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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο «βιοκαύσιμα» εννοούμε ότι μπορεί να παραγάγει ενέργεια και 

προέρχεται από βιομάζα. Τα υγρά βιοκαύσιμα, βιοαιθανόλη και βιοντίζελ, 

χρησιμοποιούνται στις μεταφορές αντί της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, 

αντίστοιχα. Η γρήγορη και σχετικά εύκολη βιολογική τους σύνθεση, σε αντίθεση με 

τη μακροχρόνια και κάτω υπό ειδικές συνθήκες δημιουργία του αργού πετρελαίου, τα 

κατατάσσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θεωρούνται φιλικά προς το 

περιβάλλον.

Συγκρινόμενα με τα ορυκτά καύσιμα, παρουσιάζουν περιβαλλοντικά 

πλεονεκτήματα στη χρήση τους, ενώ εξετάζοντας όλο τον κύκλο ζωής τους μπορεί να 

εμφανίσουν και σημαντικά μειονεκτήματα. Τα τελευταία χρόνια, ο συνδυασμός 

περιβαλλοντικών, οικονομικών, εθνικών και γεωπολιτικών παραμέτρων σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οδήγησε στη θέσπιση διαφόρων μέτρων και κινήτρων για την 

αύξηση της χρήσης τους. Η εξέταση και η αποτίμηση, όμως, τόσο των 

πλεονεκτημάτων, όσο κυρίως των μειονεκτημάτων από τη ραγδαία αύξηση της 

χρήσης των υγρών βιοκαυσίμων, θα συμβάλλει στη διατήρηση του ανανεώσιμου 

χαρακτήρα τους και στην αποτροπή δημιουργίας σοβαρών 

περιβαλλοντικών/κλιματικών προβλημάτων με μη αναστρέψιμες οικονομικές και 

κοινωνικές συνέπειες.

Η βιοαιθανόλη, καλύπτει στη Βραζιλία, ήδη από τη δεκαετία του ’80, 

σημαντικό μέρος της ζήτησης σε καύσιμα κίνησης, ενώ και στις ΗΠΑ η βιοαιθανόλη 

χρησιμοποιείται σε ορισμένες Πολιτείες για ορισμένες χρήσεις (αγώνες ταχύτητας), 

ήδη πριν από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70.

Στην Ευρώπη, μόλις τώρα αρχίζουν τα βιοκαύσιμα να διεκδικούν μέρος της 

αγοράς καυσίμων στις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Οδηγία 2003/30 

ορίζει ότι μέχρι το 2010 το 5,75% των καυσίμων κίνησης των οχημάτων πρέπει να 

είναι βιοκαύσιμα και τα Κράτη Μέλη πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 

να εναρμονιστούν οι εθνικές νομοθεσίες και να αναπτυχθεί η παραγωγή και η χρήση 

τους.

Οι λόγοι που λαμβάνονται τα μέτρα αυτά είναι κυρίως περιβαλλοντικοί και 

γεωπολιτικοί και δευτερευόντως οικονομικοί και κοινωνικοί:
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• Οι περιβαλλοντικοί λόγοι αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών από τον 

κλάδο των μεταφορών και στη συμβολή επίτευξης των εθνικών στόχων 

(υποχρεώσεων) του Πρωτοκόλλου του Κιότο και στην αναμενόμενη επιβολή 

περιορισμών στις εκπομπές ρύπων με τα καυσαέρια των κινητήρων των 

αυτοκινήτων.

• Με τους γεωπολιτικούς λόγους επιδιώκεται η εξασφάλιση ασφάλειας 

εφοδιασμού καυσίμων και η μείωση των εισαγωγών και της εξάρτησης της 

Ευρώπης και των Κρατών Μελών της από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες.

• Οι οικονομικοί λόγοι σχετίζονται με τη δημιουργία νέων πεδίων 

επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας σε έναν τομέα με μεγάλο 

κύκλο εργασιών, τον τομέα των καυσίμων, και την ανάπτυξή τους σε χώρες 

και περιοχές που μέχρι σήμερα δεν σχετίζονται με την εξόρυξη πετρελαίου.

• Τέλος, οι κοινωνικοί λόγοι αποβλέπουν στη δυνατότητα χάραξης νέας 

αγροτικής πολιτικής και εξασφάλισης νέων αγροτικών δραστηριοτήτων σε 

εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και 

αξιοποιώντας αγροτικές εκτάσεις με περισσότερο αποδοτικό τρόπο.

Όλοι οι λόγοι αυτοί ήταν γνωστοί από χρόνια. Δύο παράγοντες, όμως, ώθησαν 

στη λήψη μέτρων για την αύξηση της παραγωγής και της χρήσης των βιοκαυσίμων:

• Η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 

της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής και

• Η μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, που κάνει τις εναλλακτικές 

λύσεις βιώσιμες οικονομικά και το κόστος των νέων καυσίμων ανταγωνιστικό 

στα παράγωγα του πετρελαίου.

Η εξάρτηση του σύγχρονου κόσμου από τα ορυκτά καύσιμα και τα 

αυξανόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, οδηγούν στη ανάγκη 

εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων. Μια τέτοια λύση πιθανώς να είναι τα βιοκαύσιμα, 

που παράγονται από αγροτικές πρώτες ύλες. Από τη μελέτη του κύκλου ζωής τους 

προκύπτει, ότι οι επιδράσεις τους στο περιβάλλον είναι περισσότερο θετικές σε 

σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι οι τοπικές συνθήκες 

εδάφους, άρδευσης και κλίματος είναι ευνοϊκές.

Μια απόφαση αύξησης της χρήσης των βιοκαυσίμων πρέπει να πάρει υπόψη 

όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Όταν η διατήρηση των φυσικών 

πόρων και η μείωση των επιπτώσεων του θερμοκηπίου έχουν μεγαλύτερη
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προτεραιότητα, τα βιοκαύσιμα θα ευνοούνται. Τα μειονεκτήματα είναι λιγότερο 

δραματικά και δεν ανατρέπουν το ισοζύγιο μιας συνολικά θετικής αξιολόγησης. Οι 

περιβαλλοντικές διαφορές μεταξύ των βιοκαυσίμων και των ορυκτών καυσίμων κατά 

τη χρήση τους δεν αναμένεται να αλλάξουν δραστικά στο μέλλον. Ωστόσο, τα 

πλεονεκτήματα των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα πιθανώς θα 

αυξηθούν συγκρινόμενα με τα συμβατικά καύσιμα, εάν επιτευχθεί η παραγωγή και η 

επεξεργασία τους με νέες τεχνολογίες και μεθόδους, όπως η χρήση αλγών (φύκια) 

που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενες δεξαμενές και της κυτταρινικής βιοαιθανόλης.

Οι παράμετροι και τα μεγέθη που εξετάζονται σε κάθε μελέτη κύκλου ζωής 

βιοκαυσίμων διαφέρουν μεταξύ τους λόγω διαφοράς αρχικών δεδομένων, όπως είναι:

• Η προέλευση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας

• Η ποιότητα του εδάφους και οι απαιτήσεις σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα

• Οι ανάγκες σε άρδευση και η προέλευση του νερού

• Ο τόπος επεξεργασίας της πρώτης ύλης για την παραγωγή των βιοκαυσίμων

• Το κόστος παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς, διανομής και χρήσης τους 

και

• Ο τόπος χρήσης τους και ο υπολογισμός τους στο τοπικό, εθνικό ή 

περιφερειακό ισοζύγιο περιβαλλοντικού οφέλους,

με αποτέλεσμα να διαφέρουν και τα τελικά αποτελέσματα της κάθε μελέτης. Αυτό 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάθε πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής βιοκαυσίμων 

πρέπει να υλοποιείται βάσει ιδιαίτερης μελέτης κύκλου ζωής, έχοντας ως βασικό 

κριτήριο, εκτός από την οικονομική διάσταση και τη βιωσιμότητα του 

περιβάλλοντος.
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ΜΕΡΟΣ 1°: ΒΙΟ ΑΙΘ ΑΝ ΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

1.1: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟ ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Η αιθανόλη ή αλλιώς βιοαιθανόλη, αφού δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα 

τεχνικής παρασκευής, της παρασκευαζόταν από του ανθρώπους κατά την προϊστορία 

σαν συστατικό των αλκοολικών ποτών. Ξηρά υπολείμματα σε 9000 ετών αγγεία 

βρέθηκαν στη βόρεια ενδοχώρα της Κίνας. Αυτά υποδηλώνουν την χρήση 

αλκοολικών διαλυμάτων ακόμα και από νεολιθικούς ανθρώπους. Η απομόνωση της 

αιθανόλης σαν καθαρό στοιχείο επιτεύχθηκε από Πέρσες αλχημιστές που ανέπτυξαν 

την τεχνική της απόσταξης κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του χαλιφάτου των 

Abbasid. Οι γραφές που αναφέρονται στον Jabir Ibn Hayyan (γνωστός και ως Geber) 

(721-815) περιγράφουν τους εύφλεκτους ατμούς από κρασί που βράζει. Ο Al-Kindi 

(801-873) περιέγραψε κατά μη διφορούμενο τρόπο, την τεχνική απόσταξης του 

κρασιού. Όπως ξέρουμε δεν μπορούμε να παραλάβουμε καθαρή αιθανόλη με 

απόσταξη, λόγω του αζεοτροπικού μείγματος που δημιουργείται. Με αυτό τον τρόπο 

το πιο καθαρό υδροαλκοολικό διάλυμα που μπορούμε να πετύχουμε είναι 

καθαρότητας 95.6%. Καθαρή αιθανόλη πρώτη φορά παρασκευάστηκε από τον 

Johann Tobias Lowitz το 1796, φιλτράροντας το διάλυμα της αιθανόλη μέσα από 

κάρβουνο.

Ο Antoine Lavoisier πρώτος περιέγραψε την αιθανόλη σαν μια σύνθετη ουσία 

που αποτελείται από άνθρακα υδρογόνο και οξυγόνο. Το 1808 ο Nicola-Theodore de 

Saussure προσδιόρισε τη χημική φόρμουλα της αιθανόλης και πενήντα χρόνια μετά, 

το 1858 ο Archibald Scott Couper δημοσίευσε την δομή, στο χώρο της χημικής 

φόρμουλας της αιθανόλης, κάνοντας έτσι την αιθανόλη μία από τις πρώτες ουσίες 

που καθορίστηκε η δομή τους.

Η αιθανόλη παρασκευάστηκε συνθετικά πρώτη φορά το 1826 από τις 

ανεξάρτητες προσπάθειες του Henry Hennel στην Μεγάλη Βρετανία και του S.G. 

Serullas στην Γαλλία. Ο Michael Faraday παρήγαγε αιθανόλη παρουσία καταλύτη
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οξέος, με ενυδάτωση του αιθυλενίου το 1828. Με μία παρόμοια διεργασία 

παρασκευάζεται και σήμερα η συνθετική αιθανόλη.

Η αιθανόλη χρησίμευε σαν καύσιμο για λάμπες στις, προ του εμφυλίου 

πόλεμου των Η.Π.Α. και σαν καύσιμο του πρώιμου μοντέλου αυτοκινήτου Τ που 

κατασκευαστής του ήταν ο Χένρι Φορντ. Σαν καύσιμο κινήσεως η αιθανόλη δεν 

μπορούσε να αντιμετωπίσει τα φθηνά πετρελαϊκά καύσιμα, για αυτό χάθηκε από τα 

μάτια του κοινού. (Aldrich, 1997)

1.2: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

Η αιθανόλη είναι μια εύφλεκτη, άχρωμη, ελαφρώς όξινη χημική ένωση με 

χαρακτηριστική οσμή, η οποία αποτελεί το εν δυνάμει υποκατάστατο της βενζίνης. Ο 

τύπος της αναπαριστάται ως: EtOH, CH3CH20H, C2H50H και στην εμπειρική της 

μορφή C2H60 . (Aldrich, 1997)

Η υδροξυλική ομάδα της αιθανόλης είναι ικανή να συμμετέχει σε δεσμούς 

υδρογόνου. Σε μοριακό επίπεδο λοιπόν η υγρή αιθανόλη περιέχει ζευγάρια μορίων 

αιθανόλης δεμένα με δεσμό υδρογόνου. Αυτό το φαινόμενο κάνει την αιθανόλη 

περισσότερο υδαρή και λιγότερο πτητική από τις λιγότερο πολικές οργανικές ενώσεις 

με παρόμοιο μοριακό βάρος. Η αιθανόλη έχει δείκτη διάθλασης 1.1614. Είναι 

διαλυτή στο νερό και στα περισσότερα οργανικά διαλύματα, συμπεριλαμβανομένων 

και μη πολικών υγρών, όπως οι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες. Οργανικά στερεά με 

μικρό μοριακό βάρος είναι συνήθως διαλυτά στην αιθανόλη. (Mathewson, 1980)

Η αιθανόλη και η βενζίνη, παρόλο που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες 

ενώσεων, είναι αξιοσημείωτα παρόμοιες. Η βενζίνη είναι κυρίως μείγμα 

υδρογονανθράκων. Οι υδρογονάνθρακες είναι ομάδα χημικών ουσιών που 

αποτελούνται αποκλειστικά από άτομα άνθρακα και υδρογόνου. Τα περισσότερα 

καύσιμα που χρησιμοποιούμε σήμερα όπως το κάρβουνο, η βενζίνη, η κηροζίνη, το 

βουτάνιο και το προπάνιο είναι κυρίως υδρογονάνθρακες. Το πρώτο μέλος αυτής της 

ομάδας είναι το μεθάνιο (εικόνα 1.1) που έχει ένα άτομο άνθρακα και τέσσερα άτομα 

