικής διάρκειας. 

Η ικανότητα µακροχρόνιας αποθήκευσής τους είναι µειωµένη επειδή στα 

φυτικά έλαια εµπεριέχονται πολλές κορεσµένες και ακόρεστες ενώσεις µε υψηλή 

τιµή ιωδίου, γεγονός που αυξάνει τον ρυθµό οξείδωσης τους. 

Περαιτέρω σηµαντικά λειτουργικά µειονεκτήµατα του βιοντίζελ σε σχέση µε 

το ορυκτό ντίζελ περιλαµβάνουν προβλήµατα εκκίνησης στο κρύο, µεγάλη διάβρωση 

ελασµάτων χαλκού και δυσκολία άντλησης καυσίµου λόγω του υψηλού του ιξώδους. 

Το τελευταίο αυξάνει την κατανάλωση καυσίµου όταν χρησιµοποιείται βιοντίζελ σε 

σχέση µε το καθαρό πετρελαϊκό ντίζελ ή µε µίγµατά τους, σε άµεση αναλογία µε το 

µερίδιο της περιεκτικότητάς του σε βιοντίζελ. 

Το βιοντίζελ παρέχει εγγενώς καλύτερες λιπαντικές ιδιότητες. Όµως η φθορά 

και η τριβή αυξάνεται αν το καύσιµο είναι υγροσκοπικό από την φύση του. Το 

βιοντίζελ είναι τέτοιο είδος καυσίµου, που µπορεί να απορροφήσει υγρασία και 

εποµένως να αυξήσει την φθορά διάβρωσης. Επειδή το βιοντίζελ είναι περισσότερο 

υγροσκοπικό από το ντίζελ, είναι και u960 περισσότερο ηλεκτρικά αγώγιµο, έχει 

αυξηµένη πολικότητα και διαλυτότητα. 

Το ελεύθερο νερό στο βιοντίζελ δεν είναι επιθυµητό γιατί µπορεί να 

προκαλέσει ανάπτυξη µικροβίων και διαβρώνει διάφορα συστατικά του συστήµατος. 

Καθώς πάνω από το 95% του βιοντίζελ παράγεται από βρώσιµα έλαια, έχουν υπάρξει 

κάποιοι ισχυρισµοί πως αυτό θα δηµιουργήσει άλλα οικονοµικά προβλήµατα. Με την 

µετατροπή βρώσιµου λαδιού σε βιοντίζελ, τα αποθέµατα τροφής χρησιµοποιούνται 

για τα καύσιµα των αυτοκινήτων. Θεωρείται πως η παραγωγή βιοντίζελ από βρώσιµα 

έλαια σε µεγάλη κλίµακα, µπορεί να διαταράξει την παγκόσµια ισορροπία της 

προσφοράς και ζήτησης των τροφίµων στην αγορά. Πρόσφατα περιβαλλοντολόγοι 

έχουν παραθέσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η παραγωγή του 

βιοντίζελ από τέτοια λάδια και συγκεκριµένα την αποψίλωση των δασών και την 

καταστροφή των οικοσυστηµάτων. 

Παρόλο που υπάρχει µια συνεχής αύξηση στην παραγωγή φυτικών ελαίων, οι 

αναµίξεις µε φυτικά έλαια µειώνονται συνεχώς λόγω της αυξανόµενης παραγωγής 

βιοντίζελ. Τελικά, µε την εφαρµογή του βιοντίζελ ως υποκατάστατο του πετρελαϊκού 

ντίζελ, µπορεί να οδηγηθούµε στην εξάντληση των προµηθειών βρώσιµου λαδιού 

Παγκοσµίως. 

Συµπερασµατικά τα κυριότερα µειονεκτήµατα του βιοντίζελ είναι: 

� Λόγω της παρουσίας οξυγόνου στη σύστασή του, το ενεργειακό 

περιεχόµενο (θερµογόνος δύναµη) είναι µικρότερο κατά 10-12% σε 

σχέση µε ένα συµβατικό ντίζελ. Ωστόσο, λόγω της βελτίωσης της 

απόδοσης της αντλίας, η πραγµατική αύξηση της κατανάλωσης είναι 

5-7%. Αντίστοιχη είναι και η µείωση της µέγιστης ισχύος. 

� Το βιοντίζελ έχει υψηλότερο σηµείο νέφωσης και ροής από το ορυκτό 

ντίζελ, λόγω των µεγαλοµορίων που περιλαµβάνει. Αυτό σηµαίνει ότι 

στερεοποιείται σε υψηλότερες θερµοκρασίες και για µεγάλα 

διαστήµατα αποθήκευσης. Στην πράξη, το όριο ροής βελτιώνεται µε τη 

χρήση προσθέτων. Τέτοιου είδους συσσωµατώµατα µπορούν να 

οδηγήσουν σε φραγή του φίλτρου καυσίµου. 

� Η παρουσία οξυγόνου και άλλων ενώσεων καθιστούν το βιοντίζελ µη 

συµβατό µε ορισµένα ελαστοµερή και το φυσικό καουτσούκ. Αυτό 
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µπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη φθορά σωληνώσεων, τσιµουχών ή 

ελαστικών συνδέσµων. Τα σύγχρονα ελαστικά υλικά είναι συµβατά. 

� Έχει διαλυτική δράση για επικαθίσεις στον κινητήρα και στη δεξαµενή 

καυσίµου και για το λιπαντικό. Αλλαγή µετά από µακρόχρονη χρήση 

ορυκτού ντίζελ σε βιοντίζελ µπορεί να οδηγήσει σε φραγή του φίλτρου 

καυσίµου λόγω αποκόλλησης των επικαθίσεων. Επίσης, συνίσταται 

γενικά συχνότερη αλλαγή του λιπαντικού. 

 

Πρώτες Ύλες για Παραγωγή Βιοντίζελ 
Για την παραγωγή βιοντίζελ χρησιµοποιούνται: 

(α) παρθένα φυτικά έλαια, όπως το έλαιο από ελαιοκράµβη και σόγια 

(β) τα ζωικά λίπη όπως το χοίρειο και βόειο λίπος (tallow lard) 

(γ) τα απόβλητα φυτικά λάδια (yellow grease) 

(δ) τα µη βρώσιµα έλαια όπως το jatropha oil και καστορέλαιο. 

Επίσης, σήµερα το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί και στη παραγωγή ελαίου 

από µικροφύκη και άλλους µικροοργανισµούς.  

Τα έλαια που αποτελούν την πρώτη ύλη για το βιοντίζελ συνήθως επιλέγονται 

σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητά τους. Τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη αποτελούνται 

κυρίως από τριγλυκερίδια και διγλυκερίδια καθώς και ένα πολύ µικρό ποσοστό 

µονογλυκεριδίων (Demirbas, 2009). 

Σήµερα υπάρχουν περισσότερες από 350 ελαιούχες καλλιεργούµενες ποικιλίες 

φυτών, όπως είναι η σόγια, η ελαιοκάµβη, ο ηλίανθος, ο φοίνικας κ.α. Τα έλαια αυτά 

είναι κατά κύριο λόγο εδώδιµα στη φύση, αλλά η χρήση τους έχει επιφέρει σηµαντικά 

µειονεκτήµατα. 

Ο ανταγωνισµός που έχει δηµιουργηθεί µε τον τοµέα τροφίµων, οι απαιτήσεις 

µεγάλων εκτάσεων γης αλλά και το υψηλό κόστος αυτών των ελαίων αποτελούν τους 

σηµαντικότερους κατασταλτικούς παράγοντες. Οι παραπάνω λόγοι, έχουν οδηγήσει 

την ερευνητική κοινότητα στη µελέτη µη βρώσιµων ελαίων ως εναλλακτική λύση για 

την παραγωγή βιοντίζελ. 

Αρκετές είναι οι προσπάθειες που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια από 

µη φαγώσιµα έλαια κυρίως σε περιοχές της Ινδίας, τα οποία είναι ακατάλληλα για 

βρώση λόγω της υψηλής οξύτητας του. Σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι των 

βρώσιµων ελαίων, αποτελεί το χαµηλότερο κόστος τους καθώς και η άµεση 

διαθεσιµότητα τους αλλά και η ικανότητα τους να καλλιεργούνται ακόµη και σε 

ρυπασµένα εδάφη. 

