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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
 
α) Περιγραφή φυσικού αντικειµένου της  εργασίας : 

Με την βοήθεια φυσικών και χηµικών διεργασιών παρασκευάσθηκε από φυτικά έλαια 
(σογιέλαιο, ηλιέλαιο) βιοπετρέλαιο κίνησης, που µπορεί να υποκαταστήσει σε ποσοστό περίπου 5-
10% το συµβατικό πετρέλαιο κίνησης.  
 

Το έργο απαίτησε: 
1) την µελέτη των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων των πρώτων υλών και των προϊόντων,  
2) τον σχεδιασµό και την κατασκευή συσκευών ανάµιξης, αντίδρασης, απόσταξης και πλύσης 

των πρώτων υλών και των προϊόντων και των παραπροϊόντων,  
3) το στήσιµο των συσκευών και την λειτουργία τους.  

 
Η διαδικασία περιλαµβάνει: 

1. ∆ιαλυτοποίηση καυστικού νατρίου σε µεθανόλη 
2. Αντίδραση µεθόξυ-νατρίου και φυτικών ελαίων (µετεστεροποίηση) µε θέρµανση. 
3. ∆ιαχωρισµός βιοπετρελαίου και γλυκερίνης 
4. Πλύση βιοπετρελαίου 
5. ∆ιαχωρισµός βιοπετρελαίου-νερού. 
6. Συµπληρωµατικές διεργασίες καθαρισµού. Ψύξη, διήθηση, απόσταξη υπό κενό. 
 

Παραλήφθηκε το προϊόν και ελέγχθηκαν τα βασικά του χαρακτηριστικά για να διαπιστωθεί 
η καταλληλότητά του καυσίµου (πυκνότητα, ιξώδες, σηµείο ανάφλεξης) σε σύγκριση µε το 
συµβατικό πετρέλαιο κίνησης. 
 
β) Οι στόχοι της εργασίας  

Οι στόχοι της εργασίας ήταν: 
1) Η γνώση σε βάθος από τους σπουδαστές των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των υλικών και πώς 

αυτές επηρεάζουν τον σχεδιασµό και την λειτουργία των συσκευών φυσικοχηµικών διεργασιών 
(διεύρυνση γνωστικών αντικειµένων). 

2) Η γνώση  των αρχών που διέπουν τη λειτουργία βασικών διεργασιών και η περιγραφή της 
συµπεριφοράς τους (διεύρυνση γνωστικών αντικειµένων-εξοικείωση µε νέες τεχνολογίες).  

3) Η κατανόηση  της ανάγκης να αντικατασταθούν κατά το δυνατόν σήµερα οι µη ανανεώσιµες 
µορφές ενέργειας µε εναλλακτικές ανανεώσιµες µορφές, ώστε να δοθεί λύση στο ενεργειακό 
πρόβληµα και να σταµατήσει η καταστροφή του  περιβάλλοντος από την ληστρική 
εκµετάλλευση και την ρύπανση, που επιτελείται (ενεργειακό πρόβληµα, προστασία 
περιβάλλοντος). 
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4) Να δοθεί έµφαση στις δυνατότητες που διαθέτει η σύγχρονη τεχνολογία να προτείνει 
καινοτόµες και βιώσιµες λύσεις σε χρονίζοντα προβλήµατα (αντιµετώπιση του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου-περιβάλλον). 

5) Να κατανοηθεί  η αποτελεσµατικότητα της συνέργειας ακόµη και σε προβλήµατα που 
θεωρούνται δυσεπίλυτα (παιδαγωγικός στόχος). 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Απαγωγός.  
∆οχεία ανάµιξης και αντίδρασης. 
Αναδευτήρες.  
Θερµαντήρας.  
∆ιαχωριστικές φιάλες και χοάνες. 
Κωνικές φιάλες µε εσµύρισµα. 
Αποστακτικές στήλες µε  κεκλιµένους ψυκτήρες.  
 

Οι σπουδαστές διδάσκονται µαθήµατα που καλύπτουν τις απαιτήσεις κατανόησης, 
σχεδιασµού και λειτουργίας απλών φυσικοχηµικών διεργασιών. Ως εκ τούτου έχουν τις 
απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για την  διεξαγωγή και  ολοκλήρωση της εργασίας, που 
περιγράφεται. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το έργο εντάσσεται στο πεδίο των νέων τεχνολογιών και είναι πρωτοποριακό για τα 
ελληνικά δεδοµένα. Στην Ευρώπη η  έρευνα για την αντικατάσταση/υποκατάσταση των 
συµβατικών πετροκαυσίµων µε καύσιµα προερχόµενα από βιοέλαια ξεκίνησε στην αρχή της 
τρέχουσας δεκαετίας. Το know how µονάδων παραγωγής βιοπετρελαίου σε µεγάλη κλίµακα 
εκτιµάται σε ενάµιση εκατοµµύριο ευρώ. 

Η διαδικασία αποτελεί αναµφισβήτητη µελλοντική προοπτική, οπωσδήποτε αναπόδραστη 
και για την ελληνική πραγµατικότητα, και η αποκόµιση γνώσεων γύρω από το θέµα αυτό, ιδιαίτερα 
από σπουδαστές της ειδικότητας των Χηµικών Εργαστηριακών Εφαρµογών θεωρείται επιτακτική. 

Οι διεργασίες που έλαβαν χώρα ήταν απόλυτα πραγµατοποιήσιµες εξ αιτίας της απλότητάς 
τους. Εξ άλλου οι απαιτούµενες συσκευές είναι απλές εργαστηριακές συσκευές και ο προσεκτικός 
χειρισµός τους θεωρείται προαπαιτούµενος για τους σπουδαστές του τοµέα, όπως προαπαιτούµενη 
θεωρείται και η εκτέλεση οποιασδήποτε άσκησης στα πλαίσια των εργαστηριακών µαθηµάτων. . Η 
κατασκευή τους από Plexiglas πραγµατοποιήθηκε σχετικά εύκολα, εν τούτοις εµφάνισαν σταδιακή 
αστάθεια πιθανόν λόγω καταπόνησης κατά την µορφοποίησή τους. 

Οι αναλύσεις ελέγχου της ποιότητας των πρώτων υλών και των προϊόντων ήταν αναλύσεις 
που σε µεγάλο βαθµό πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηριακών µαθηµάτων και σε 
κάθε περίπτωση θα έγιναν µε αναφορά σε εκείνες του συµβατικού πετρελαίου κίνησης.  
Παρασκευάσθηκε ικανοποιητική ποσότητα βιοπετρελαίου και γλυκερίνης. Το βιοπετρέλαιο 
διαχωρίστηκε και πλύθηκε εντατικά, ώστε να αποκτήσει υψηλή καθαρότητα. Η χρήση του ως 
πετρελαίου εξωτερικής καύσης δεν παρουσίασε κανένα πρόβληµα. Η γλυκερίνη δεν καθαρίσθηκε 
περαιτέρω. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. ∆ιαδίκτυο biodiesel_make 
2. ∆ιαδίκτυο biodiesel_mike 
3. ∆ιαδίκτυο biodiesel_yield 
4. ∆ιαδίκτυο ethyl_ester 
5. ∆ιαδίκτυο diodiesel_glycerin 
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