υδρογόνου. Μετά έρχεται το αιθάνιο με δυο άτομα άνθρακα και έξι άτομα 

υδρογόνου. Το προπάνιο έχει τρία άτομα άνθρακα και το βουτάνιο τέσσερα. Οι 

αλκοόλες από την άλλη (στην οποία ομάδα ανήκει η αιθανόλη) μπορούν να 

θεωρηθούν υδρογονάνθρακες, όπου σε ένα από τα άτομα υδρογόνου έχει 

αντικατασταθεί από μια υδροξυλική ομάδα, η οποία περιέχει ένα άτομο υδρογόνού
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που έχει δεσμό με ένα άτομο οξυγόνου. Έτσι το αντίστοιχο του μεθανίου είναι η 

μεθανόλη, του αιθανίου η αιθανόλη, του προπανίου η προπανόλη και έτσι 

συνεχίζεται. (ΜαΟιεννεοη, 1980)
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ΕΙΚΟΝΑ 1.1: Απλοί υδρογονάνθρακες (Mathewson, 1980)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

2.1: ΓΕΝΙΚΑ

Παραγωγή αιθανόλης μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι 

με ενυδάτωση του αιθυλενίου Σύμφωνα με την αντίδραση:

c 2h4 + η 2ο  -> CH3CH2OH

Από αυτή την αντίδραση παράγεται ως χημικό. Η κύρια πηγή αιθυλενίου είναι 

η πετροχημική βιομηχανία. Κατά την διαδικασία αυτή, παράγεται με τη βοήθεια 

χημικού καταλύτη, με ενυδάτωση του αιθυλενίου. Ο πιο κοινός καταλύτης που 

χρησιμοποιείται είναι το φωσφορικό οξύ, ο οποίος έχει απορροφηθεί από ένα 

πορώδες υλικό, όπως η γη διατόμων ή το κάρβουνο. Αυτός ο καταλύτης 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα για παραγωγή αιθανόλης από 

την Shell Oil Company το 1947. Στέρεοι καταλύτες, όπως το βολφραμικό οξύ και 

μεταλλικά οξείδια έχουν αναφερθεί στην χημική βιβλιογραφία. Αυτός ο τρόπος 

παραγωγής αιθανόλης δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε φιλικός προς το περιβάλλον ούτε 

και οικονομικά βιώσιμος για την παραγωγή αιθανόλης σαν καύσιμο κινητήρων. Έτσι 

δεν θα αναλυθεί περισσότερο.

Ο δεύτερος τρόπος παραγωγής αιθανόλης είναι με ενζυμική διεργασία, που 

σκοπό έχει την μετατροπή των σακχάρων σε αιθανόλη. Η χρήση ζυμομυκήτων για 

την παραγωγή μεταποιούμενων προϊόντων (π.χ. ψωμί, κρασί) όπως γνωρίζουμε από 

αρχαιολογικά ευρήματα, εφαρμόζεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Αυτός ο τρόπος 

είναι σίγουρα πιο φιλικός στο περιβάλλον αλλά και αρκετά οικονομικός ώστε να 

δύναταινα θεωρηθεί οικονομικά βιώσιμος. (Mathewson, 1980)

2.2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

Η παραγωγή βιοαιθανόλης, με απλά λόγια, γίνεται με ζύμωση των σακχάρων 

τα οποία έχουν γίνει διαθέσιμα μέσω κάποιας χημικής ενζυμικής ή μηχανικής 

διεργασίας. Οι μικροοργανισμοί σε περιβάλλον χωρίς αέρα παράγουν αιθανόλη και 

διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό γίνεται υπό την απουσία οξυγόνου όπως είπαμε, κυρίως
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από τον ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae, αλλά και άλλους που μπορούν να 

πάρουν μέρος στην αλκοολική ζύμωση, όπως ο Zymomonas mobilis που έχει πολλά 

θετικά έναντι του Saccharomyces cerevisiae, αλλά το αρνητικό, ότι η δράση του 

περιορίζεται σε συγκεκριμένα σάκχαρα που είναι η γλυκόζη, η φρουκτόζη και η 

σουκρόζη. Η χημική αντίδραση που συνοψίζει την όλη αντίδραση είναι η εξής:

C6H|20 6 -*■ 2 CH3CH2OH + 2 CO2

Ένα μόριο εξόζης μετατρέπεται σε αιθανόλη και 2 μόρια διοξειδίου του 

άνθρακα. Πιο αναλυτικά η διαδικασία ξεκινά με ένα μόριο γλυκόζης που διασπάται 

με την διεργασία της γλυκόλυσης σε πυρουβικό οξύ κατά την εξής αντίδραση:

C6Hi20 6 -> 2 CH3COCOO" + 2 Η20  + 2Η+

Αυτή η αντίδραση συνοδεύεται την μείωση 2 ατόμων NAD+ σε NADH και 2 

ατόμων ADP που μετατρέπονται σε ΑΤΡ. Το πυρουβικό οξύ στη συνέχεια 

μετατρέπεται σε ακεταλδεΰδη και διοξείδιο του άνθρακα. Η ακεταλδεΰδη στη 

συνέχεια μετατρέπεται σε αιθανόλη από το NADH από την προηγούμενη γλυκόλυση 

που επιστρέφει σαν NAD+ :

CH3COCOCT + Η+ -» c h 3c h o  + co2 
CH3CHO + NADH -> C2H5OH + NAD+

Όπως είναι γνωστό οι 2 παραπάνω αντιδράσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την 

απουσία οξυγόνου, αλλιώς οι ζύμες θα οξειδώσουν το πυρουβικό πλήρως σε διοξείδιο 

του άνθρακα και νερό.

Τα πιο ανθεκτικά στην αιθανόλη είδη ζυμομυκήτων (όπως ο Zymomonas 

mobilis) μπορούν να επιβιώσουν σε συγκεντρώσεις αιθανόλης μέχρι 15% κατ’ όγκο. 

Κατά την διαδικασία της ζύμωσης είναι σημαντικό να αποτραπεί η εισροή οξυγόνου 

γιατί η αιθανόλη θα οξειδωθεί. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μετατροπή της σε 

οξικό οξύ, δηλαδή ξύδι. (Wallace et al., 1986)

Πέραν όμως της ουσιαστικής μετατροπής των σακχάρων σε αιθανόλη, πρέπει 

να προηγηθούν κάποιες διεργασίες μέχρι να καταστούν αυτά τα σάκχαρα διαθέσιμα. 

Το πρώτο βήμα είναι η άλεση του υλικού. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μηχανή για να
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το κάνει αυτό, αλλά ωστόσο, όλα τα τεμάχια πρέπει να είναι αρκετά μικρά ώστε οι 

αμυλόκοκκοι να μπορούν να ζελατινοποιηθούν στον βραστήρα κατά την διάρκεια του 

μαγειρέματος. Μαγειρεύοντας στεγνό άμυλο σε γάλα ασβέστου είναι μία από τις 

καλύτερες μεθόδους για την προετοιμασία των υλών για υδρόλυση της αλυσίδας 

αμύλου. Μερικά αμυλώδη υλικά, όπως οι πατάτες, δεν χρειάζονται βράσιμο. Σε άλλα 

πάλι, όπως το καλαμπόκι, είναι πολύ ελάχιστη η ποσότητα μετάβασης σε σάκχαρα 

που επιτυγχάνεται με απλό μούλιασμα έτσι το βράσιμο είναι αναγκάιο. Ο βραστήρας 

πρέπει να έχει αναδευτήρα στο σύστημά του ώστε να κρατά τις αλυσίδες αμύλου σε 

συνεχή αιώρηση. Αυτό γίνεται ώστε να υπάρχει ομοιόμορφος βρασμός και να 

αποτραπούν σημεία τα οποία μπορούν να στερεοποιήσουν το υλικό λόγω 

υπερθέρμανσης. Μετά το βράσιμο, η υδρόλυση λαμβάνει μέρος. Η υδρόλυση μπορεί 

να γίνει μέσα στον βραστήρα (αυτό προτιμούν οι μικρές σε κλίμακα επιχειρήσεις), 

αλλά μπορεί και να γίνει μεταφορά του χυλού σε άλλον ειδικευμένο χώρο που μπορεί 

να γίνει και η ψύξη καλύτερα. Η ψύξη είναι και αυτή μέρος της υδρόλυσης, και εάν 

τελικά η ψύξη γίνει στον βραστήρα, τότε τα πηνία-σωλήνες μεταφοράς θερμού 

ρευστού του βραστήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ψύξη μεταφέροντας 

κάποιο ψυκτικό μέσο. Η προσθήκη νερού είναι επίσης ένας άλλος τρόπος ψύξης, ο 

οποίος όμως, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα επιμόλυνσης.

Μετά την υδρόλυση (ή όχι, εάν έχουμε πρώτες ύλες όπου τα σάκχαρα είναι 

άμεσα διαθέσιμα) ακολουθεί η ζύμωση από τους κατάλληλους μικροοργανισμούς. Οι 

ζυμομύκητες δεν αντέχουν μεγάλη συγκέντρωση σιδήρου και έτσι η ζύμωση πρέπει 

να γίνει σε μία δεξαμενή από ανοξείδωτο ατσάλι ή δεξαμενή με επίστρωση 

ανοξείδωτου ατσαλιού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μια 

ξύλινη δεξαμενή αρκεί. Σε όλες τις περιπτώσεις η δεξαμενή θα πρέπει να έχει 

απολυμανθεί επαρκώς. Ακολουθεί διαχωρισμός στερεών και υγρών, ο οποίος θα 

μπορεί και να γίνει μετά την υδρόλυση. Τα στερεά συνήθως καθιζάνουν. Αμέσως 

μετά την ζύμωση πρέπει να πραγματοποιηθεί η απόσταξη. Ο χρόνος αυξάνει τον 

κίνδυνο επιμολύνσεων από οξοβακτήρια που μετατρέπουν την αιθανόλη σε οξικό 

οξύ. Ο τύπος αποστακτήρα που θα χρησιμοποιηθεί διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες 

του παραγωγού. Μετά την απόσταξη η βιοαιθανόλη πρέπει να αποθηκευτεί. Οι ίδιες 

προφυλάξεις που ισχύουν για την αποθήκευση της βενζίνης ισχύουν και εδώ. 

Επιπλέον η αιθανόλη είναι υγροσκοπική. Έτσι οι αεραγωγοί της δεξαμενής πρέπει να 

είναι μικροί. Η όλη διαδικασία φαίνεται στην εικόνα 2.1 (Wyman, 1996)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΉΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

Τ  » « » β Η Λ Γ Τ Π Β *
"“ Ι  ΠΑ » Λ  ΑΙΚΕΓΑΪΒ

ΕΙΚΟΝΑ 2.1: Παραγωγή αιθανόλης (Mathewson, 1980)

2.3: ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Όπως είπαμε οι μικροοργανισμοί για να πραγματοποιήσουν την ζύμωση 

θέλουν πρώτα από όλα σάκχαρα. Αυτά τα σάκχαρα μπορούν να είναι άμεσα 

διαθέσιμα ή να χρειάζονται πρώτα μια επεξεργασία ώστε να καταστούν διαθέσιμα. 

Έτσι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1) Σακχαρώδεις, δηλαδή ουσίες όπου οι υδρογονάνθρακες (που είναι η «ουσία» 

από την οποία το αλκοόλ δημιουργείται) είναι παρόντες σε απλή μορφή 

άμεσα ζυμώσιμων 6 και 12 ανθράκων όπως η γλυκόζη, η φρουκτόζη και η 

μαλτόζη. Σε αυτή την κατηγορία υλικών ανήκουν το ζαχαροκάλαμο, τα 

ζαχαρότευτλα, τα φρούτα (φρέσκα ή αποξηραμένα), η μελάσα εσπεριδοειδών, 

το γλυκό σόργο, ο ορός γάλακτος (ξινόγαλα), το αποβουτυρωμένο γάλα.

2) Αμυλώδη υλικά, τα οποία περιέχουν πιο σύνθετους υδρογονάνθρακες, όπως 

το άμυλο και η ινούλη. Το άμυλο αποτελεί τον κύριο αποθηκευτικό 

πολυσακχαρίτη των φυτών και αντιστοίχως, η ινούλη είναι από τους πιο 

σημαντικούς αποθηκευτικούς ολιγοσακχαρίτες των φυτών. Αυτά μπορούν να 

διασπαστούν σε απλούστερους υδρογονάνθρακες 6 και 12 ατόμων άνθρακα

11



με υδρόλυση με την χρήση οξέος ή με την χρήση ενζύμων σε μια διαδικασία 

ωρίμανσης (βυνοποίηση). Τέτοια είδη πρώτων υλών είναι το καλαμπόκι, το 

ινώδες σόργο, το κριθάρι, το σιτάρι, οι πατάτες, οι γλυκοπατάτες, η αγκινάρα 

της Ιερουσαλήμ, οι κάκτοι, η μανιόκα ή αλλιώς η κασσάβα και η μαραντία η 

καλαμοειδής.