 Η χρήση όµως µη βρώσιµων ελαίων δεν αποτελεί οριστική λύση του 

προβλήµατος, κυρίως λόγω της εντατικοποίηση της παραγωγής βιοκαυσίµων  

Κύριο πλεονέκτηµα είναι η σηµαντική µείωση του κόστους, 

συµπεριλαµβανοµένου ότι περίπου το 75% του κόστους αποδίδεται στο κόστος της 

πρώτης ύλης. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στην έννοια της «Αντιστροφής 

Εφοδιαστικής» για την παραγωγή βιοκαυσίµων και εκφράζει όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες και διαδικασίες που αφορούν την αξιοποίηση χρησιµοποιηµένων 

υλικών, στερεών ή υγρών, που µπορούν υπό προϋποθέσεις να χρησιµοποιηθούν 

αυτούσια ή µετά από ειδική επεξεργασία στη παραγωγή βιοκαυσίµων.  

Η αξιοποίηση τέτοιων ελαίων αποτελεί ελπιδοφόρο λύση στον τοµέα των 

βιοκαυσίµων, κυρίως λόγω του χαµηλού κόστους αλλά των περιβαλλοντικών 

οφελών, αφού έµµεσα µέσω της αξιοποίησης τους ξεπερνάται η ανάγκη διαχείρισης 

τους ως απόβλητα . 
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Εικόνα 3.6: Χρησιµοποιηµένα Βρώσιµα Έλαια. 

 

Ιδιότητες Βιοντίζελ και Πρώτων υλών 
Παρακάτω παρατίθενται κάποιες βασικές ιδιότητες του βιοντίζελ 

 

Πυκνότητα 

Ως πυκνότητα ορίζεται ο λόγος της µάζας µιας ουσίας προς τον όγκο αυτής. 

Στο ∆ιεθνές Σύστηµα, η µονάδα µέτρησης της πυκνότητας είναι το 1 kg/m3. Για τα 

καύσιµα πρέπει να δηλώνεται η θερµοκρασία αναφοράς, καθώς η πυκνότητα 

µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία. Η θερµοκρασία αυτή είναι συνήθως οι 15° C. 

Η πυκνότητα έχει άµεση σχέση µε το είδος των υδρογονανθράκων που 

περιέχονται στο καύσιµο, καθώς και µε τον αριθµό ατόµων άνθρακα του µορίου. 

Αύξηση του αριθµού ατόµων άνθρακα στο µόριο, αυξάνει την πυκνότητα του 

υδρογονάνθρακα: παραφινικοί < ναφθενικοί < αρωµατικοί 

Η πυκνότητα του βιοντίζελ εξαρτάται επίσης από το έλαιο από το οποίο 

παράγεται και δεν επηρεάζεται από τη µέθοδο παραγωγής του, αλλά ούτε και από τα 

στάδια καθαρότητάς του. 

Γενικά, η πυκνότητα του καυσίµου αποτελεί µια ιδιότητα - κλειδί η οποία 

επηρεάζει τη λειτουργία του κινητήρα. Επειδή οι αντλίες ψεκασµού του καυσίµου 

µετράνε το καύσιµο που θα περάσει στο θάλαµο καύσης κατ’ όγκο και όχι κατά µάζα, 

η µεγαλύτερη ή µικρότερη µάζα καυσίµου που ψεκάζεται εξαρτάται από την 

πυκνότητα. 

Εποµένως, το ποσοστό του αέρα που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη ποσότητα 

καυσίµου και το ενεργειακό περιεχόµενο της καύσης επηρεάζονται από την 

πυκνότητα του καυσίµου (Hoekman et al., 2010). 

 

Ιξώδες 

Ως ιξώδες ενός καυσίµου ορίζεται η αντίστασή του κατά τη διάτµηση ή ροή 

και αποτελεί ένα µέτρο των δυνάµεων συνεκτικότητας ή τριβής που παρουσιάζει το 

καύσιµο. Οφείλεται στις εσωτερικές µοριακές δυνάµεις τριβής µέσα στο καύσιµο, 

που δηµιουργούν την οπισθέλκουσα δύναµη. 

Το κινηµατικό ιξώδες είναι ο λόγος του απόλυτου ιξώδους προς την 

πυκνότητα. 

Ως δυναµικό «απόλυτο» ιξώδες είναι η εφαπτοµενική δύναµη ανά µονάδα 

επιφανείας που απαιτείται για να διατηρηθεί η κίνηση ενός οριζόντιου επιπέδου, ως 

προς ένα άλλο σταθερό, σε σταθερή ταχύτητα, αφού το ρευστό έχει διανύσει κάποια 

απόσταση. 

Το ιξώδες του καυσίµου εξαρτάται από το είδος των υδρογονανθράκων που 

περιέχει. Συγκεκριµένα αυξάνει όσο µεγαλύτερη είναι η ανθρακική αλυσίδα και όσο 

λιγότερο ευθεία είναι.  

Το ιξώδες έχει τεράστια επίδραση στη σωστή λειτουργία του συστήµατος 
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ψεκασµού του καυσίµου στον θάλαµο καύσης της µηχανής ντίζελ, ιδιαίτερα σε 

χαµηλές  θερµοκρασίες όπου η αύξηση του ιξώδους επηρεάζει την ρευστότητα του 

καυσίµου. 

Στην περίπτωση του βιοντίζελ υπάρχει άµεση συσχέτιση του ιξώδους µε τα 

περιεχόµενα στο βιοντίζελ τριγλυκερίδια που δεν αντέδρασαν. 

Υψηλό ιξώδες οδηγεί σε λιγότερη ατµοποίηση του καυσίµου γεγονός που 

επηρεάζει τη σωστή λειτουργία των µπεκ (injectors) καυσίµου. Μπορεί να 

προκαλέσει µεγαλύτερο µέγεθος σταγονιδίων, λιγότερη ατµοποίηση, µικρότερη 

γωνία ψεκασµούκαι µεγαλύτερη διείσδυση µέσα στον κύλινδρο. Αυτό οδηγεί σε 

φτωχότερη καύση, υψηλότερες εκποµπές και αυξηµένη αραίωση του καυσίµου. 

Επιπλέον, υψηλότερη τιµή ιξώδους οδηγεί σε αύξηση του χρόνου για 

ψεκασµό του καυσίµου, µειωµένο όγκο καυσίµου που ψεκάζεται και αύξηση της 

µεταβλητότητας του καυσίµου. 

Με την αντίδραση µετεστεροποίησης το ιξώδες µειώνεται απότοµα. Αυτό 

επιτρέπει την παραγωγή αποικοδοµήσιµου καυσίµου εντός των προδιαγραφών. 

Μικρότερες τιµές ιξώδους αναστέλλουν την εκνέφωση του καυσίµου στο θάλαµο 

ανάφλεξης. Έτσι, είναι σηµαντικό οι τιµές ιξώδους του βιοντίζελ να είναι µέσα στα 

όρια των διεθνών προτύπων.  

Το µειωµένο ιξώδες είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο τα φυτικά έλαια ή λίπη 

µετεστεροποιούνται σε βιοντίζελ ή αναµιγνύονται µε ντίζελ πετροχηµικής 

προέλευσης. 

 

Πυκνότητα και Ιξώδες 

Η σηµασία µέτρησης της πυκνότητας και του ιξώδους είναι µεγάλη, καταρχάς 

επειδή πολύ µεγάλες ή µικρές τιµές της πυκνότητας οδηγούν σε απώλεια ισχύος λόγω 

της αναποτελεσµατικότητας στην αντλία έγχυσης της µηχανής και κατά δεύτερον η 

γνώση αυτών των τιµών βοηθάει στην προσδιορισµό και άλλων φυσικοχηµικών 

ιδιοτήτων του καυσίµου, όπως η λιπαντικότητα, η ποιότητα ανάφλεξης, οι ιδιότητες 

ροής σε χαµηλές θερµοκρασίες, ενώ επίσης από την πυκνότητα µπορούµε να 

λάβουµε πληροφορίες και για τη σύσταση του καυσίµου. 

Όσον αφορά την πυκνότητα του βιοντίζελ στους 15
ο
 C, το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο EN 14214 αναφέρει πως πρέπει να βρίσκεται ανάµεσα στις τιµές 860 – 900 

kg/m3 ενώ στο Αµερικάνικο Πρότυπο δεν καθορίζεται η πυκνότητα. 

Για το ιξώδες το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το βιοντίζελ (EN 14214) θέτει τα 

όρια στα 3.5 – 5 mm2/s στους 40
o
 C ενώ το Αµερικάνικο Πρότυπο ASTM D6751 

θέτει τα όρια στα 1.9 – 6 mm2/s στους 40
o
C. 

 

Αριθµός Οξύτητας 

Η οξύτητα εκφράζεται µε τον ολικό αριθµό οξύτητας, που είναι η ποσότητα 

[mg] του υδροξειδίου του καλίου που είναι απαραίτητη για να εξουδετερώσει τα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα σε 1 γραµµάριο δείγµατος καυσίµου ή ελαίου.  

Η οξύτητα είναι µια ένδειξη της παρουσίας ελεύθερων λιπαρών οξέων ή 

οξέων που σχηµατίστηκαν κατά τη χηµική αποικοδόµηση και την καύση του ελαίου. 

Η οξύτητα ελέγχεται και στην πρώτη υλη (έλαιο) αλλά και στην τελική 

(βιοντίζελ). Η τιµή της συγκεκριµένης ιδιότητας, εκτός των άλλων παραµέτρων, 

καθορίζει τον τρόπο της διαδικασίας παραγωγής βιοντίζελ. 

Οι αντίστοιχες τιµές των φυτικών ελαίων παραγωγής του θα πρέπει να 

βρίσκονται εντός επιθυµητών ορίων (0.5<Οξύτητα<1.0) και συνεπώς να επιτρέπουν 

την άµεση µετεστεροποίηση τους προς παραγωγή βιοντίζελ, χωρίς να µεσολαβήσει 

περαιτέρω εξευγενισµός τους. 
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Τα λιπαρά οξέα, δηλ. η περιεχόµενη οξύτητα, αντιδρούν µε τον καταλύτη και 

σχηµατίζουν σάπωνες και νερό, τα οποία στη συνέχεια προκαλούν το σχηµατισµό 

γαλακτωµάτων. Η παρουσία γαλακτωµάτων δηµιουργεί περαιτέρω προβλήµατα στην 

επεξεργασία και στον καθαρισµό του βιοντίζελ. 

Επιπρόσθετα, η κατανάλωση του καταλύτη δεν επιτρέπει να επιτευχθούν 

µεγάλες µετατροπές των τριγλυκεριδίων στο διαθέσιµο χρόνο αντίδρασης, οπότε 

µειώνεται και η απόδοση της αντίδρασης στο χρόνο αυτό. 

Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα οδηγούν σε διάβρωση και πιθανό να αποδεικνύουν 

ύπαρξη νερού στο καύσιµο. 

Ο βαθµός οξύτητας αυξάνει µε το χρόνο όσο το καύσιµο υποβαθµίζεται λόγω 

της επαφής µε νερό ή αέρα. Υψηλή οξύτητα καυσίµου συνδέεται µε διάβρωση και 

εναποθέσεις στους κινητήρες. 

Συνήθως τα φυτικά έλαια παρουσιάζουν οξύτητες από 2 - 3 % µε εξαίρεση το 

βαµβακέλαιο που µπορεί να φτάσει το 5 - 8 %. 

Η οξύτητα του καθαρού βιοντίζελ πρέπει σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

να είναι κάτω από 0.50 mgKOH/g. Το όριο αυτό προστατεύει τις µηχανές των 

αυτοκινήτων και τις δεξαµενές από τη διάβρωση που µπορούν να προκαλέσουν τα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα που υπάρχουν στο βιοντίζελ. 

  

Α/Α Φυτικά Έλαια Βαθµός Οξύτητας [mg KOH/g] 

1 Αραβόσιτος 0.11 

2 Βαµβακέλαιο 0.07 

3 Κραµβέλαιο 0.36 

4 Φυστικέλαιο 0.20 

5 Αγριοκραµβέλαιο 1.14 

6 Σογιέλαιο 0.20 

7 Ηλιέλαιο 0.15 

Πίνακας 3.2: Τυπικές τιµές βαθµού οξύτητας για εφτά (7) διαφορετικά είδη 

βιοντίζελ από φυτικά έλαια 

 

Περιεκτικότητα σε εστέρες 

Ο σκοπός της διαδικασίας της µετεστεροποίησης είναι η δηµιουργία εστέρων. 

∆εδοµένου αυτού, το ποσοστό των εστέρων που περιέχονται στο τελικό βιοντίζελ 

αποτελεί την πιο σηµαντική από τις ιδιότητες του καθώς και το κυριότερο συστατικό 

του. 

Εκτός από την πυκνότητα και το ιξώδες, το περιεχόµενο των εστέρων 

επηρεάζει και τη λιπαντική ικανότητα του καυσίµου. Συγκεκριµένα, οι µεθυλεστέρες 

που περιέχονται στο βιοντίζελ (FAME), όπως επίσης και οι αιθυλεστέρες (FAΕE) 

ενισχύουν τη λιπαντική ικανότητα του καυσίµου, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό για 

τους ψεκαστήρες και τις αντλίες καυσίµου. 

Ακόµα και περιεκτικότητα κάτω από 1% σε βιοντίζελ µπορεί να αποδώσει 

κατά 30% µεγαλύτερη λιπαντική ικανότητα. Έτσι, η χρήση βιοντίζελ έναντι ντίζελ, 

µπορεί να επεκτείνει τον χρόνο ζωής του κινητήρα (Demirbas, 2007). 

Επιπλέον µε την αύξηση του ποσοστού βιοντίζελ (και εποµένως των 

µεθυλεστέρων εξ’ ορισµού), µειώνεται και η ενεργειακή απόδοση του κινητήρα λόγω 

της µικρότερης θερµαντικής του αξίας σε σύγκριση µε το ντίζελ. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι εστέρες περιέχουν στο µόριο τους άτοµα οξυγόνου που µειώνουν την 

θερµογόνο δύναµη. 

 Από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14214 για το βιοντίζελ ορίζεται ως ανώτατο 

όριο περιεκτικότητας σε µεθυλεστέρες λινολενικού οξέος (C18:3) το 12% (m/m) και 

κατώτερο όριο συνολικών µεθυλεστέρων το 96.5% (m/m). 
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Περιεκτικότητα σε Νερό 

Νερό στο δείγµα µπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη µικροβίων, να οδηγήσει 

σε διάβρωση της δεξαµενής, να συµµετάσχει στο σχηµατισµό των γαλακτωµάτων, 

καθώς και σε υδρόλυση ή υδρολυτική οξείδωση. 

Το σχηµατιζόµενο ίζηµα µπορεί να µειώσει τη ροή του ελαίου από τη 

δεξαµενή προς το θάλαµο καύσης. 

Μέρος του νερού που περιέχεται στο βιοντίζελ (και γενικά στα καύσιµα) είναι 

υπόλειµµα από την επεξεργασία του, ενώ το υπόλοιπο µπορεί να αποκτήθηκε κατά 

την αποθήκευση του καυσίµου, λόγω του φαινόµενου της συµπύκνωσης που 

λαµβάνει χώρα µέσα στις δεξαµενές. 

Είναι σηµαντικό η ποσότητα του νερού να µην ξεπερνάει το όριο που θέτουν 

οι προδιαγραφές για το εκάστοτε καύσιµο, αφού µπορεί να δηµιουργήσει πολύ 

σοβαρά προβλήµατα, όπως το να µειώσει το χρόνο ζωής των φίλτρων (που 

συγκρατούν τα αιωρούµενα σωµατίδια), να προκαλέσει βλάβες στα εξαρτήµατα του 

κινητήρα ή ακόµα και παύση λειτουργίας του κινητήρα. 

Η παρουσία νερού µπορεί επίσης να ευνοήσει την ανάπτυξη µικροοργανισµών 

µέσα στο καύσιµο και είναι πιθανό να προκαλέσει θολότητα του καυσίµου. 