3) Κυτταρινώδη υλικά, όπως το ξύλο, τα υπολείμματα ξύλου, το χαρτί, το άχυρο, 

οι μίσχοι καλαμποκιού, η κούκλα καλαμποκιού, το βαμβάκι. Τέτοιου είδους 

υλικά μπορούν να υδρολυθούν με οξύ ή με ένζυμα και να μετατραπούν σε 

ικανά για ζύμωση σάκχαρα που ονομάζονται γλυκόζες.

Στα υλικά που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα τα σάκχαρα, οι περισσότερες από 

τις αλυσίδες 6 ανθράκων είναι ενωμένες. Οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν σε 

μεταβολίσουν αυτές τις ουσίες για να παράγουν αιθανόλη. Για να μπορέσουν να τις 

μεταβολίσουν, θα πρέπει αυτές οι αλυσίδες να σπάσουν σε ξεχωριστές ομάδες 6 

ανθράκων ή σε ομάδες των 2 που αποτελούνται από 2 ομάδες άνθρακα των 6 ατόμων 

η κάθε μια. Η διαδικασία διάσπασης αυτών των δεσμών είναι σχετικά απλή και 

μπορεί να γίνει με την χρήση θέρμανσης και ενζύμων (βυνοποίηση) ή με την χρήση 

ήπιου διαλύματος οξέος. Η διαδικασία παραμένει παρόμοια και για κυτταρινώδη 

υλικά που αποτελούνται από ακόμα πιο σύνθετες μορφές υδρογονανθράκων.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το τελικό ζητούμενο είναι η μεγαλύτερη ποσότητα 

ικανών για ζύμωση σακχάρων. Από κάποια υλικά τα σάκχαρα μπορούν να 

παραληφθούν άμεσα, αλλά από άλλα υλικά πρέπει να προηγηθεί μια επεξεργασία, 

επομένως το διάγραμμα ροής της δημιουργίας βιοαιθανόλης μέχρι την στιγμή που 

«παραδίδουμε» τα σάκχαρα στους μικροοργανισμούς, διαφέρει ανάλογα με την 

πρώτη ύλη που έχουμε. (Aldrich, 1997)

2.4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

Η διαδικασία παραγωγής διαφέρει και τροποποιείται ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε υλικού της πρώτης ύλης, παρόλα αυτά όμως είναι καλό να 

περιγράφει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας και στην πορεία να αναφέρονται οι 

ιδιαιτερότητες κάθε υλικού. Τα στάδια της παραγωγής βιοαιθανόλης είναι τα εξής 

(εικόνα 2.2):
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Integrated Biomass Utilisation System (IBUS) for MSW, grain/corn 
and straw/corn stover supplied separately or combined as whole crops.

ΕΙΚΟΝΑ 2.2: Στάδια παραγωγής βιοαιθανόλης (Aldrich, 1997)

2.4.1: ΑΛΕΣΗ/ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Πριν από την διαδικασία ζύμωσης, τα ζαχαρώδη υλικά, όπως φρούτα και 

τεύτλα υποβάλλονται σε μια διαδικασία εκχύλισης. Αυτό σημαίνει ότι ο ζαχαρώδης 

χυμός χωρίζεται από το υπόλοιπο υλικό. Αυτό γίνεται είτε σε πρέσες που 

χρησιμοποιούνται για την συμπίεση σταφυλιών και μήλων για την εξαγωγή γλεύκους 

κρασιού και μηλίτη, είτε με απλό σπάσιμο-τεμαχισμό. Σε αυτή την περίπτωση, πριν 

την διαδικασία απόσταξης, τα στερεά πρέπει να απομακρυνθούν πριν μπει ο χυμός 

στον αποστακτήρα.

Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και με την εκχύλιση και με τον 

τεμαχισμό. Η εκχύλιση σε πρέσα αφήνει πίσω μια αρκετά μεγάλη ποσότητα ικανών 

για ζύμωση σακχάρων. Τυπικά αναφέρεται ότι μόνο το 75% των σακχάρων των 

μήλων και το 80% των σταφυλιών εξάγονται από αυτά. Μια τεχνική ώστε να αυξηθεί 

η παραγωγή, είναι να πάρουμε τα υπολείμματα από την πρώτη εκχύλιση και να τα 

μουλιάσουμε σε όσο γίνεται ελάχιστη ποσότητα νερού, ώστε να διαλυθούν τα 

σάκχαρα και μετά να τα περάσουμε από την πρέσα ξανά. Αυτή όμως η διαδικασία 

δημιουργεί επιπλέον ποσότητα διαλύματος σακχάρων, που έχει σαν αποτέλεσμα την 

μείωση του αλκοολικού διαλύματος στο τέλος της ζύμωσης το οποίο με την σειρά
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του απαιτεί περισσότερο χρόνο και ενέργεια κατά την απόσταξη. Εάν για 

παράδειγμα, ο χυμός ενός φρούτου περιέχει 10% σάκχαρα, η τελική περιεκτικότητα 

σε αλκοόλ στο μείγμα που θα βρεθεί μέσα στον εκχυλιστήρα θα είναι 5%. Το 

επιπλέον νερό που θα χρησιμοποιηθεί, για ξεπλύνει τα υπολείμματα της πρώτης 

εκχύλισης, θα αραιώσει αυτό το μείγμα. Όσο μικρότερη η περιεκτικότητα του 

διαλύματος σε αλκοόλ, τόσο περισσότερο νερό θα πρέπει να αφαιρεθεί κατά την 

απόσταξη. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η μεγαλύτερη ποσότητα αιθανόλης που 

μπορεί να παραληφθεί με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί την τεχνική αυτή.

Πολτοποιώντας την πρώτη ύλη αντί πιέζοντας την με πρέσα έχει σαν 

αποτέλεσμα να αφήνει σχεδόν όλα τα σάκχαρα ελεύθερα για ζύμωση, όμως όπως 

είπαμε, το υλικό πρέπει να πιεσθεί, ώστε να πιεσθεί και ο χυμός και να καθαριστεί 

από στερεά υπολείμματα. Και πάλι όμως, κάποιο ποσοστό διαλύματος θα παραμείνει 

στα στερεά υπολείμματα και για να το πάρουμε, θα πρέπει να το πλύνουμε με νερό. 

(Aldrich, 1997)

Μερικών ειδών πρώτες ύλες, όπως το γλυκό καλαμπόκι και το ζαχαροκάλαμο, 

απαιτούν βαριές, υψηλής απόδοσης βιομηχανικές πρέσες ώστε να εξαχθεί 

αποτελεσματικά ο χυμός. Η εναλλακτική διαδικασία εδώ είναι να κομματιαστεί το 

υλικό και μετά να θερμανθεί με όσο το δυνατό λιγότερο νερό για να διαλυθούν τα 

σάκχαρα. Για να επιτευχθεί πλήρης συλλογή των σακχάρων, η διαδικασία αυτή θα 

πρέπει να επαναληφθεί αρκετές φορές. Σε κάποιο όμως σημείο η επιπλέον εκχύλιση 

δεν συμφέρει και έτσι κάποιος συμβιβασμός θα πρέπει να γίνει. Να σημειωθεί επίσης 

ότι 2 εκχυλίσεις του ενός λίτρου νερού αποδίδουν καλύτερα από μία των 2 λίτρων.

Όσο αφορά τις κυτταρινώδεις και αμυλώδεις πρώτες ύλες, εδώ πρέπει να γίνει 

αποφλοίωση, καθάρισμα και τελικώς, άλεση του σπόρου σε μέγεθος αντίστοιχου του 

χοντράλευρου που χρησιμοποιείται για ζωοτροφή. Εδώ γίνεται η χρήση κόσκινου 4,7 

χιλιοστών σε σφυρόμυλο (ή κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα) ώστε να αποφευχθούν 

μεγάλοι αμυλόκοκκοι.

Τα αμυλώδη υλικά χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Πρώτον, σε υλικά όπως οι 

αλεσμένοι σπόροι σιτηρών που προστατεύονται από αμυλώδη τσόφλια και δεύτερον, 

σε υλικά όπως η πατάτα, όπου το άμυλο είναι πιο άμεσα διαθέσιμο. Άλεση σε 

χοντρούς ή λεπτούς κόκκους είναι απαραίτητη για τα υλικά της πρώτης κατηγορίας 

αλλά όχι της δεύτερης. Τα σιτηρά και άλλα παρόμοια υλικά πρέπει να αλεσθούν ώστε 

να καταστούν τα σάκχαρα άμεσα διαθέσιμα για μαγείρεμα και ζύμωση από τους 

μικροοργανισμούς. Το ιδανικό είναι να αλεσθούν τα υλικά σε όσο πιο μικρά
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κομμάτια γίνεται χωρίς όμως να δημιουργηθεί επιπλέον ποσότητα αλεύρου. Αυτό θα 

πρέπει να προσεχθεί, γιατί αργότερα που θα γίνει φίλτρανση πριν την απόσταξη, θα 

είναι δύσκολο να αφαιρεθούν τα αδιάλυτα στερεά. Μεγάλες ποσότητες αλεύρου 

κάνουν τον χυλό υπερβολικά παχύρευστο σε σημείο που δεν μεταχειρίζεται εύκολα. 

Η μεγάλη ρευστότητα του χυλού δημιουργεί πρόβλημα όταν αυτός πρέπει να 

μεταφερθεί από δεξαμενή σε δεξαμενή ή να δεχθεί κάποιου είδους χειρισμό.

Η ομάδα των πρώτων υλών που αποτελούνται από κυτταρίνη, περιλαμβάνει 

μια ευρεία ομάδα υλικών, όπως μίσχοι καλαμποκιού, ξύλο, άχυρο, βαμβάκι και χαρτί 

τα οποία αποτελούν καλές πηγές παραγωγής βιοαιθανόλης. Για παράδειγμα, 1 τόνος 

από παλιές εφημερίδες παράγει 267 λίτρα βιοαιθανόλη. Επίσης τα υλικά από 

κυτταρίνη είναι πάρα πολύ φθηνά και σε πολλές περιπτώσεις δωρεάν. Η κυτταρίνη 

μπορεί να μετατραπεί σε ικανά για αλκοολική ζύμωση σάκχαρα, είτε με ειδικά 

ένζυμα, είτε με υδρόλυση με οξύ. Η εταιρία Nova Laboratories π.χ. παράγει ένζυμα 

με την ονομασία ‘Cellulast’ και ‘Cellobiase 250L’ που μπορούν να μετατρέψουν την 

κυτταρίνη σε ζυμώσιμη γλυκόζη. Η διαδικασία παραγωγής με υδρόλυση μέσω οξέος 

έχει την εναλλακτική χρήση ισχυρού οξέος και σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών ή 

ασθενούς οξέος και υψηλών θερμοκρασιών. Η διαδικασία με την χρήση ισχυρού 

οξέος παρουσιάζει το πρόβλημα ότι, η γλυκόζη καταστρέφεται τόσο γρήγορα όσο 

δημιουργείται, εκτός εάν ο χρόνος επαφής με το οξύ είναι πολύ σύντομος. Η 

διαδικασία με ασθενές οξύ απαιτεί την χρήση ανθεκτικού στα οξέα βραστήρα, που να 

έχει την ικανότητα αύξησης της εσωτερικής πίεσης. Η κυτταρίνη σε ένα φυτό είναι 

«εγκλωβισμένη» στην λιγνίνη, η οποία δρα σαν σκελετός του φυτού. Είναι η ουσία 

εκείνη που δίνει στο ξύλο την αντοχή του. Για να πάρουμε την κυτταρίνη πρέπει να 

διαλύσουμε την λιγνίνη. Στην βιομηχανία χάρτου για να το πετύχουν αυτό 

χρησιμοποιούν διοξείδιο του θείου, θειώδες νάτριο και υδροξείδιο του νατρίου. 

Δυστυχώς με τον ίδιο τρόπο που διαλύεται η λιγνίνη, το ισχυρό οξύ διασπά και 

καταστρέφει την γλυκόζη. Μια άλλη εναλλακτική ώστε να διαλύσουμε την λιγνίνη, 

είναι να τεμαχίσουμε το κυτταρινώδες υλικό σε όσο πιο μικρούς κόκκους γίνεται 

ώστε, έστω και λίγη κυτταρίνη μπορεί να παραληφθεί. Η παραγωγή κυτταρίνης σε 

αυτή την περίπτωση είναι ανάλογη με το πόσο λεπτοαλεσμένο είναι το υλικό. Σε 

κάποια άλλα υλικά η παραλαβή της κυτταρίνης είναι αρκετά εύκολη. Για παράδειγμα, 

κάποιες μορφές χαρτιού όπως οι εφημερίδες, είναι αποκλειστικά από κυτταρίνη και 

μπορούν να μετατραπούν σε σάκχαρα είτε με υδρόλυση με οξύ είτε με ένζυμα. 