Η θολότητα υποδηλώνει την παρουσία νερού στο καύσιµο, η οποία µπορεί να 

είναι τόσο µικρή που να µην επηρεάζει την απόδοση του καυσίµου, αλλά µπορεί να 

παρουσιάσει προβλήµατα κατά την αποθήκευση σε δεξαµενές (διάβρωση ή και 

δηµιουργία πάγου το χειµώνα) . 
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4. Εφαρµογή στην Πράξη – Πειραµατική παραγωγή Βιοντίζελ 

 

Μονάδα Επίδειξης – Πειραµατική Παραγωγή Βιοντίζελ 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η µονάδα επίδειξης βιοντίζελ του ΤΕΙ 

Κρήτης και η διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ από διαφορετικές πρώτες ύλες 

(ηλιέλαιο από εστιατόρια του Ηρακλείου και ελαιόλαδο της εστίας του ΤΕΙ,  έλαια 

από καταστήµατα µαζικής εστίασης – µεζεδοπωλεία και χρησιµοποιηµένα έλαια από 

τα σπίτια των µαθητών). Συνολικά η ποσότητα του ελαίου που συλλέχθηκε ήταν 

περίπου 80 λίτρα. 

Η µονάδα επίδειξης αποτελείται από ένα πλήρες, αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

µετατροπής φυτικών ελαίων (σπορέλαια, καλαµποκέλαια, ηλιέλαια) και προπάντων 

τηγανισµένων λαδιών σε Βιοντίζελ (βίο-πετρέλαιο) για χρήση σε οποιοδήποτε 

µηχάνηµα πετρελαίου, π.χ. κεντρική θέρµανση, αυτοκίνητα πετρελαίου, φορτηγά ή 

αγροτικά, τρακτέρ και µηχανήµατα γεωργίας, λεωφορεία κτλ. Το σύστηµα έχει 

δυνατότητα µετατροπής 100 λίτρων λαδιού σε 80 λίτρα βιοντίζελ σε 2 - 2.5 ώρες.  

Το σύστηµα λειτουργεί µε την αρχή αντικατάστασης της γλυκερίνης του 

λαδιού µε µεθανόλη, χρησιµοποιώντας καυστικό νάτριο (ΝαΟΗ) ως καταλύτη. 

Εποµένως, στηρίζεται στην καταλυόµενη µετεστεροποίηση του ελαίου. 

Η διαδικασία, κατά την οποία δεν χρειάζεται καµία επέµβαση από το χρήστη, 

διαρκεί περίπου δύο ώρες. Προ της διαδικασίας απαιτείται µόνον έλεγχος της 

ποιότητας του λαδιού (τιτλοδότηση) που θα χρησιµοποιηθεί, για να καθοριστούν οι 

κατάλληλες ποσότητες υλικών που θα χρειαστούν για την παραγωγή του Βιοντίζελ. 

 

 
Εικόνα 4.1: Μονάδα Επίδειξης Βιοντίζελ 
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Το σύστηµα αποτελείται από τα εξής βασικά τµήµατα: 

� Το δοχείο ανάµιξης της µεθανόλης µε τον καταλύτη, χωρητικότητας 

20 lt, το οποίο είναι ανοξείδωτο και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

γίνεται ανάµιξη της µεθανόλης µε τον καταλύτη 

� Το δοχείο αποθήκευσης του ελαίου χωρητικότητας 100 lt 

� Ηλεκτρικό Πίνακα Αυτοµατισµού 

� Αντλία 

 

 
Εικόνα 4.2: Ηλεκτρικός Πίνακας Αυτοµατισµού 

 

Υλικά και Μέθοδος Τιτλοδότησης 
Σύµφωνα µε την εταιρεία η οποία προµήθευσε το µηχάνηµα παραγωγής 

βιοντίζελ απαιτούνται τα παρακάτω υλικά για την τιτλοδότηση: 

1) Ισοπροπυλική αλκοόλη 99% (10ml) 

2) Μικρή ποσότητα τηγανελαίου σε θερµοκρασία 55
ο
 C 

3) ∆ιάλυµα Φαινολοφθαλεΐνης 0.2 - 0.4% 

4) Καταλύτης ΝaΟΗ 98% 

5) Ποτήρια ζέσεως 

6) Αποσταγµένο νερό 

7) Ζυγαριά ακριβείας 

8) Βαθµονοµηµένα σιφώνια 

 

Για την τιτλοδότηση (titration) ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1) ∆ιαλύεται 1g NaOH σε 1lt αποσταγµένο νερό (διάλυµα καυστικού 

νατρίου) 

2) Προστίθεται 10ml ισοπροπυλικής αλκοόλης σε ποτήρι ζέσεως 100ml 

3) Θερµαίνονται 10ml τηγανελαίου στους 55
ο
C 

4) Ρίχνουµε 1ml τηγανόλαδο στην ισοπροπυλική αλκοόλη και 

αναδεύεται ως ότου πάρει κιτρινωπό χρώµα 

5) Προστίθεται 2 - 3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης 

6) Προστίθεται το διάλυµα του καυστικού νατρίου έως ότου το διάλυµα 

παραµείνει µωβ για 30 δευτερόλεπτα 

Κατά την τιτλοδότηση αν χρησιµοποιηθούν λιγότερο από 3 ml διαλύµατος 

καυστικού νατρίου το τηγανέλαιο είναι πολύ καλό για παραγωγή βιοντίζελ. Αν 

χρησιµοποιηθούν 3 – 6 ml το τηγανέλαιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παραγωγή 
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βιοντίζελ. Τέλος αν απαιτείται ποσότητα µεγαλύτερη από 6 ml του διαλύµατος 

πιθανώς βιοντίζελ να µην είναι τόσο καλή, το τηγανέλαιο να έχει πυρολυθεί από 

υπερβολικό τηγάνισµα και ίσως η ποιότητα του. 

Παρακάτω απεικονίζονται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, κατά την 

υλοποίηση από τους µαθητές: 

 

 
Εικόνα 4.3: Αντιδραστήρια Τιτλοδότησης. 

 

  
Εικόνα 4.4: 10ml Ισοπροπυλική Αλκοόλη. Εικόνα 4.5: 1ml Τηγανόλαδο 
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Εικόνα 4.6. Προσθήκη Φαινολοφθαλεΐνης Εικόνα 4.7: Προσθήκη 1ml ∆ιάλυµα 

ΝΑΟΗ. 

 

 

 
Εικόνα 4.8: ∆ιαδικασία  Τιτλοδότησης από τους µαθητές 
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Εικόνα 4.9: ∆ιαδικασία  Τιτλοδότησης από τους µαθητές 

 

 

 
Εικόνα 4.10: Προσθήκη διαλύµατος καυστικού νατρίου 

 

 

Παραγωγή βιοντίζελ 
Μετά τις µετρήσεις και δοκιµές πραγµατοποιείται η παραγωγή βιοντίζελ 100 

λίτρων. Η διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή βιοντίζελ είναι η εξής: 

1) Ρυθµίζοντας τις βάνες του συστήµατος, το σύστηµα τροφοδοτείται µε 

ποσότητα ίση µε 100 λίτρα τηγανελαίου 

2) Το ανοξείδωτο δοχείο τροφοδοτείται µε την ανάλογη ποσότητα 
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µεθανόλης (200ml ανά λίτρο λαδιού, δηλαδή για τα 100 λίτρα 

τηγανελαίου 20 λίτρα µεθανόλης) 

3) Με το πάτηµα του διακόπτη «Έναρξη προγράµµατος» ξεκινάει η 

διαδικασία 

4) Προστίθεται το καυστικό νάτριο στο ανοξείδωτο δοχείο της 

µεθανόλης 

5) Όταν το τηγανέλαιο φθάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία 55 - 62
o 

C, 

διακόπτεται το ανακάτεµα της µεθανόλης και αυτόµατα µεταφέρεται η 

µεθανόλη στη δεξαµενή µε το τηγανέλαιο 

6) Το ανακάτεµα του µίγµατος διαρκεί 70 λεπτά 

7) Το µίγµα αφήνεται να ηρεµίσει και κατακάθεται η γλυκερίνη. Μετά 

από 1 – 2 ώρες αποµακρύνεται η πρώτη γλυκερίνη. Η υπόλοιπη 

γλυκερίνη θα κατακαθίσει µετά από 8 ώρες. 

8) Αφαιρείται όλη η γλυκερίνη χρησιµοποιώντας ειδική βάνα στο κάτω 

µέρος του συστήµατος. Μετά την αποµάκρυνση της γλυκερίνης το 

βιοντίζελ πρέπει να φιλτραριστεί. Το φιλτράρισµα είναι απαραίτητο 

γιατί αποµακρύνει άλατα, µικροποσότητα σαπουνιού και πιθανή 

περίσσεια µεθανόλης. 

Παρακάτω απεικονίζονται καταγραφή των σταδίων της διαδικασίας. 

 

 

 
Εικόνα 4.11: συλλογή ελαίων από τους µαθητές 
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Εικόνα 4.12: Οι µαθητές επί τω έργω… 

 

 
Εικόνα 4.13: ∆οχείο συλλογής ελαίου 
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Εικόνα 4.14: Παραγόµενη Γλυκερίνη. 

Η γλυκερίνη λόγω µεγαλύτερης πυκνότητας κάθεται κάτω από το στρώµα του βιοντίζελ. 

 

 
Εικόνα 4.15: Τελικό Προϊόν Bio-1. 
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Εξευγενισµός Βιοντίζελ Bio-1 
Ο εξευγενισµός περιλαµβάνει όλες της διεργασίες αποµάκρυνσης καταλοίπων 

της αντίδρασης και των παραπροϊόντων και αποτελεί καθοριστικό στάδιο για την 

καθαρότητα του τελικού προϊόντος. Στο συγκεκριµένο δείγµα ακολουθείτε η 

διεργασία της υγρής πλύσης (Wet Washing) η οποία βασίζεται στην 

υδατοδιαλυτότητα των καταλοίπων. 

 

 

 

Εικόνα 4.16: 1η Πλύση. Εικόνα 4.17: 5η Πλύση. 

 



 33 

 
Εικόνα 4.18: Τελικό προϊόν Bio-1 µετά την Υγρή Πλύση. 

 

 

 
 

Εικόνα 4.19: 

Μέτρηση pH πριν την έκπλυση 

Εικόνα 4.20: 

Μέτρηση pH µετά την έκπλυση. 
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5. Εφαρµογή στην Πράξη – Σύγκριση Βιοντίζελ και 

Πετρελαίου Θέρµανσης 

 

Σύγκριση του παραγώµενου βιοντίζελ και πετρελαίου θέρµανσης στην πράξη 
Για την σύγκριση του βιοντίζελ και του πετρελαίου θέρµανσης ως καύσιµα, 

σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης µε λέβητα και καυστήρα πετρελαίου 

προκειµένου να ζεσταθεί νερό το οποίο στη συνέχεια µέσω της εγκατάστασης 

θέρµανσης θα θερµάνει ένα χώρο, χρησιµοποιήθηκε η διάταξη που υπάρχει στο 

Εργαστήριο  Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του 1
ου

 Εργαστηριακού 

Κέντρου Ηρακλείου. 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν από τους µαθητές του τµήµατος  ΓΜ (Γ 

τάξη Τοµέα Μηχανολογίας, Ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 

Κατασκευών) του 6
ου

 Επαγγελµατικού Λυκείου Ηρακλείου στα πλαίσια του 

εργαστηριακού µέρους του µαθήµατος «Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών 

Θερµάνσεων» σε συνεργασία µε τους καθηγητές που διδάσκουν το εργαστηριακό 

µέρος του µαθήµατος. 

 

Περιγραφή της ∆ιάταξης 
Η διάταξη αυτή αποτελείται από ένα χαλύβδινο λέβητα “Lavitherm  L30”  

ονοµαστικής απόδοσης 35,5Kw ή 30.000 Kcal/h µε µέγιστη θερµοκρασία του νερού 

στους 90° C και πίεσης 4 bar. Στο λέβητα αυτό είναι κατάλληλα συνδεδεµένος ο 

καυστήρας  της Oertli “OEX 4LE” µε ελάχιστη απόδοση  18,9  Kw  και µέγιστη 

52Kw. Η πρώτη αντιστοιχεί σε παροχή καυσίµου 1,6 Kg/h και η δεύτερη σε 4,4 Kg/h.  

Η διατοµή του κατακόρυφου τµήµατος της καµινάδας έχει διαστάσεις 

20*20cm και µήκος 11m. Η καµινάδα συνδέεται µε τον λέβητα µε εύκαµπτο 

αεραγωγό Φ200 mm (σπιράλ Φ200) µήκους 2m.Η γραµµή προσαγωγής είναι χάλκινη 

µε διάµετρο χαλκοσωλήνα Φ28mm και περιλαµβάνει τον διαχωριστήρα αέρα, µε 

θερµοµανόµετρο και βαλβίδα ασφαλείας και στη συνέχεια τρίοδη βάνα ανάµιξης. Η  

παροχή του ζεστού νερού στη συνέχεια διαχωρίζεται σε δύο κυκλώµατα, µε 

αντίστοιχους κυκλοφορητές το κάθε ένα. 

Στο ένα κύκλωµα έχουν συνδεθεί δύο δίστηλα σώµατα το ένα  ΙΙ/505/ 10 

φέτες και το άλλο  ΙΙ/505 µε 9 φέτες. Στο άλλο κύκλωµα συνδέονται 3 δίστηλα 

σώµατα  ΙΙ/655/µε 10 φέτες και 3τρία FCU (400)  οροφής τύπου FP 03 µε 

ονοµαστική απόδοση στην θέρµανση 3600 w. Σε κάθε κύκλωµα στην επιστροφή 

είναι συνδεδεµένος ένας θερµιδοµετρητής  της techem για την καταγραφή της 

ενέργειας που αποδίδεται. 
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Εικόνα 5.1: 

Εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης µε λέβητα και καυστήρα πετρελαίου 

 

 

 
Εικόνα 5.2 : Μαθητές του τµήµατος  ΓΜ του 6

ου
 ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου 

 µε τους καθηγητές που διδάσκουν το εργαστηριακό µέρος 

 του µαθήµατος «Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών Θερµάνσεων» 

 

Αποτελέσµατα 
Στον καυστήρα αρχικά είχε τοποθετηθεί ένα µπεκ της danfoss το 0.85 /60°/S  µε 

ονοµαστική παροχή 3.31Kg/h και η αντλία πετρελαίου ήταν ρυθµισµένη στα 13 bar. 

Η θερµοκρασία του χώρου του εργαστηρίου ήταν 15°C. 
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Εικόνα 5.3: ο ψεκασµός ενός µπεκ S 

 

Πίνακας 5.1: Πίνακας Παροχής Μπεκ Καυστήρων Diesel 

 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Αρχικά τέθηκε σε λειτουργία η 

εγκατάσταση µε πετρέλαιο diesel από την δεξαµενή καυσίµου της µέχρι η 

θερµοκρασία του νερού της προσαγωγής να φτάσει τους 60°C. Στη συνέχεια 

σταµατούσε η λειτουργία της εγκατάστασης.  

Ο καυστήρας στη συνέχεια τροφοδοτήθηκε από δοχείο που περιείχε 

συγκεκριµένο όγκο  πετρελαίου diesel και στη συνέχεια αντίστοιχη ποσότητα 

βιοντίζελ. Στην πρώτη µέτρηση ο όγκος του καυσίµου ήταν 750ml και για τις δύο 

περιπτώσεις ενώ στην δεύτερη ήταν 500ml.  

Την στιγµή που ξεκινούσε ο καυστήρας για να καεί η ποσότητα του 

πετρελαίου γινόταν καταγραφή των ενδείξεων των ωροµετρητών και η εγκατάσταση 

λειτουργούσε µέχρι να κρυώσει το νερό πάλι στους 60° C. 