Επίσης για να παραγάγει ένα φυτό κυτταρίνη, θα πρέπει πρώτα να παραγάγει
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γλυκόζη. Έτσι τα μέρη των φυτών που είναι υγρά και πράσινα έχουν κάποιο ποσοστό 

σακχάρων διαθέσιμο. Τέτοιου είδους υλικά μπορούν απλά να υποστούν αλκοολική 

ζύμωση χωρίς κανένα άλλο χειρισμό και επομένως θεωρούνται χαμηλής απόδοσης 

ζαχαρώδης πρώτες ύλες. (Mathewson, 1980)

2.4.2: ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Αρχίζουμε την διαδικασία του βρασμού προσθέτοντας το νερό και μετά το 

χοντράλευρο σιγά - σιγά ώστε να αποφευχθεί το σβόλιασμα. Κατόπιν γίνεται η 

προσθήκη των μικροοργανισμών-ενζύμων και ακολουθούνται οι οδηγίες του 

προμηθευτή των ζυμών. Πρέπει να προσεχθεί ώστε το μείγμα να μην κολλήσει στο 

πάτο του βραστήρα. Αυτό αποτρέπεται σε συνεχή και αυτόματη συχνή ανάδευση που 

κυμαίνεται από 30 έως 45 RPM.

Το μαγείρεμα είναι απαραίτητο για όλα τα αμυλώδη υλικά. Ο σκοπός είναι να 

διαλυθεί όλο το διαλυτό στο νερό άμυλο και μετά όσο πιο πολύ γίνεται για να 

ζελατινοποιηθεί. Σε κλίμακα μεγάλων βιομηχανιών, το μαγείρεμα γίνεται σχεδόν 

πάντα με ατμό σε μια συνεχή διαδικασία τροφοδότησης. Χρησιμοποιώντας βραστήρα 

με ικανότητα αύξησης της εσωτερικής πίεσης, μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες 

θερμοκρασίες και μείωση του χρόνου μαγειρέματος. Η μεγάλης κλίμακας βραστήρες, 

που μπορούν να αυξάνουν την εσωτερική πίεση, είναι ακριβοί και χρησιμοποιούνται 

κατά κόρον από μεγάλες βιομηχανίες. Επειδή χρειάζεται πολύ ενέργεια ώστε το νερό 

να βράσει, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε όσο μικρότερη ποσότητα νερού 

γίνεται. Μετά το μαγείρεμα μπορεί να προστεθεί επιπλέον νερό ώστε να φτάσει ο 

χυλός την βέλτιστη συγκέντρωση σακχάρων για ζύμωση. Το ιδανικότερο είναι να 

προστεθεί το νερό μετά το μαγείρεμα και πριν την ζύμωση ώστε να μειωθεί ο χρόνος 

ψύξης. Τα περισσότερα αλεσμένα σιτηρά μπορούν να βράσουν με ελάχιστο νερό 

περίπου 55 με 75 λίτρα ανά τόνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν βράζουμε με την 

ελάχιστη ποσότητα νερού, η συνεχής ανάδευση είναι απαραίτητη, αλλιώς θα έχουμε 

σβόλιασμα και κάψιμο σε μερικά σημεία του πολτού. Νέες μέθοδοι μαγειρέματος 

αναπτύσσονται ώστε να υπάρχει οικονομία ενέργειας. Η πιο ενδιαφέρουσα είναι μια 

νέα μέθοδος που συνδυάζει την άλεση και το μαγείρεμα χωρίς την χρήση νερού. Η 

διεργασία αυτή χρησιμοποιεί την θερμότητα που παράγεται με την τριβή κατά την 

άλεση για να μαγειρέψει στιγμιαία τους αλεσμένους σπόρους. Όλη η διαδικασία 

γίνεται σε ειδικά σχεδιασμένο μύλο.(Wyman, 1996)
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Προωρίμανση: Κατά την διάρκεια του μαγειρέματος, το άμυλο που 

βρίσκεται στους αλεσμένους σπόρους ζελατινοποιείται. Όταν το μείγμα κρυώσει 

μπορεί να γίνει τόσο παχύρευστο που να μην μπορεί εύκολα να ανακατευθεί και να 

χειριστεί κατά την διαδικασία της ωρίμανσης. Η τεχνική της προωρίμανσης λύνει 

αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις ρευστοποιητικές ιδιότητες των ζυμομυκήτων 

πριν την ωρίμανση. Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της προωρίμανσης 

προσθέτουμε το 10% της μαγιάς που θα ρίχναμε στην ωρίμανση. Αυτό προκαλεί 

αρκετή ρευστοποίηση ώστε το μείγμα να μπορεί να χειριστεί εύκολα. Αυτό βοηθά 

στο να μην παραχθούν ανεπιθύμητα παραπροϊόντα. Μετά το μαγείρεμα το υπόλοιπο 

90% της μαγιάς προστίθεται και η ωρίμανση συνεχίζεται κανονικά. (Mathewson, 

1980)

Μετατροπή αμύλου σε ικανά για ζύμωση σάκχαρα: Η μετατροπή του 

αμύλου μπορεί να επιτευχθεί με 2 τρόπους:

Με την δράση ενζύμων σε μια ενζυμική διαδικασία που ονομάζεται 

βυνοποίηση. Όταν οι σπόροι από κάθε δημητριακά υγρανθούν και βλαστήσουν 

παράγονται οι αμυλάσες. Τα ένζυμα αυτά έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν το 

άμυλο σε ένα ικανό για ζύμωση σάκχαρο, την μαλτόζη. Όλα τα δημητριακά 

παράγουν αυτά τα ένζυμα, άλλα σε περισσότερο βαθμό και άλλα σε λιγότερο. Το 

κριθάρι παράγει κατά πολύ περισσότερο αυτά τα ένζυμα με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιείται πιο συχνά και να είναι και το πιο οικονομικό προς χρήση. (Aldrich, 

1997)

Οι μεγάλες βιομηχανίες συνήθως προμηθεύονται αποξηραμένους 

ζυμομύκητες οι οποίοι σε αυτή την κατάσταση διατηρούνται αρκετά. Ωστόσο μπορεί 

να παραχθούν και στο χώρο παραγωγής, χωρίς φυσικά να έχουν υποστεί ξήρανση. 

Αυτή λέγεται «πράσινη» μαγιά. Αυτή η μαγιά όμως δεν διατηρείται, εκτός αν 

ξηραθεί. Κατά την διάρκεια της μετατροπής του αμύλου σε σάκχαρα, τα ένζυμα των 

μικροοργανισμών ασκούν 2 χημικές διεργασίες, την ρευστοποίηση-υγροποίηση και 

την σακχαροποίηση. Η ένταση αυτών των δυο διεργασιών εξαρτάται από την 

θερμοκρασία του μείγματος. Η ρευστοποίηση του αμύλου είναι μεγαλύτερη κοντά 

στους 70 °C, αρχίζει να εξασθενεί στους 79,4 °C και διακόπτεται στους 93 °C. Η 

διαδικασία της σακχαροποίησης είναι πιο ισχυρή από τους 48,8-54,4 °C και σταματά 

τελείως στους 79,4 °C. Και οι δυο αυτές διεργασίες είναι επιθυμητές. Έτσι ένας 

συμβιβασμός ανάμεσα στις δυο θα πρέπει να γίνει. Η διαδικασία της μετατροπής του 

αμύλου αρχίζει κατά τη ψύξη του μείγματος μετά το μαγείρεμα. Το μείγμα αφήνεται
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να ψυχθεί μέχρι την θερμοκρασία των 65,5 °C. Εκεί παραμένει για κάποιο χρονικό 

διάστημα ανάλογα με το υλικό. Αφού περάσει αυτό το διάστημα το μείγμα αφήνεται 

να κρυώσει μέχρι την βέλτιστη, για αλκοολική ζύμωση, θερμοκρασία. Κατά μέσο όρο 

χρειάζεται 1 μέρος ξερής μαγιάς για 10 μέρη αλεσμένου σιτηρού. Η ξερή μαγιά 

συνήθως αναμειγνύεται με ζεστό νερό σε αναλογία περίπου 1,13 κιλά μαγιά ανά 3,78 

λίτρα νερό ώστε να δημιουργηθεί χυλός. Αυτός ο χυλός πρέπει να ετοιμασθεί 1 ώρα 

πριν και να προστεθεί στο μείγμα αμύλου όταν αυτό φτάσει στην επιθυμητή 

θερμοκρασία. Επειδή η μαγιά κριθαριού είναι αρκετά ακριβή, πολλές φορές και 

ακριβότερη από το υλικό προς μετατροπή, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται όσο 

το δυνατόν λιγότερη. Ο προσδιορισμός της απαιτούμενης ποσότητας μπορεί να γίνει 

ως εξής: Παίρνουμε μια ποσότητα από υλικό που έχει ήδη υποστεί την διεργασία, το 

διηθούμε με διηθητικό χαρτί και προσθέτουμε μερικές σταγόνες από διάλυμα, το 

οποίο αποτελείται από 5 γραμμάρια ιωδιούχο κάλιο και 5 γραμμάρια κρυστάλλους 

ιωδίου, σε 1 λίτρο νερό. Η δημιουργία μπλε χρώματος υποδεικνύει παρουσία αμύλου 

που δεν έχει μετατραπεί σε σάκχαρα, επομένως η δόση ζυμομυκήτων πρέπει να 

αυξηθεί. Αντιθέτως η μη παρουσία μπλε χρώματος δείχνει ότι η δόση πρέπει να μην 

αυξηθεί. (Wyman, 1996)

Προετοιμασία των ζυμομυκήτων: Στην περίπτωση που επιλεχθεί η 

παρασκευή σπιτικής μαγιάς, πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής: Όπως αναφέρθηκε, 

οποιοσδήποτε σπόρος σιτηρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά ο σπόρος κριθαριού 

είναι μακράν ο καλύτερος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο εάν γίνεται χρήση, 

παραδείγματος χάριν καλαμποκιού, μπορεί να κρατηθεί το 20% του αλεσμένου 

σπόρου και να χρησιμοποιηθεί σαν τους σπόρους κριθαριού που περιγράφεται πιο 

κάτω. Η πράσινη μαγιά στην ουσία είναι ο σπόρος που έχει μόλις βλαστήσει. Οι 

βασικές προϋποθέσεις για την βλάστηση είναι να υπάρχει υγρασία, θερμότητα και 

σκοτάδι. Οι σπόροι μπορούν να βλαστήσουν σε οποιοδήποτε μεγέθους δοχείο, το 

οποίο να έχει στο κάτω μέρος μικρές τρύπες ή κάποιου είδους βαλβίδα που θα 

επιτρέπει στο νερό να φεύγει, όχι όμως και στους σπόροι. Στην αρχή προσθέτουμε 

νερό μέχρι οι πυρήνες να μαλακώσουν. Αυτή η διαδικασία παίρνει από οχτώ μέχρι 

δώδεκα ώρες για τους σπόρους κριθαριού και πολύ περισσότερο για τους σπόρους 

καλαμποκιού. Μετά αφαιρούμε το νερό από την ειδική βαλβίδα που αναφέραμε πιο 

πάνω. Το επόμενο στάδιο είναι να καταβρέξουμε το σπόρο με ζεστό νερό αρκετές 

φορές την ημέρα. Ο σκοπός είναι να κρατηθεί ο σπόρος σε υψηλή υγρασία.. Αν ο 

σπόρος είναι πολύ υγρός τότε θα σαπίσει. Για να μην γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να
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χρησιμοποιείται λίγη ποσότητα νερού για διαβροχή και οι τρύπες ή η βαλβίδα να 

διώχνει το νερό που διέρχεται από τους σπόρους. Η βλάστηση του σπόρου θα 

παράγει θερμότητα. Η ιδανική θερμοκρασία για βλάστηση του σπόρου είναι 26,6 °C 

αλλά τα περισσότερα ένζυμα παράγονται στην θερμοκρασία των 15,5 °C. Εάν η όλη 

διαδικασία γίνεται σε μεγάλα δοχεία, θα πρέπει να προσεχθεί να μην ανέβει 

υπερβολικά η θερμοκρασία από την βλάστηση των σπόρων, ειδικά στο κέντρο του 

δοχείου. Στην περίπτωση που γίνει αυτό, θα πρέπει οι σπόροι να βγουν και να 

απλωθούν σε κάποιο δροσερό μέρος (η βλάστηση δεν θα σταματήσει κατά την 

διάρκεια αυτής της διεργασίας). Η διαδικασία της βλάστησης παίρνει 4 ημέρες. Τα 

ένζυμα είναι έτοιμα όταν οι βλαστοί είναι 2,54 εκατοστά (1/2 της ίντσας). Πριν την 

χρήση της οι σπόροι πρέπει να αλεσθούν. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα μύλο. Η 

φρέσκια, δηλαδή η μη αποξηραμένη μαγιά, πρέπει ή να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή να 

ξηραθεί αλλιώς αν αποθηκευτεί θα χαλάσει. Μετατροπή της συνταγής λόγω της 

χρήσης φρέσκιας μαγιάς και της περιεκτικότητα της σε νερό δεν είναι απαραίτητη, 

διότι η φρέσκια μαγιά είναι ελαφρώς πιο δραστική. (Wyman, 1996)

Μετατροπή με την χρήση έτοιμων ένζυμων: Τα ένζυμα που περιέχονται 

στην μαγιά (malt) είναι και εμπορικά διαθέσιμα από πολλές εταιρείες παραγωγής 

ενζύμων. Η διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια με την χρήση μαγιάς. Η χρήση έτοιμων 

ενζύμων υπερέχει σε σχέση με των προηγούμενων. Επιπλέον, τα έτοιμα ένζυμα είναι 

πιο φθηνά. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για μια συγκεκριμένη εργασία και αποφέρουν 

υψηλότερη παραγωγή, με πιο προβλέψιμα αποτελέσματα. Οι τρεις βασικοί τύποι 

ενζύμων που χρησιμοποιούνται οι α-, β- και gluco αμυλάσες. Οι α- αμυλάσες 

διαχωρίζουν το άμυλο και παράγουν δεξτρόζη. Οι β- αμυλάσες κατά τον ίδιο τρόπο 

παράγουν μαλτόζη. Μαζί οι α- και οι β- αμυλάσες μεταβολίζουν το 85% του αμύλου 

ώστε να παράγουν σάκχαρα. Οι gluco αμυλάσες επιδρούν στο υπόλοιπο άμυλο. Η 

χρήση και των τριών πετυχαίνει σχεδόν την πλήρη μετατροπή του αμύλου. 