 

Για το πετρέλαιο diesel  είχαµε: 

Ποσότητα 

diesel  

 

(ml) 

Αρχική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Τελική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Παροχή αέρα 

(ένδειξη του 

damper στον 

καυστήρα) 

Θερµοκρα-

σία χώρου 

 

(°C) 

Θερµοκρασία 

καυσαερίων 

 

(°C) 

Βαθµός 

απόδοσης 

 

(%) 

Ενδείξεις 

θερµιδο-

µετρητών 

(Kwh) 

750 60 60 120 15 235 90 6 

 
Ένδειξη της αιθάλης  Συγκέντρωση CO2  (%) Πίεση αντλίας (bar) 

2 13 13 
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Για την πρώτη µέτρηση µε βιοντίζελ για την αντίστοιχη ποσότητα καυσίµου  είχαµε: 

Ποσότητα 

diesel  

 

(ml) 

Αρχική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Τελική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Παροχή αέρα 

(ένδειξη του 

damper στον 

καυστήρα) 

Θερµοκρα-

σία χώρου 

 

(°C) 

Θερµοκρασία 

καυσαερίων 

 

(°C) 

Βαθµός 

απόδοσης 

 

(%) 

Ενδείξεις 

θερµιδο-

µετρητών 

(Kwh) 

750 60 60 Αρχικά 125-

µετά 145 

15 200 90 6 

 
Ένδειξη της αιθάλης Συγκέντρωση CO2  (%) Πίεση αντλίας (bar) 

2 11 Αρχικά 13 µετά 15. 

Ο καυστήρας ξεκίνησε στα 20 bar  

(πολύ υψηλή πίεση) 

 

Η χαµηλή θερµοκρασία του χώρου είχε ως αποτέλεσµα να µην διακόψει την 

λειτουργία του ο λέβητας µέχρι να καεί όλο το πετρέλαιο και να υπάρχει η άνεση 

χρόνου για να πραγµατοποιηθούν οι µετρήσεις. 

Στην βιβλιογραφία (Demirbas, 2009) αναφέρεται ότι σε εγκαταστάσεις που 

χρησιµοποιούν για πρώτη φορά βιοντίζελ αποσπώνται σωµατίδια και κοµµάτια από 

σκουριές κατά την ροή του βιοντίζελ µέσα από τις δεξαµενές και τις σωληνώσεις Το 

βιοντίζελ είναι τέτοιο είδος καυσίµου, που µπορεί να απορροφήσει υγρασία και 

εποµένως να αυξήσει την φθορά διάβρωσης. Επειδή το βιοντίζελ είναι περισσότερο 

υγροσκοπικό από το ντίζελ, είναι και περισσότερο ηλεκτρικά αγώγιµο, έχει αυξηµένη 

πολικότητα και διαλυτότητα. Το ελεύθερο νερό στο βιοντίζελ δεν είναι επιθυµητό 

γιατί µπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη µικροβίων και διαβρώνει διάφορα συστατικά 

του συστήµατος. Το γεγονός αυτό ίσως εξηγεί την αύξηση της πίεσης που 

απαιτήθηκε για να λειτουργήσει ο λέβητας µε το βιοντίζελ για πρώτη φορά. 

Την επόµενη εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε άλλη µια µέτρηση µε µικρότερη 

όµως ποσότητα καυσίµου. Προηγήθηκε η αντικατάσταση του µπεκ και στον 

καυστήρα τοποθετήθηκε ένα νέο µπεκ το 0.75 /60°/S της danfoss ονοµαστικής 

παροχής 2.94Kg/h και η αντλία πετρελαίου ήταν ρυθµισµένη στα 13 bar 

 

 
Εικόνα 5.4: Μπεκ 
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Για το πετρέλαιο diesel  είχαµε: 

Ποσότητα 

diesel  

 

(ml) 

Αρχική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Τελική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Παροχή αέρα 

(ένδειξη του 

damper στον 

καυστήρα) 

Θερµοκρα-

σία χώρου 

 

(°C) 

Θερµοκρασία 

καυσαερίων 

 

(°C) 

Βαθµός 

απόδοσης 

 

(%) 

Ενδείξεις 

θερµιδο-

µετρητών 

(Kwh) 

500 60 60 100 15 220 90.4 5 

 
Ένδειξη της αιθάλης  Συγκέντρωση CO2  (%) Πίεση αντλίας (bar) 

2 12.5 13 

 

Για τη δεύτερη µέτρηση µε βιοντίζελ για την αντίστοιχη ποσότητα καυσίµου  είχαµε: 

Ποσότητα 

βιοντίζελ 

 

(ml) 

Αρχική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Τελική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Παροχή αέρα 

(ένδειξη του 

damper στον 

καυστήρα) 

Θερµοκρα-

σία χώρου 

 

(°C) 

Θερµοκρασία 

καυσαερίων 

 

(°C) 

Βαθµός 

απόδοσης 

 

(%) 

Ενδείξεις 

θερµιδο-

µετρητών 

(Kwh) 

500 60 60 Αρχικά 60-

µετά 70 

15 200 91 4 

 
Ένδειξη της αιθάλης Συγκέντρωση CO2  (%) Πίεση αντλίας (bar) 

2  

Αρχικά 5 όταν ο αέρας 

είχε ρυθµιστεί στο 60. 

Μετά ρυθµίστηκε στο 

70 ο αέρας µε 

αποτέλεσµα η τιµή της 

αιθάλης να πέσει στο 2 

11 Χωρίς αλλαγή στη ρύθµιση της 

αντλίας η πίεση σταθεροποιήθηκε 

αρχικά στα 14 και στη συνέχεια στα 

13.8 bar   

 

Την επόµενη εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε άλλη µια µέτρηση µε την ίδια 

ποσότητα καυσίµου και το ίδιο µπεκ το 0.75 /60°/S  της danfoss  ονοµαστικής 

παροχής 2.94Kg/h και η αντλία πετρελαίου ήταν ρυθµισµένη στα 13 bar. 

 

Για το πετρέλαιο diesel  είχαµε: 

Ποσότητα 

βιοντίζελ 

 

(ml) 

Αρχική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Τελική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Παροχή αέρα 

(ένδειξη του 

damper στον 

καυστήρα) 

Θερµοκρα-

σία χώρου 

 

(°C) 

Θερµοκρασία 

καυσαερίων 

 

(°C) 

Βαθµός 

απόδοσης 

 

(%) 

Ενδείξεις 

θερµιδο-

µετρητών 

(Kwh) 

500 50 50 130 15 210 90.3 4 

 
Ένδειξη της αιθάλης  Συγκέντρωση CO2  (%) Πίεση αντλίας (bar) 

2 12 13 

 

Για την τρίτη µέτρηση µε βιοντίζελ για την αντίστοιχη ποσότητα καυσίµου  είχαµε: 

Ποσότητα 

βιοντίζελ 

 

(ml) 

Αρχική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Τελική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Παροχή αέρα 

(ένδειξη του 

damper στον 

καυστήρα) 

Θερµοκρα-

σία χώρου 

 

(°C) 

Θερµοκρασία 

καυσαερίων 

 

(°C) 

Βαθµός 

απόδοσης 

 

(%) 

Ενδείξεις 

θερµιδο-

µετρητών 

(Kwh) 

500 50 50 130 15 210 91.8 5 

 
Ένδειξη της αιθάλης Συγκέντρωση CO2  (%) Πίεση αντλίας (bar) 

1 

 

14 Χωρίς αλλαγή στη ρύθµιση της 

αντλίας η πίεση σταθεροποιήθηκε 

αρχικά στα 14 και στη συνέχεια στα 

13.8 bar   
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Για την τέταρτη µέτρηση χρησιµοποιήθηκε το ίδιο µπεκ και ως καύσιµο το µίγµα πετρελαίου 

(20%) µε βιοντίζελ (80%) για την αντίστοιχη ποσότητα καυσίµου  είχαµε: 

Ποσότητα 

diesel  + 

βιοντίζελ 

 

(ml) 

Αρχική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Τελική 

θερµοκρα-

σία νερού 

(°C) 

Παροχή αέρα 

(ένδειξη του 

damper στον 

καυστήρα) 

Θερµοκρα-

σία χώρου 

 

(°C) 

Θερµοκρασία 

καυσαερίων 

 

(°C) 

Μέσος 

Βαθµός 

απόδοσης 

 

(%) 

Ενδείξεις 

θερµιδο-

µετρητών 

(Kwh) 

500 50 50 100 15 190 92 5 

 
Ένδειξη της αιθάλης Συγκέντρωση CO2  (%) Πίεση αντλίας (bar) 

1 
 

12.5 Η πίεση της αντλίας σταθεροποιήθηκε 

αρχικά στα 14 και στη συνέχεια στα 

13.6 bar   
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6. Συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις εργαστηριακές 

µετρήσεις 

 

Μελετώντας τους παραπάνω πίνακες συµπεραίνουµε ότι τα δύο καύσιµα 

συγκρινόµενα µεταξύ τους µας δίνουν παρόµοια αποτελέσµατα, στην ποιότητα 

καύσης και στην αποδιδόµενη ενέργεια στο σύστηµα θέρµανσης ως εκ τούτου µπορεί 

και το βιοντίζελ να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε µια κεντρική θέρµανση. 

Ενδεχοµένως να απαιτούνται περισσότερες µετρήσεις σε διαφορετικές 

συνθήκες για να επιβεβαιώσουν το παραπάνω συµπέρασµα καθώς και περισσότερες 

αναλύσεις όπως πχ  για τα οξείδια του αζώτου ή του θείου. 

Στο βιοντίζελ η περιεκτικότητα σε θείο είναι πάρα πολύ µικρή, σχεδόν 

µηδενική (Biodiesel Handling and Use Guidelines, K. Shaine Tyson, National 

Renewable Energy Laboratory, NREL/TP 580-30004, September 2001). 

Επειδή ο θερµιδοµετρητής που έχουµε στο εργαστήριο µετράει ακέραιες 

µονάδες ενέργειας είναι λογικό να υπάρχει απόκλιση στις µετρούµενες τιµές της  

ενέργειας για το λόγο αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν αρκετές µετρήσεις µε 

µεγάλη όµως ποσότητα καυσίµου έτσι ώστε το συνολικό σφάλµα που θα προκύπτει 

από την στρογγυλοποίηση στη µέτρηση της ενέργειας να είναι µικρό ως ποσοστό. 

∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι το βιοντίζελ έχει µεγαλύτερο ιξώδες από το 

πετρέλαιο θέρµανσης γιατί η πίεση στην αντλία πετρελαίου είναι λίγο µεγαλύτερη µε 

το βιοντίζελ, λόγω του ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση του ιξώδους µε τα περιεχόµενα 

στο βιοντίζελ  τριγλυκερίδια που δεν αντέδρασαν. 

Υψηλό ιξώδες οδηγεί σε λιγότερη ατµοποίηση του καυσίµου γεγονός που 

επηρεάζει τη σωστή λειτουργία των µπεκ (injectors) καυσίµου (Demirbas, 2009) .Για 

το πετρέλαιο θέρµανσης η πίεση ήταν 13 bar ενώ για το βιοντίζελ ήταν αρχικά 14 bar 

και στη συνέχεια έπεσε στα 13.8 bar. 

Για την καύση του βιοντίζελ απαιτήθηκε λιγότερη ποσότητα αέρα σε σχέση 

µε το πετρέλαιο θέρµανσης, ίσως γιατί έχει µικρότερη θερµογόνο δύναµη ως καύσιµο 

ή αρκετή ποσότητα οξυγόνου διαλυµένη στην µάζα του. Το βιοντίζελ περιέχει αρκετό 

οξυγόνο (περίπου 10% κ.β.), µε αποτέλεσµα η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε 

µονοξείδιο του άνθρακα (CO), σε άκαυστους υδρογονάνθρακες (H/C) και σε αιθάλη 

να είναι πολύ µικρότερη απ’ ότι στο συµβατικό ντίζελ. Όταν χρησιµοποιήθηκε το 

µίγµα πετρελαίου µε το βιοντίζελ παρατηρήθηκε  µια µικρή µείωση της πίεσης στην 

αντλία πετρελαίου από τα 13,8 στα 13,6 bar. 
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Παράρτηµα 1 – Συµµετέχοντες µαθητές 

 

 

Χωρίς τη συµβολή των µαθητών, η παραπάνω εργασία θα είχε µείνει µόνο ως 

άσκηση επί χάρτου. Οι µαθητές που εκπόνησαν την εργασία είναι οι παρακάτω 

µαθητές της ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών που 

συµµετείχαν είναι επίσης µέλη της οµάδας του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης «Αειφόρο Σχολείο – Μετρήσεις ∆εικτών»: 

 

1  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3 ΚΑΝ∆ΗΛΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 

4 ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

5 ΚΥΡΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

6 ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

8 ΜΗΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 

9 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

10 ΜΙΧΕΛΕΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

11 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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Παράρτηµα 2 -Σύγκριση Ντίζελ – Βιοντιζελ 
 

Το βιοντίζελ έχει πυκνότητα 0,88 kg/L έναντι 0,85 kg/L τoυ πετρελαίου ντίζελ 

. Επειδή το βιοντίζελ είναι ελαφρώς βαρύτερο από το πετρέλαιο ντίζελ, η κοινή 

διαδικασία µίξης είναι η προσθήκη του βιοντίζελ στο πάνω µέρος του πετρελαίου 

ντίζελ. Το βιοντίζελ δεν περιέχει άζωτο ή αρωµατικές ουσίες και περιέχει 

χαρακτηριστικά λιγότερο από 15 ppm θείου. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Ιδιότητες καυσίµου  Ντίζελ  Βιοντιζελ  

Στάνταρ  ASTM D975  ASTM PS 121  

Σύνθεση Καυσίµου  C10-C21 ΗC  C12-C22 FAME  

Ελάχιστη θερµαντική Αξία 

(Btu/gal)  

131,295  117,093  

Κινηµατικό Ιξώδες σε 40°C  1.3-4.1  1.9-6.0  

Ειδικό βάρος σε 60°F (kg/l)  0.85  0.88  

Πυκνότητα σε 15°C (lb/gal)  7.079  7.328  

Νερό (ppm κ.β.)  161  0.05% max  

Άνθρακας % κ.β.  87  77  

Υδρογόνο % κ.β.  13  12  

Οξυγόνο % κ.β  0  11  

Θείο % κ.β  0.05 max  0.0 - 0.0024  

Σηµείο Ζέσης°C  188-343  182-338  

Σηµείο Ανάφλεξης °C  60-80  100-170  

Σηµείο Θόλωσης°C -15 έως 5  -3 έως 12  

Σηµείο Απόχυσης°C -35 έως-15  -15 έως 10  

Αριθµός Κετανίου 40-55  48-65  

Στοιχειοµετρική αναλογία 

αέρα/ καυσίµου κ.β.  

15  13.8  

 

Το βιοντίζελ περιέχει κατά 11% οξυγόνο, στο οποίο οφείλεται η ελαφρώς 

χαµηλότερη θερµαντική αξία του (ενεργειακό περιεχόµενο) όπως και οι 

χαρακτηριστικά χαµηλές εκποµπές µονοξείδιου του άνθρακα, αιθάλης, και 

υδρογονανθράκων. Το ενεργειακό περιεχόµενο του βιοντιζελ είναι κατά προσέγγιση 

10% λιγότερο από το ντίζελ Νο. 2 και συγκρίσιµο µε το ντίζελ No.1 (κηροζίνη). Η 

αποδοτικότητα του βιοντίζελ είναι ίδια µε το ντίζελ. Η οικονοµία στην κατανάλωση, 

η ισχύς, και η ροπή µίας µηχανής είναι ανάλογες προς την θερµαντική αξία του 

βιοντίζελ ή του µίγµατος βιοντίζελ.  
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΙΖΕΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Ντίζελ πετρελαίου  129.500 

Btu/gal  

Ντίζελ πετρελαίου  129.500 

Btu/gal  

Βιοντιζελ από ζωικά 

λίπη  

115.720 

Btu/gal  

Βιοντιζελ από φυτικά 

έλαια  

119.216 

Btu/gal  

∆ιαφορά -10,6%  -7,9% 

Πηγή: A Comprehensive Analysis of Biodiesel Impacts on Exhaust 

Emissions,EPA420-P-02-001, October 2002 
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Παράρτηµα 3 – Αναφορές για βιοκαύσιµα στον Τύπο 

 

 

Χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια ζεσταίνουν σχολεία της Πάτρας! 
 