Διαφορετικές κατασκευάστριες εταιρίες, όπως η Miles laboratories και η Nova 

laboratories, δίνουν στις οδηγίες χρήσεως ελαφρώς διαφορετικό pH, χρόνους και 

θερμοκρασίες, έτσι είναι προτιμότερο να ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

κάθε φορά. (Wyman, 1996)

Υδρόλυση με την χρήση οξέος: Το άμυλο (και η κυτταρίνη) μπορεί να 

μετατραπεί σε ζυμώσιμα σάκχαρα και με την χρήση οξέος. Αυτή η διαδικασία είναι 

σχετικά εύκολη, αλλά προϋποθέτει την χρήση ανθεκτικού στα οξέα και στις υψηλές 

θερμοκρασίες εξοπλισμού όργανα, καθώς και στον χειρισμό του οξέος. Η διαδικασία
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είναι η εξής: Γίνεται προσθήκη κάποιου ανόργανου οξέος, συνήθως θειικού οξέος 

στον χυλό πριν το μαγείρεμα σε συγκέντρωση 1 -4% βάρος κατά βάρος, μετά ο χυλός 

θερμαίνεται μέχρι τους 176 °C. Το μαγείρεμα και η μετατροπή του αμύλου σε 

ζυμώσιμα σάκχαρα γίνονται ταυτόχρονα. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο χυλός 

ουδετεροποιείται με την χρήση υδροξείδιο του ασβεστίου ή με την χρήση κάποιας 

άλλης βάσης. Ακολουθεί αλκοολική ζύμωση με τον συνηθισμένο τρόπο. Η μεγάλη 

θερμοκρασία, που χρειάζεται για αυτή την διαδικασία, επιτυγχάνεται με την 

εφαρμογή βρασμού υπό πίεση. Η πίεση του ατμού που χρειάζεται αναλογεί σε 150 

λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα, πίεση που αντιστοιχεί σε 1034,21 kPa. Αυτή η 

διαδικασία έχει το πλεονέκτημα ότι οι χρόνοι μαγειρέματος και ζύμωσης είναι μικροί 

και ότι η όλη διαδικασία μπορεί να είναι συνεχής. (Wyman, 1996)

Κρύωμα του μείγματος: Η διαδικασία της ωρίμανσης πραγματοποιείται σε 

θερμοκρασίες 62,7 με 65,5 °C και της αλκοολικής ζύμωσης στους 21,1 με 26,6 °C. 

Έτσι ανάμεσα σε αυτές τις 2 διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιηθεί πτώση της 

θερμοκρασίας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που επηρεάζουν την παραγωγή 

βιοαιθανόλης είναι η μόλυνση από άλλους μικροοργανισμούς πριν ή κατά την 

διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Ο κύριος τρόπος αποφυγής μολύνσεων είναι η 

σωστή ρύθμιση του pH. Ωστόσο και με σωστή ρύθμιση του pH και τακτικό έλεγχό 

του, μολύνσεις μπορούν να παρουσιαστούν. Οι μολύνσεις γίνονται κατά κύριο λόγο 

κατά την ψύξη του μείγματος ανάμεσα στην χυλοποίηση και στην αλκοολική 

ζύμωση. Έτσι εάν παρουσιαστεί σοβαρό πρόβλημα από μολύνσεις, εκτός από τον 

ευνόητο καθαρισμό, θα πρέπει να μειώσουμε τους χρόνους ψύξης όσο το δυνατό 

λιγότερο. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί οι θερμοκρασίες ανάμεσα στην πολύ υψηλή του 

μαγειρέματος και την σχετικά χαμηλή της αλκοολικής ζύμωσης είναι οι ιδανικότερες 

για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Η ανάγκη της γρήγορης ψύξης μπορεί να 

είναι απαραίτητη μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι θερμοκρασίες είναι 

υψηλές. Σε αυτή την περίπτωση, μια σακούλα καλά κλεισμένη και γεμάτη με πάγο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, όπου η άμεση ψύξη απαιτείται 

όλο τον χρόνο, μπορεί να γίνει χρήση ψυκτικού μηχανισμού, π.χ. σπειροειδούς 

κούφιου σωλήνα που μέσα του θα περνά το ψυκτικό μέσο π.χ. νερό, παραφλού 

(εικόνα 2.3). (Mathewson, 1980)
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ΗΣΟάΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
| ΑΠΛΟ ΗΡΜ ΑΉ

Δε/ΜΒΝΗ
ΤΜΙΒΜ

ΕΙΚΟΝΑ 2.3: Ψυκτικός μηχανισμός (Mathewson, 1980)

2.4.3: ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ

Κάνοντας χρήση ξανά του σωλήνα ψύξεως, ρίχνουμε ξανά την θερμοκρασία 

στα επιθυμητά επίπεδα. Προσθέτουμε τους μικροοργανισμούς που θα 

πραγματοποιήσουν την αλκοολική ζύμωση. Και εδώ, όπως και στις προηγούμενες 

διαδικασίες, ακολουθούνται οι οδηγίες του προμηθευτή-κατασκευαστή των ζυμών.

Από την αλκοολική ζύμωση παίρνουμε και κάποια παραπροϊόντα. Αυτά τα 

παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύμωσης είναι το αλκοόλ, το διοξείδιο του άνθρακα 

και τα στερεά υπολείμματα της ζύμωσης. Το αλκοόλ υπόκειται σε απόσταξη και 

χρησιμοποιείται σαν καύσιμο. Το διοξείδιο του άνθρακα συνήθως συμπιέζεται ή 

μετατρέπεται σε ξηρό πάγο. Μια άλλη εφαρμογή είναι η προώθηση του αερίου μέσω 

σωλήνων σε ένα θερμοκήπιο, όπου θα αυξήσει την παραγωγή, μετατρεπόμενο σε 

οξυγόνο. Σαν τελευταία και πιο κοινή επιλογή είναι η απελευθέρωσή του στον αέρα 

σαν μη τοξικό αέριο.
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Αν αφαιρέσουμε το αλκοόλ και το διοξείδιο του άνθρακα στο τέλος της 

αλκοολικής ζύμωσης, αυτό που μας μένει είναι νερό και στερεά απόβλητα. Το νερό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανεμβολιασμό με μικροοργανισμούς της επόμενης 

παρτίδας προς ζύμωση σακχάρων. Τα στερεά παραπροϊόντα περιέχουν πρωτεΐνες, 

βιταμίνες, άλατα, λιπαρά, καθώς και κύτταρα ζυμών και μεταβολίτες που 

δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Επιπροσθέτως, 

δημιουργούνται κάποια μη προσδιορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα λεγάμενα GFF 

(Grain Fermentation Factors), τα οποία διεγείρουν την ανάπτυξη στα βοοειδή 

(Wyman, 1996). Όπως είπαμε όλη η θρεπτική αξία της πρώτης ύλης, εκτός από το 

άμυλο και τα σάκχαρα που μετετράπηκαν σε βιοαιθανόλη, παραμένει άθικτη σε αυτά 

τα στερεά υπολείμματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφή βοοειδών ή αν 

επεξεργαστεί καταλλήλως, σαν θρεπτική τροφή για ανθρώπους. Στην κατάσταση που 

παραλαμβάνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης, δηλαδή με 

τόσο υψηλό ποσοστό υγρασίας, μπορεί να διατηρηθεί μόλις για τρεις με πέντε 

ημέρες. Μετά την πάροδο αυτών των ημερών θα αρχίσει να χαλάει. Έτσι λοιπόν, εάν 

θέλουμε την διατήρηση αυτού του προϊόντος, θα πρέπει να του εφαρμόσουμε 

ξήρανση. Αυτό μπορεί να γίνει απλώνοντάς τα σε λεπτές στρώσεις για να ξηραθούν 

από τον ήλιο ή με την χρήση φυγοκεντρικού ξηραντή ή κάποιου παρόμοιου 

εξοπλισμού. (Aldrich, 1997)

2.5: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όπως είπαμε πριν, η διαδικασία παραγωγής διαφέρει ανάλογα με το πόσο 

σύνθετος είναι ο υδρογονάνθρακας από τον οποίο αποτελείται η πρώτη ύλη μας. 

Παρ’ όλα αυτά όμως, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που ακολουθούνται από 

οποιοδήποτε υλικό και αν προέρχεται η πρώτη ύλη. Αυτές οι διαδικασίες είναι οι 

εξής:

1) Διάλυση: Είναι η προσθήκη νερού ώστε να ρυθμιστεί το ποσοστό των 

σακχάρων στο διάλυμα προς ζύμωση. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί οι 

μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται αργότερα στην ζύμωση μπορούν να 

πεθάνουν από υπερβολική συγκέντρωση γλυκόζης στην αρχή της αλκοολικής 

ζύμωσης, αλλά και αιθανόλης, στο τέλος αυτής. Επίσης κατά τη πολτοποίηση 

και μετατροπή των κυταρινούχων ουσιών, η αραίωση είναι απαραίτητη για να
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μπορεί αυτή η μάζα να ανακατευθεί και γενικά να χειρισθεί ευκολότερα. Ο 

σκοπός της αραίωσης είναι να καταλήξουμε με ένα μείγμα κοντά, αλλά όχι 

παραπάνω από 10% κατ’ όγκο περιεκτικότητα σε αιθανόλη, όταν η ζύμωση 

έχει ολοκληρωθεί. Το βέλτιστο αυτό διάλυμα είναι ένας συμβιβασμός 

ανάμεσα στην υψηλότερη συγκέντρωση αλκοόλ και στην επιβίωση της 

καλλιέργειας των μικροοργανισμών. Κάθε υλικό απαιτεί και τους ανάλογους 

χειρισμούς αλλά γενικά ισχύει ότι το ποσοστό την αιθανόλης θα είναι σχεδόν 

το μισό του ποσοστού των σακχάρων πριν την ζύμωση. Βέβαια, αυτό 

αποτελεί μια πρακτική εφαρμογή και δεν αντικαθιστά τις ενόργανες μεθόδους 

όπως: α) Την μέτρηση με υδρόμετρο, αφού πρώτα το διάλυμα έχει φιλτρανθεί 

ώστε να μην υπάρχουν μη διαλυτά στερεά καθώς και η θερμοκρασία στην 

οποία έχει βαθμονομηθεί το υγρόμετρο β) Την μέτρηση με διαθλασίμέτρο, το 

οποίο είναι ένα οπτικό όργανο που μετρά το ποσοστό διάθλασης του υδατικού 

διαλύματος λόγω των διαλυτών στερεών και υπολογίζει έτσι το ποσοστό των 

σακχάρων. (Μαίύελνεοη, 1980)

2) Έλεγχος του ρΗ: Ο έλεγχος του ρΗ είναι πολύ σημαντικός, διότι ένα ελαφρώς 

όξινο ρΗ, εκτός του ότι σταματά την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων, βοηθά 

και την ανάπτυξη των επιθυμητών ζυμών. Τα περισσότερα σιτηρά έχουν εκ 

του φυσικού τους ένα ελαφρώς όξινο ρΗ από 5,4 μέχρι 5,6 μετά τη διαβροχή 

ή μετά την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης. Σε αντίθεση, τα ζαχαρώδη 

υλικά, όπως οι μελάσες και τα παράγωγα πίεσης φρούτων, έχουν αλκαλικό 

ρΗ. Έτσι θα πρέπει να ρυθμιστεί το ρΗ τους πριν την αλκοολική ζύμωση. Τα 

κύρια βακτήρια που μπορούν να μολύνουν ένα αποστακτήριο είναι αυτά που 

δημιουργούν γαλακτικό οξύ. Παρ’ όλο που η βιομηχανία παραγωγής 

βιοαιθανόλης δεν ενδιαφέρεται για την γεύση γαλακτικού οξέος, η ποσότητα 

γαλακτικού οξέος που δημιουργείται παράγεται από τη κατανάλωση 

αιθανόλης. Έτσι λοιπόν, η δημιουργία γαλακτικού οξέος ή άλλων 

παραγώντων μολύνσεων πρέπει να αποφεύγεται. Η ανάπτυξη τέτοιων 

μικροοργανισμών είναι ελάχιστη σε ρΗ κάτω του 5, ενώ σε ρΗ πάνω του 5 η 

ανάπτυξή τους είναι ραγδαία. Έτσι το βέλτιστο ρΗ είναι μεταξύ του 4,8-5,0. 

ρΗ από 4,1 έως 4,4 είναι επιβλαβές για επιθυμητούς μικροοργανισμούς που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη πολτοποίηση και την ζύμωση. Το ρΗ λοιπόν, θα 

πρέπει να ελέγχεται και κατά την διάρκεια του μαγειρέματος και κατά την 

διάρκεια της ζύμωσης. Εάν το ρΗ είναι πάνω από 5, θα πρέπει να γίνει όξυνση
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με κάποιο οξύ. Το οξύ που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι το θειικό, αλλά 

οποιοδήποτε ανόργανο οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως παραδείγματος 

χάριν το υδροχλωρικό οξύ που μπορούμε να το βρούμε εύκολα από 

προμηθευτές ειδών για πισίνες. Ακόμα, πολύ συχνά χρησιμοποιείται και το 

γαλακτικό οξύ, το οποίο μάλιστα περιορίζει την ανάπτυξη βουτυρικών 

βακτηρίων. Είναι πολύ σημαντικό, να γίνεται λίγη προσθήκη του οξέος κάθε 

φορά σε το όλο μείγμα, να ανακατεύεται και μετά να γίνεται έλεγχος για να 

μην ξεπεράσει το μείγμα το επιθυμητό ρΗ. Ωστόσο εάν αυτό γίνει, γίνεται 

αύξηση του ρΗ με προσθήκη κάποιου διαλύματος βάσης όπως το υδροξειδίου 

του νατρίου (δηλαδή καυστικής σόδας). Πρέπει να προσέξουμε όμως, γιατί 

αυτό γίνεται μέχρι ενός ορισμένου σημείου, αλλιώς το μείγμα θα αχρηστευθεί. 

Ενώ ο έλεγχος του ρΗ κατά την διάρκεια της πολτοποίησης είναι επιθυμητός 

κατά την διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης είναι απολύτως απαραίτητος. 

Όταν το ρΗ κατά την ζύμωση πέσει κάτω από το 4,11 τότε αυτή άμεσα 

σταματά. Εάν αυτό συμβεί πριν την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης η 

παραγωγή θα είναι χαμηλή. Από την άλλη, οι μικροοργανισμοί που 

πραγματοποιούν την ζύμωση θέλουν ελαφρώς όξινο ρΗ για να ζήσουν, όπως 

προαναφέρθηκε. Έτσι το ρΗ περιορίζεται στο 4,8 με 5,0 για βέλτιστα 

αποτελέσματα. Υπάρχουν 2 μέθοδοι για να ρυθμίσουμε το ρΗ. Ο ένας 

αναφέρθηκε προηγουμένως και είναι με την προσθήκη οξέος και ο άλλος και 

μάλλον ο καλύτερος, είναι με την προσθήκη υπολειμμάτων από προηγούμενη 

απόσταξη. Αυτός ο τρόπος θα αναλυθεί ακολούθως. (Μαθιεινβοη, 1980)

3) Έλεγχος θερμοκρασίας: Από την στιγμή που η θερμοκρασία της ζυμώμενης 

μάζας πρέπει να είναι στους 29°Ό, η ιδανική θερμοκρασία θα πρέπει να 

ρυθμιστεί βάσει της θερμοκρασίας του περιρρέοντος αέρα. Για παράδειγμα, 

εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, επιβάλεται ψύξη της 

μάζας, καθώς παράγει και επιπλέον δική της θερμότητα. Στην αντίθετη 

περίπτωση, που είναι η θερμοκρασία να βρίσκεται κάτω σε χαμηλά επίπεδα, 

θα πρέπει να γίνεται θέρμανση ώστε η θερμοκρασία να παραμένει ιδανική για 

ανάπτυξη.

4) Επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων: Η προσθήκη υπολειμμάτων από 

προηγούμενη απόσταξη έχει τα εξής αποτελέσματα: Πρώτον, μπορεί να 

ρυθμίσει το ρΗ (το ρΗ των υπολειμμάτων αυτών είναι ουδέτερο δηλαδή 7) 

του διαλύματος. Δεύτερον, παρέχουν θρεπτικά στοιχεία τα οποία έχουν σαν
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αποτέλεσμα άμεση αύξηση των μικροοργανισμών. Και τρίτον, «θωρακίζουν» 

το διάλυμα. Τα αμυλώδη και τα κυτταρινώδη υλικά γενικά παρέχουν αρκετά 

θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Άλλα υλικά, 

όπως οι μελάσες και γενικά μερικά σακχαρώδη υλικά δεν τα παρέχουν. Η 

προσθήκη των υπολειμμάτων από προηγούμενες αποστάξεις κάνουν αυτό 

ακριβώς, δηλαδή παρέχουν αυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η 

θωρακιστική λειτουργία των υπολειμμάτων είναι πολύ σημαντική. Όταν μια 

βάση και ένα οξύ αναμειχθούν παράγουν αλάτι. Τα υπολείμματα λειτουργούν 

ως φράγμα ανάμεσα στο οξύ και στην βάση και έτσι περιορίζουν την επαφή 

και μετριάζουν τα αποτελέσματα της αντίδρασης. Διαφορετικά υλικά 

ανέχονται διαφορετικές ποσότητες υπολειμμάτων. Μεγάλες ποσότητες 

υπολειμμάτων μπορούν να καταστούν καταστροφικές. (Μ3θιε\ν8οη, 1980)

5) Έλεγχος περιεκτικότητας σακχάρων: Ο πιο εύκολος τρόπος και ο πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενος για την μέτρηση της περιεκτικότητας ενός διαλύματος σε 

σάκχαρα, είναι με την χρήση ενός πυκνόμετρου. Συχνά, για να γίνει ακόμα πιο 

εύκολη η μέτρηση, το πυκνόμετρο για αυτή την δουλειά είναι βαθμονομημένο 

και ονομάζεται σακχαρόμετρο. Στην αρχή της αλκοολικής ζύμωσης, το ειδικό 

βάρος του μείγματος πρέπει να είναι περίπου 1,080, δηλαδή αλκοολικό 

δυναμικό 8% με 12%, ενώ στο τέλος θα έχει πέσει στο 1,007 ή και λιγότερο 

με αλκοολικό δυναμικό από 0% έως 1%. Όταν το ειδικό βάρος μένει σταθερό 

από 6 ώρες και πάνω, τότε η διαδικασία έχει τελειώσει και είναι έτοιμο για 

απόσταξη. Ωστόσο, μπορεί να γίνει έλεγχος και εργαστηριακά, 

πραγματοποιώντας τεστ ανίχνευσης αμύλου με την χρήση ιωδίου και τεστ 

ανίχνευσης γλυκόζης με την χρήση έτοιμων τεστ ανίχνευσης γλυκόζης σε 

ταινίες. Και τα δυο, στην περίπτωση που η αλκοολική ζύμωση έχει 

ολοκληρωθεί, θα πρέπει να βγουν αρνητικά. (ΜαίΙιεινΒοη, 1980)

6) Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων: Κάποιοι προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα και 

εμπλουτίζουν το υλικό τους με άζωτο και φώσφορο, δυο θρεπτικά συστατικά 

που τα μείγματα ζαχάρου δεν διαθέτουν μεγάλη ποσότητα. Μια ποικιλία από 

αμμωνιακά άλατα, όπως το θειϊκό αμμώνιο και τα φωσφορικά άλατα, 

μπορούν να προστεθούν ώστε να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας υγιούς 

καλλιέργειας. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά πιο πολύπλοκη από την 

προσθήκη υπολειμμάτων από προηγούμενη ζύμωση, με αποτέλεσμα να μην 

έχει υπάρχει διάθεση για χρησιμοποίησή της. (ΜαΛε\ν8οη, 1980)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Μετά την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης, έχουμε βιοαιθανόλη σε ένα 

υδροαλκοολικό διάλυμα που, λόγω του μεγάλου ποσοστού νερού, δεν είναι 

κατάλληλο για χρήση. Έτσι, θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες τεχνικές 

αφύγρανσης, όπως η απόσταξη, η οποία μάλιστα αφαιρεί και την μεγαλύτερη 

ποσότητα νερού. (Aldrich, 1997)

3.1: ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

Ο σκοπός της απόσταξης είναι ο διαχωρισμός της βιοαιθανόλης από τα 

υπόλοιπα συστατικά του μείγματος και κυρίως το νερό. Εάν έχουμε σκοπό να 

αναμείξουμε τη βιοαιθανόλη με βενζίνη, θα πρέπει να αφαιρεθεί όλο το νερό και το 

περισσότερο, εάν χρησιμοποιηθεί σε μία τροποποιημένη μηχανή που καίει 

βιοαιθανόλη. Ο διαχωρισμός της αιθανόλης από το νερό είναι πραγματοποιήσιμος 

επειδή η αιθανόλη έχει σημείο ζέσεως 78,33°C και το νερό στους 100°C. Όταν το 

μείγμα νερού και αιθανόλης αρχίζει να βράζει, ατμοί με μεγαλύτερη συγκέντρωση 

αιθανόλης, λόγω του χαμηλότερου σημείου βρασμού της, θα αρχίσουν να 

σχηματίζονται, αφήνοντας πίσω μείγμα με μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού. Όμως, 

επειδή το νερό με την αιθανόλη δεν δημιουργούν αυτό που λέμε ιδανικό διάλυμα, ο 

διαχωρισμός δεν μπορεί να γίνει με ένα και μόνο βήμα. (Mathewson, 1980)

Στην εικόνα 3.1 παρατηρούμε έναν εργαστηριακού τύπου εξοπλισμό 

απόσταξης. Παρατηρούμε ότι αποτελείται από μια πηγή θερμότητας ένα θερμόμετρο 

που θα ελέγχει την θερμοκρασία, έναν συμπυκνωτήρα που θα ψύξει του ατμούς με 

αποτέλεσμα να υγροποιηθούν, την είσοδο και την έξοδο του νερού που διέπει τον 

αποστακτήρα και τέλος το δοχείο που συλλέγει τους υγροποιημένους ατμούς. 

(Mathewson, 1980)
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1: Εξοπλισμός απόσταξης (Μαθιεινεοη, 1980)

ΕΙΚΟΝΑ 3.2: Σύσταση υγρού και ατμών σε αιθανόλη σε σχέση με την θερμοκρασία

(ΜαίΙιβΝνεοη, 1980)
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Στην εικόνα 3.2 βλέπουμε ότι η συνεχόμενη γραμμή αναπαριστά την σύσταση 

της υγρής φάσης νερού και αιθανόλης σε σχέση με την θερμοκρασία στην οποία το 

μείγμα βράζει. Η διακεκομμένη γραμμή αναπαριστά την σύσταση των ατμών. 

Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που περιγράφηκε προηγουμένως και με σύσταση 

8% αιθανόλης σε νερό, το υγρό θα βράσει στους 200 F (93,33°C). Διαβάζοντας το 

διάγραμμα, οι ατμοί θα έχουν συγκέντρωση 43% σε αλκοόλ. Όπως είναι φανερό, για 

να χρησιμοποιηθεί αυτό το αλκοόλ ως βιακαύσιμο, θα πρέπει να γίνει επιπλέον 

απόσταξη. Αφού υγροποιήσουμε τους ατμούς, παραλαμβάνουμε ένα μείγμα με 43% 

αλκοόλ και 57% νερό. Αυτό το μείγμα βράζει στους 181 F (82,78°C) και οι ατμοί του 

θα περιέχουν 68% αλκοόλ. Κάθε φορά, λοιπόν, που θα εφαρμόζουμε απόσταξη στο 

μείγμα, αυτό θα γίνεται όλο και πιο πυκνό σε αλκοόλ. Με τον εξοπλισμό που 

περιγράφηκε, το πιο καθαρό αλκοόλ που μπορεί να παραλειφθεί είναι συγκέντρωσης 

95,6%. Το υπόλοιπο 4,4% νερό είναι αδύνατον να αφαιρεθεί, γιατί σε αυτή την 

συγκέντρωση το νερό με το αλκοόλ δημιουργούν ένα μείγμα, του οποίου το σημείο 

βρασμού είναι ελάχιστα πιο χαμηλό από το σημείο βρασμού της καθαρής αλκοόλης. 

Έτσι, επιπλέον διαχωρισμός δεν μπορεί να γίνει. Αυτού του είδους τα μείγματα 

ονομάζονται αζεοτροπικά. (Aldrich, 1997)

3.2: ΣΤΗΛΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ

Η εικόνα 3.3 παρουσιάζει μία αποστακτική στήλη εφαρμοσμένη στο 

εργαστηριακό εξοπλισμό της εικόνας 2.4. Η αποστακτική στήλη αποτελείται από ένα 

γυάλινο σωλήνα γεμισμένο με ένα υλικό που δεν αντιδρά χημικά και στην ουσία, 

μεγαλώνει στην εσωτερική επιφάνεια επαφής. Στην περίπτωση αυτή, το υλικό αυτό 

αποτελείται από μικρού μήκους γυάλινους σωλήνες. Η λειτουργία της αποστακτικής 

στήλης πραγματοποιείται ως εξής: Καθώς οι ατμοί νερού και αιθανόλης διαπερνούν 

την αποστακτική στήλη, συμπυκνώνονται και υγροποιούνται πάνω στους γυάλινους 

σωλήνες, με αποτέλεσμα να «τρέχουν» προς τα κάτω. Επιπλέον, ανερχόμενοι ατμοί 

συναντούν τους υγροποιημένους ατμούς και τους επαναεξατμοίζουν. Έτσι οι ατμοί 

ανέρχονται της αποστακτικής στήλης και γίνονται ολοένα και πιο πλούσιοι σε 

αιθανόλη. Αυτή η διαδικασία στην ουσία πραγματοποιεί πολλές αποστάξεις μαζί, με 

αποτέλεσμα να γίνεται παραλαβή του αλκοόλ σε μια συνεχή διαδικασία. 