 
 

Μέχρι και 850 ευρώ τον χρόνο µπορεί να εξοικονοµήσει ένα µέσο σχολείο 

από τις δαπάνες θέρµανσης, χρησιµοποιώντας βιοκαύσιµο που παράγεται από την 

επεξεργασία µαγειρικών ελαίων. Ταυτόχρονα, οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά στην 

προστασία του περιβάλλοντος, αναλαµβάνοντας να συγκεντρώνουν µαγειρικά έλαια 

που στέλνονται για επεξεργασία για να µετατραπούν σε βιοκαύσιµο. 

Ήδη οι µαθητές 23 σχολείων της Πάτρας µετέχουν στο πιλοτικό πρόγραµµα 

συλλογής χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων, που υλοποιούν η Αναπτυξιακή 

∆ηµοτική Επιχείρηση Πάτρας και η αντιδηµαρχία Περιβάλλοντος.  

Όπως λέει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, προϊστάµενος του τµήµατος 

Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης της Α∆ΕΠ, έχει γίνει επεξεργασία 2.800 

λίτρων τηγανέλαιων που συλλέχθηκαν στα 23 σχολεία και ήδη τοποθετήθηκαν 700 

λίτρα στις δεξαµενές πετρελαίου θέρµανσης, όπου το βιοκαύσιµο αναµεµειγµένο µε 

το πετρέλαιο θέρµανσης θα ζεστάνει µαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 

 

Ενέργεια από τα υποπροϊόντα της ελιάς 
 

Στην Ελλάδα, που είναι η τρίτη µεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον 

κόσµο, από τα 130 εκατοµµύρια ελαιόδεντρα, που βρίσκονται σε περισσότερους από 

40 νοµούς της χώρας (σε σύνολο 52), παράγονται ετησίως χιλιάδες τόνοι προϊόντων 

από κλαδέµατα, τα οποία καίγονται στους ελαιώνες. Από την επεξεργασία του 

ελαιόκαρπου στα 2.000 ελαιουργεία, παράγονται χιλιάδες τόνοι φύλλα και περίπου 

750.000 τόνοι ελαιοπυρήνα. 
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Οι µεγάλες αυτές ποσότητες, που µέχρι σήµερα αντιµετωπίζονται ως 

απόβλητα των ελαιουργείων και που οι µισές και πλέον από αυτές οδηγούνται και 

καταναλώνονται στα λιγοστά πυρηνελαιουργεία της χώρας για παραγωγή του 

πυρηνέλαιου, αποτελούν ένα σπουδαίο εγχώριο ενεργειακό πόρο. Ένα ενεργειακό 

θησαυρό, πολύ χαµηλού κόστους, µε υψηλή θερµοδυναµική αξία, η οποία είναι 

περίπου ίση µε το 1/3 αυτής του πετρελαίου.  

 

 

∆. Νεάπολης-Συκεών: Ξεχωρίζει στην ανακύκλωση τηγανόλαδων 
Μια ακόµη σχολική µονάδα, η τέταρτη κατά σειρά, θα ζεσταθεί τον χειµώνα 

µε βιοντίζελ που έχει παραχθεί από την ενεργειακή αξιοποίηση των τηγανόλαδων, τα 

οποία συλλέγονται από τα νοικοκυριά στο πλαίσιο της διαρκούς εκστρατείας του 

δήµου Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης για την προώθηση και διεύρυνση των 

δράσεων ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για 

βιοκαύσιµο που είναι φιλικό προς το περιβάλλον εξαιτίας των πολύ χαµηλών ρύπων 

που παράγονται κατά την καύση του σε σχέση µε το συµβατικό πετρέλαιο, και το 

οποίο διοχετεύεται στις δεξαµενές σχολείων του δήµου που δεν έχουν συνδεθεί µε το 

δίκτυο φυσικού αερίου. Η νέα ποσότητα βιοκαυσίµου (450 λίτρα) θα παραδοθεί αυτή 

τη φορά στο 14ο Νηπιαγωγείο της ∆.Ε. Νεάπολης για τις ανάγκες θέρµανσης του 

κτιρίου,στοοποίοφιλοξενούνται30παιδιά.H ποσότητα αυτή είναι ένα µέρος του 

αποτελέσµατος της ενεργειακής αξιοποίησης των τηγανόλαδων που παραδόθηκαν 

στο Εργαστήριο Θερµοδυναµικής του Τµήµατος Μηχανολογίας του ΤΕΙ ∆υτ. 

Μακεδονίας (Κοζάνη),µε το οποίο συνεργάζεται ο δήµος Νεάπολης-Συκεών. Μέχρι 

σήµερα, από τον Αύγουστο του 2010 που ξεκίνησε η υλοποίηση του πρωτοποριακού 

προγράµµατος στον πρώην δήµο Συκεών, στο ΤΕΙ έχουν παραδοθεί συνολικά 

περίπου 5.500 λίτρα τηγανόλαδων. 

Εξάλλου, από τον Αύγουστο του 2010, που ξεκίνησε το πρόγραµµα της 

ανακύκλωσης των τηγανόλαδων στον πρώην δήµο Συκεών, µέχρι και τον Οκτώβριο 

του 2013 έχουν συλλεχθεί 5.975 λίτρα µαγειρικών ελαίων από τα συνολικά 1.620 

νοικοκυριά. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2012 έκλεισε µε αύξηση 81,70% στον αριθµό των 

νέων νοικοκυριών που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία. Εντυπωσιακή ήταν και η 

άνοδος της ποσότητας τηγανόλαδων που συλλέχτηκε, σηµειώνοντας αύξηση 

200,76% (1.985 λίτρα το 2012 έναντι 660 του 2011), ενώ το 2013 «τρέχει» µε 

ρυθµούς αύξησης 65,50%, επιδόσεις που έχουν καταστήσει το δήµο Νεάπολης-

Συκεών σηµείο πανελλήνιας αναφοράς. 
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Προοπτική ανάπτυξης βιοκαυσίµων στην Κρήτη 
 

Ο τοµέας των βιοκαυσίµων αποτελεί έναν ταχύτητα ανερχόµενο οικονοµικό 

κλάδο που στην νέα διαµορφούµενη ενεργειακή δύναµη  που θα ισχύσει πλήρως µετά 

την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων, θα καταλάβει σηµαντικό ποσοστό 

συµµετοχής. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τον δεσµευτικό στόχο «20-20-

20»,που περιλαµβάνει την υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων κίνησης 
απόβιοκαύσιµα σε ποσοστό 10% µέχρι το 2020. Υπό αυτό το πρίσµα, η παραγωγή 

βιοντίζελ έχει µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και στην Ελλάδα, καθώς δηµιουργείται 

άµεσα η ανάγκη αύξησης της παραγωγής. H χρήση XBE για την παραγωγή βιοντίζελ 

αποτελεί λύση για την παραγωγή αειφόρου ενέργειας που µπορεί άµεσα να 

ενσωµατωθεί στην υπάρχουσα αγορά. Συγκριτικά µε άλλες πρώτες ύλες, η παραγωγή 

βιοντίζελ από XBE πλεονεκτεί τόσο σε περιβαλλοντική απόδοση, µε χαµηλότερες 

συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, όσο και σε οικονοµική, αφού το 

συνολικό κόστος παραγωγής είναι χαµηλότερο, λόγω της χαµηλής τιµής των πρώτων 

υλών. 

Στην Κρήτη, το υπάρχον διαθέσιµο δυναµικό XBE προέρχεται κυρίως από 

επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, στέκια ανακύκλωσης πολιτών κ.α. Η ολοκληρωµένη 

διαχείρισή τους προς την παραγωγή βιοντίζελ, θα µειώσει την επιβάρυνση των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων του νησιού από τα συγκεκριµένα 

απόβλητα, ενώ παράλληλα ήδη δηµιουργεί όλο και περισσότερες νέες θέσεις 

εργασίας, αφού συνεχώς αυξάνονται οι εταιρείες συλλογής ΧΒΕ. Στην Κρήτη 

δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες στον τοµέα της συλλογής, µεταφοράς και 

αποθήκευσης των Χρησιµοποιηµένων Βρώσιµων Ελαίων, τα οποία κατατάσσονται 

στην κατηγορία µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηρακλείου υφίστανται δώδεκα (12) επιχειρήσεις συλλογής 

και µεταφοράς ΧΒΕ 
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Παράρτηµα 4 – Αφίσες 

 

 

 

 

 

   