(Mathewson, 1980)
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ΕΙΚΟΝΑ 3.3: Αποστακτήρας με γέμιση (ΜαΛεννΒοη, 1980)

3.3: ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

Ο αποστακτήρας με διάτρητες πλάκες είναι ιδανικός για συνεχείς αποστάξεις. 

Επίσης, η κατασκευή του είναι πιο απλή από τον αποστακτήρα με ημικυκλικά 

καπάκια που θα περιγράφει πιο κάτω. Το σχέδιο ενός αποστακτήρα με διάτρητες 

πλάκες φαίνεται στην εικόνα 2.7. Οι ατμοί διέρχονται από τις τρύπες των διάτρητων 

πλακών, όπου ψύχονται από ψυκτικό υγρό που διέρχεται εγκάρσια των πλακών.

Το αλκοόλ παραμένει σε αέρια κατάσταση και συνεχίζει την άνοδο, ενώ το 

νερό κατεβαίνει διαμέσου των καθόδων. Ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό 

μειονέκτημα σε αυτού του τύπου την στήλη απόσταξης. Μια ελάχιστη πίεση πρέπει 

να διατηρείται στον βραστήρα, αλλιώς το υγρό που βρίσκεται στην διάτρητη πλάκα 

θα απορριφθεί. Η απόρριψη αυτή εμφανίζεται όταν, η πίεση που συγκρατεί το υγρό 

στην διάτρητη πλάκα, πέσει αρκετά με αποτέλεσμα το υγρό να βρεθεί στην 

προηγούμενη πλάκα. Αυτό σταματά την απόσταξη. Έτσι, αυτό το σχέδιο τείνει να
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έχει συγκεκριμένα προβλήματα σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία διαφοροποιείται. 

(Wyman, 1996)

ΕΙΚΟΝΑ 3.4 Αποστακτήρας-διατρητής πλάκας (Mathewson, 1980)

3.4: ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ

Ο αποστακτήρας με η μικυκλικά καπάκια (εικόνα 2.8) αποτελεί μία 

παραλλαγή του αποστακτήρα με διάτρητες πλάκες. Ένα θετικό στοιχείο είναι η 

καλύτερη απόδοση και ένα αρνητικό, εκτός του φαινόμενου της απόρριψης που 

περιγράφηκε πιο πριν, είναι ότι το υγρό προς απόσταξη θα πρέπει είναι απαλλαγμένο 

από στερεά, γιατί οι άνοδοι και οι κάθοδοι μπορούν να φράξουν. Επιπλέον εάν 

συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κάποιο σύστημα καθαρισμού. 

(Wyman, 1996)
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ΕΙΚΟΝΑ 2.8 Αποστακτήρας με ημικυκλικά καπάκια (ΜαΛεινεοη, 1980)

3.5: ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

Εάν η βιοαιθανόλη που παράγουμε χρησιμοποιηθεί σε μηχανή τροποποιημένη 

ώστε να καίει μόνο αιθανόλη, τότε η περιεκτικότητά της σε νερό δεν μας πειράζει να 

είναι μέχρι και 15%. Στην περίπτωση όμως που θα αναμειχθεί με βενζίνη, το νερό θα 

πρέπει να αφαιρεθεί ή να αδρανοποιηθεί. (Ο^γΙ: εί ά\., 2000)

Εάν έχουμε καταφέρει να εξάγουμε μετά από την απόσταξη, βιοαιθανόλη 

καθαρότητας 95%, η πιο απλή μέθοδος για να παράγουμε gasohol, δηλαδή μείγμα 

βιοαιθανόλης με βενζίνη, είναι η προσθήκη βενζολίου σε ποσοστό που δεν θα 

διαχωρίζεται η βενζίνη από το νερό. Συνήθως, βενζόλιο σε αναλογία 2 με 3 φορές την 

ποσότητα του νερού στην βιοαιθανόλη είναι αρκετό. Εια παράδειγμα, εάν θέλουμε να 

παρασκευάσουμε 100 λίτρα §αεο1ιο1 περιεκτικότητας 10% σε βιοαιθανόλη, 

αναμειγνύουμε 10 λίτρα 95% καθαρότητας βιοαιθανόλη με 2 λίτρα βενζόλιο. Μετά 

προσθέτουμε 88 λίτρα βενζίνη. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, για ποσοστό νερού 

5% σε μείγμα βιοαιθανόλης, απαιτείται μεγαλύτερη προσθήκη ποσότητας βενζολίου. 

Είναι πάντα προτεινόμενο να γίνονται δοκιμαστικές μείξεις μικρής κλίμακας
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δοκιμάζοντας τις αναλογίες που αναφέρονται πιο πάνω και ελέγχοντας εάν το μείγμα 

διαχωρίζεται. Μία επιπλέον δοκιμή είναι, να βάλουμε το δοκιμαστικό μείγμα στο 

ψυγείο για να δούμε την αντοχή, δηλαδή εάν υπάρχει διαχωρισμός σε πιο κρύες 

συνθήκες. Στην περίπτωση που το μείγμα διαχωρίζεται, χρειάζεται επιπλέον 

προσθήκη βενζολίου. (Clark et al., 2000)

Μια άλλη μέθοδος είναι αυτή που χρησιμοποιεί την ιδιότητα του νερού για να 

διαλύσει τα περισσότερα άλατα. Έτσι το νερό μπορεί να αφαιρεθεί (όχι όμως 

εντελώς) φιλτράροντας το μείγμα αιθανόλης και νερού μέσα από ξηρό αλάτι. Σχεδόν, 

κάθε μη αντιδράν υδροσκοπικό υλικό, όπως άλας ασβεστίου, διάφορα θειικά και 

φωσφορικά άλατα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ένα εύκολο στην εύρεση και 

οικονομικό υλικό είναι το χοντρό αλάτι που χρησιμοποιείται εναντίον του σκληρού 

νερό (νερό με υψηλό ποσοστό αλάτων μαγνησίου και ασβεστίου) σε μερικές 

ηλεκτρικές συσκευές όπως το πλυντήριο πιάτων. Κατά αυτή την διαδικασία, το 

μείγμα αιθανόλης και νερού διέρχεται από το άλας, το οποίο συγκρατεί το νερό. 

Πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι το αλάτι πρέπει να είναι στεγνό ώστε να απορροφήσει 

την μεγαλύτερη ποσότητα νερού από το μείγμα. Αφού το αλάτι απορροφήσει 

συγκεκριμένη ποσότητα νερού, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να ξηραθεί ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. (Clark et al., 2000)

Μια αποτελεσματική επιλογή είναι η χρήση και των 2 μεθόδων που 

περιγράφηκαν. Πρώτα η μεγαλύτερη ποσότητα νερού αφαιρείται με την χρήση 

κάποιου άλατος και στη συνέχεια, το μείγμα αναμειγνύεται με την κατάλληλη 

ποσότητα βενζολίου. Όσο μεγαλύτερη ποσότητα νερού αφαιρεθεί τόσο μικρότερη 

ποσότητα βενζολίου θα χρησιμοποιηθεί, διότι το βενζόλιο αγοράζεται και 

χρησιμοποιείται μία φορά, ενώ το αλάτι απλά ξηραίνεται και επαναχρησιμοποιείται. 

(Mathewson, 1980)

Αφύγρανση της αιθανόλης μπορεί να πραγματοποιηθεί και χρησιμοποιώντας 

ζεολίτη. Αυτό το υλικό έχει την ικανότητα να δρα σαν μοριακός ηθμός συγκροτώντας 

μέχρι και το 20% του βάρους του σε νερό. Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει είτε απλά 

προσθέτοντας τον ζεολίτη στο αλκοολικό μείγμα ή περνώντας το μείγμα από φίλτρο 

με ζεολίτη. Η ποσότητα ζεολίτη που χρησιμοποιούμε είναι 250 γραμμάρια ανά λίτρο 

95% καθαρότητας αιθανόλη. (Clark et al., 2000)

Μια άλλη μέθοδος αφύγρανσης αλκοόλ είναι η αφύγρανση με ασβέστιο. Αυτή 

η μέθοδος είναι παρόμοια με την αφύγρανση με άλας, μόνο που εδώ γίνεται μέσω 

χημικής αντίδρασης. Το ασβέστιο στην μορφή οξειδίου του ασβεστίου (CaO) αντιδρά
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με το νερό καν δημιουργεί υδροξείδνο του ασβεστίου ( Ca(OH)2 ). Η διαδικασία είναι 

η εξής: Το μείγμα αιθανόλης και νερού αναμειγνύεται με οξείδιο του ασβεστίου σε 

αναλογία 4,18 κιλά οξείδιο του ασβεστίου για κάθε λίτρο νερού που θέλουμε να 

αφαιρεθεί. Το αφήνουμε να δράσει για 12 με 24 ώρες εφαρμόζοντας τακτική 

ανάδευση. Το υδροξείδιο του ασβεστίου που έχει δημιουργηθεί από την αντίδραση 

του οξειδίου του ασβεστίου με το νερό, είναι αδιάλυτο στην αιθανόλη αφήνοντας έτσι 

σχεδόν καθαρή αιθανόλη (καθαρότητας 99,5%) μένοντας στον πάτο του δοχείου. Η 

πιο συνήθης μέθοδος διαχωρισμού του υπόλοιπου ασβεστίου και του υδροξειδίου του 

ασβεστίου από την αιθανόλη είναι με απόσταξη. Εναλλακτικός, αλλά όχι επιθυμητός 

τρόπος είναι να γίνει ο διαχωρισμός με την χρήση ντεκάντερ και να φιλτρανθεί ώστε 

να αφαιρεθούν κάποια αιωρούμενα σωματίδια. Αυτός ο τρόπος του προσδίδει μία 

θολή γαλακτώδη εμφάνιση. Εάν τελικά επιλεχθεί ο διαχωρισμός με απόσταξη, 

απαιτείται αποστακτικός εξοπλισμός, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.4 . Δηλαδή ένα 

μεταλλικό καζάνι με θερμόμετρο στην κορυφή και ένας συμπυκνωτήρας Η χρήση 

αποστακτικής στήλης σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αναγκαία. Επίσης, μια 

βαλβίδα μερικά εκατοστά πιο ψηλά από το ύψος του ασβεστίου θα βοηθήσει ώστε να 

πάρουμε το αλκοόλ πιο εύκολα. Κατά την διαδικασία της απόσταξης η θερμοκρασία 

πρέπει να μένει σταθερή στο σημείο βρασμού της αιθανόλης. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας και αφού το αλκοόλ θα έχει διηθηθεί, το μόνο που θα έχει απομείνει θα 

είναι υδροξείδιο του ασβεστίου και ασβέστιο. Κάποια ποσότητα αλκοόλ θα έχει 

παγιδευτεί στα υπολείμματα. Για να το λάβουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε την 

απόσταξη. Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από τους 78,3°Ό. Αυτό 

σημαίνει ότι μαζί με τους ατμούς του αλκοόλ μεταφέρεται τώρα και νερό. Όταν η 

θερμοκρασία φτάσει 97,78°Ό - 100,00°Ό, όλο το αλκοόλ έχει σχεδόν πλήρως 

αφαιρεθεί. Το υδροαλκοολικό διάλυμα που παραλήφθηκε κατά την διάρκεια της 

δεύτερης απόσταξης προστίθεται στην επόμενη απόσταξη. Το υδροξείδιο του 

ασβεστίου μπορεί να μετατραπεί ξανά σε οξείδιο του ασβεστίου και να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Οι θερμοκρασίες που χρειάζονται ώστε να γίνει αυτό είναι 

πολύ υψηλές εκτός εάν χρησιμοποιείται φούρνος στεγνωτηρίου με δυνατότητα 

δημιουργίας κενού. Επειδή τα ασβέστιο είναι σχετικά φθηνό, η όλη διαδικασία δεν 

συνιστάται. (Οατλ αΐ., 2000)

Εκτός από τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος 

αφύγρανσης της αιθανόλης, ο οποίος μάλιστα είναι και ο πιο διαδεδομένος εμπορικά. 

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί αζεοτροπικές μεθόδους και εφαρμόζεται όπως
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περιγράφεται στην συνέχεια. Το γεγονός ότι το νερό με την αιθανόλη δημιουργούν 

ένα αζεοτροπικό ζεύγος (διπλό αζετροπικό μείγμα) ή αλλιώς, όπως λέγεται, ένα 

σταθερό στο βρασμό μείγμα, είναι αυτό που μας δυσκολεύει στον διαχωρισμό. Εάν 

τώρα προσθέσουμε στο μείγμα νερού και αλκοόλ ένα διαλύτη υδρογονανθράκων 

όπως το βενζόλιο, τριχλωροαιθυλαίνιο ή ακόμα και βενζίνη, δημιουργείται ένα 

τριπλό αζετροπικό μείγμα. Τυπικά το τριχλωροαιθυλαίνιο αναμειγνύεται σε μορφή 

ατμού με τους ατμούς υδροαλκοολικού διαλύματος περιεκτικότητας 95% ν/ν την 

στιγμή μου βγαίνει από την αποστακτική στήλη. Αυτοί οι ατμοί περνούν από μια 

άλλη αποστακτική στήλη. Το τριπλό αζεοτροπικό μείγμα τριχλωροαιθυλαινίου, νερού 

και αλκοόλ βράζει στους 6^0C το οποίο είναι πιο χαμηλό από το σημείο βρασμού 

του καθαρού αλκοόλ. Έτσι, το νερό μαζί με το τριχλωροαιθυλαίνιο και ελάχιστη 

ποσότητα νερού θα εξατμιστούν πρώτα, αφήνοντας άνυνδρη αλκοόλη. Το μείγμα 

τριχλωροαιθυλαινίου και νερού που θα εξαχθεί από την στήλη διαχωρισμού θα 

διαχωριστεί σε δυο στρώματα, όπως ακριβώς και με το μείγμα νερού και βενζίνης. 

Λόγω αυτού του διαχωρισμού, το τριχλωροαιθυλαίνιο μπορεί να διαχωριστεί και να 

χρησιμοποιηθεί ξανά. Το νερό που προήλθε από τον διαχωρισμό περιέχει κάποια 

ποσότητα αιθανόλης. Έτσι, αυτή η ποσότητα νερού προστίθεται στην επόμενη 

διαδικασία διαχωρισμού. Συστήματα που χρησιμοποιούν, αντί τριχλωροαιθυλαινίου, 

βενζόλιο ή βενζίνη λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η μόνη διαφορά είναι το 

σημείο βρασμού το μείγματος το οποίο διαφέρει. Εάν χρησιμοποιούμε βενζίνη σαν 

διαλύτη αυτόματα παράγεται gasohol. (ΟαιΤ εί αΐ., 2000)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°: Η ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ

4.1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ

Μια από τις πιο σημαντικές ιδιότητες ενός καυσίμου είναι η ποσότητα της 

ενέργειας που εκλύεται όταν αυτό καίγεται. Αναφερόμενοι στον πίνακα 2.2, 

παρατηρούμε ότι ο υδρογονάνθρακας οκτάνιο, ο οποίος αντιπροσωπεύει την 

‘ιδανική’ βενζίνη δεν περιέχει οξυγόνο. Σε αντίθεση, όλες οι αλκοόλες περιέχουν ένα 

άτομο οξυγόνου που έχει δεσμό με ένα άτομο υδρογόνου στην υδροξυλική ρίζα. 

Όταν η αιθανόλη καίγεται, το υδροξύλιο ενώνεται με ένα άτομο υδρογόνου για να 

δημιουργήσουν ένα μόριο νερού. Έτσι το οξυγόνο που περιέχεται δεν συνεισφέρει 

στην αξία του καυσίμου. Τα ατομικά βάρη των ατόμων που εμπλέκονται είναι: 

υδρογόνο 1, άνθρακας 12 και οξυγόνο 16. Αφού η μεθυλική αλκοόλη έχει ατομικό 

βάρος 32, το μισό από το μόριο δεν μπορεί να ‘καεί’ και δεν συνεισφέρει στην αξία 

του καυσίμου. Όπως αναμένεται, η μεθανόλη έχει την μισή θερμική αξία 

(εκφρασμένη σε Βίυ/ΐό) από την βενζίνη. Η αιθανόλη με 35% οξυγόνο είναι σχετικά 

καλύτερη με 60% την θερμική αξία της βενζίνης.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ η κ τ Δ Μ ίη *  Μ ΕΘΥΛΙΚΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ  
ΒΕΝΖΙΝΗ υ * ' Α Ν ΐ υ  Α Λ Κ ο ο ΛΗ ΑΛΚΟ ΟΛΗ

Χημική  δομή σύνθετη ΘΗ3ΟΗ Θ2Η5ΟΗ

Μ οριακό  βάρος σύνθετο 114 32 46

Θ ερμική

απ όδοση (Β ίιι/Ιό )

Υ ψ ηλής αξίας 20.250 20.570 9.770 12.780

Χ α μηλής α ξίας 19.000 19.080 8.640 11.550

Λ ανθά νουσ α  

θερμότητα  της 

εξά τμ ισ ης Β ίιι/Ιό

140 141 474 361

Ειδική βαρύτητα

(6 0 °  Ρ)
0,745 0,702 0,796 0,794

Στο ιχειομετρ ική

αναλογία
15:01 15,1:1 6,45:1 9:01

Θ ερμοκρασ ία  

β ρ α σ μ ο ύ (Έ )
100-400 258,2 148,5 173,3

Βαθμός 80 100 106 106
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οκταν ίω ν

Ε νέργεια  

σ τε ιχο ιομετρ ικού  

με ίγμα τος  ( 

Β ώ /ίί3 )

94,8 95,4 94,5 94,7

*μπ ορεί να  θ εω ρ ηθε ί ω ς "ιδα ν ική " υψ ηλής 

α π όδ οσ η ς βενζίνη

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Ιδιότητες καύσης υδρογονανθράκων και αλκοολών (Μαθιεννεοη,

1980)

Εάν η θερμική αξία της μεθανόλης και της αιθανόλης υπολογιστούν 

ξεχωριστά, θα φανεί σαν μην κατάλληλη επιλογή ως καύσιμο μηχανής. Όμως άλλα 

χαρακτηριστικά, όπως η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης και η κατά των 

χτυπημάτων της μηχανής ιδιότητες, κάνουν τα αλκοολικά καύσιμα ανώτερα σε 

κάποιους τομείς από την βενζίνη. (Τε1ιί1εγα εί ά\., 1991)

Όταν ένα καύσιμο καίγεται, μια συγκεκριμένη ποσότητα αέρα χρειάζεται για 

να ολοκληρωθεί η καύση. Όταν η ποσότητα αέρα και καυσίμου είναι σε απόλυτη 

ισορροπία, τότε λέμε ότι το μείγμα αέρα και καυσίμου είναι στοιχειομετρικά σωστό. 

Αναφερόμενοι στον πίνακα 4.1, οι στοιχειομετρικές αναλογίες για την βενζίνη είναι 

15 προς 1, δηλαδή 15 μέρη αέρα αντιστοιχούν σε 1 μέρος βενζίνης. Αντίστοιχα της 

αιθυλικής αλκοόλης 9 προς 1 και της μεθυλικής αλκοόλης 6,45 προς 1. Αυτό 

σημαίνει ότι για να καεί η αιθανόλη αποδοτικά, η αντλία καυσίμου στο καρμπιρατέρ 

θα πρέπει να αλλαχθεί ή να ρυθμιστεί ώστε να παρέχει 2,3 μέρη μεθανόλης ή 1,66 

μέρη αιθανόλης για κάθε 15 μέρη αέρα. (Τ5ΐιμεγα εί &1., 1991)

Αναφερόμενοι για άλλη μια φορά στον πίνακα 4.1, βλέπουμε ότι η ενέργεια 

(σε Βίυ/Ι'ΐ3) που εκλύεται σε κάθε κυβικό πόδι του διαφορετικού σε κάθε περίπτωση 

στοιχειομετρικού μείγματος (βενζίνη: 94,8, μεθανόλη: 94,5, αιθανόλη: 94,7) είναι 

σχεδόν ίδια. Αυτό σημαίνει ότι η βενζίνη και η αιθανόλη είναι σχεδόν ίδια σε αυτό 

που αποκαλείται ογκομετρική απόδοση, όταν καίγονται σε μία σωστά ρυθμισμένη 

μηχανή. (Τ8ΐιίίεγα εί αΐ., 1991)

Μια άλλη σημαντική ιδιότητα ενός καυσίμου είναι η πτητικότητα. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, η μεθυλική αλκοόλη περιέχει λιγότερο από την μισή 

θερμική αξία από την βενζίνη και η αιθυλική αλκοόλη περίπου το 60%. Όσο λοιπόν 

μειώνεται η περιεκτικότητα σε οξυγόνο (μιας που αυτό δεν συνεισφέρει στην θερμική
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αξία του καυσίμου) σε μια αλκοόλη αυξάνεται η θερμική της αξία. Ποιος λοιπόν ο 

λόγος να μην χρησιμοποιούμε την κετυλική αλκοόλη, η οποία περιέχει μόνο 6,6% 

οξυγόνο και το 90% της θερμικής αξίας της βενζίνης; Η απάντηση είναι ότι αυτή η 

αλκοόλη είναι στερεός κήρος. Έτσι δεν μπορεί εύκολα να ψεκαστεί και να αναμειχθεί 

με αέρα σε μια μηχανή και αυτό το καθιστά άχρηστο για καύσιμο μηχανής. Από αυτά 

που είπαμε, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα αλκοολικά καύσιμα ένας 

συμβιβασμός πρέπει να γίνει ανάμεσα στην αποδοτικότητα και στην ικανότητα 

εξάτμισης. (Τ50μεγα εΐ πΐ., 1991)

Μια άλλη σημαντική έννοια που σχετίζεται με την πτητικότητα είναι η αυτό 

που λέμε λανθάνουσα θερμότητα της εξάτμισης. Όταν ένα υγρό αρχίζει μόλις να 

βράζει, μια επιπλέον θερμότητα χρειάζεται για να μετατραπεί το υγρό σε αέριο. Αυτή 

ακριβώς η ενέργεια ονομάζεται λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης και εκφράζεται σε 

Βηι/ΐό στον πίνακα 1.1. (Τε1ιίίεγα εί αΐ., 1991)

Βλέποντας λοιπόν τον πίνακα 4.1, η βενζίνη έχει λανθάνουσα θερμότητα 

εξάτμισης 140 Βίυ/ΐό, η μεθανόλη 474 Βΐιι/ΐό και η αιθανόλη 361 Βίιι/ΐό. Σε μια 

μηχανή εσωτερικής καύσης με την χρήση βενζίνης υπάρχει μια πτώση περίπου των 

4,4°Ό. Κάτω από παρόμοιες συνθήκες η πτώση, θα είναι διπλάσια για την αιθανόλη 

και τριπλάσια για την μεθανόλη. Αυτές οι μεγαλύτερες πτώσεις θερμοκρασίας, είναι 

επακόλουθο μεγαλύτερης πυκνότητας μάζας σε σχέση με την βενζίνη. Το 

αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με την βενζίνη. (Τ8άίΐεγα εί 

αΐ., 1991)

4.2: ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

4.2.1: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Στην θεωρία, όταν ένα καύσιμο από υδρογονάνθρακα καίγεται πρέπει να 

παράγει μόνο νερό και διοξείδιο του άνθρακα (Ό02) σαν αέρια εξάτμισης (το 

διοξείδιο του άνθρακα είναι μη τοξικό και μη δηλητηριώδες και είναι το ίδιο που 

χρησιμοποιούμε στα ανθρακούχα ποτά). Δυστυχώς, τόσο ιδανική καύση σπάνια 

συμβαίνει ακόμα και σε μία τέλεια ρυθμισμένη μηχανή. Αυτό που γίνεται συνήθως 

είναι ότι έχουμε παραγωγή μεγάλης ποσότητας δηλητηριώδους μονοξειδίου του 

άνθρακα (ΌΟ), καθώς και άλλων σύνθετων μη επιθυμητών ενώσεων που προκύπτουν
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από ρύπους στο καύσιμο, όπως θείο και πρόσθετα, όπως ο μόλυβδος και ο 

φώσφορος. (Wyman, 1996)

Το καθαρό αλκοόλ και αυτό στην θεωρία, παράγει μόνο νερό και διοξείδιο 

του άνθρακα. Πάλι στην πράξη, όμως, μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται αλλά σε 

πολύ μικρότερες ποσότητες από αυτές της βενζίνης. Επιπλέον, η βιοαιθανόλη δεν 

περιέχει θείο και πρόσθετα. Έτσι δεν θα παράγει τα σχετικά ανεπιθύμητα 

παραπροϊόντα της καύσης. (Wyman, 1996)

Πολλές μελέτες έχουν γίνει για το αν τα μείγματα βενζίνης - αιθανόλης έχουν 

θετικό αποτέλεσμα στις εκπομπές καυσαερίων. Τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι δεν 

συμβαίνουν μεγάλες μεταβολές για μείγματα αναλογίας μέχρι 20% κατ’ όγκο 

περιεκτικότητα σε αιθανόλη. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, εάν έχουμε ένα μείγμα 

10% κατ’ όγκο αιθανόλη και το κάψουμε σε ένα κινητήρα, τότε το 10% των ρύπων 

της βενζίνης αντικαθίσταται με το 10% των ρύπων καύσεως αιθανόλης. Έτσι βγαίνει 

το συμπέρασμα ότι, αφού η βιοαιθανόλη καίγεται πολύ καθαρότερα από την βενζίνη, 

το ποσοστό βελτίωσης των ρύπων είναι ανάλογο του ποσοστού περιεκτικότητας του 

μείγματος σε βιοαιθανόλη. (Tshiteya et al., 1991)

Η βιοαιθανόλη σαν καύσιμο μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα σημερινά όρια 

εκπομπής καυσαερίων και μάλιστα χωρίς την χρήση επιπλέον μηχανικών προσθηκών, 

όπως ο καταλύτης καυσαερίων. Με τα μείγματα αιθανόλης, το κύριο πλεονέκτημα 

είναι να γίνει χρήση της αιθανόλης ώστε να αντικαταστήσει το μόλυβδο και τα 

υπόλοιπα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί ο βαθμός των οκτανίων της 

βενζίνης. (Tshiteya et al., 1991)

4.2.2: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

Σε πραγματικά τεστ κινητήρα, όπως φαίνονται στην εικόνα 4.1, 

χρησιμοποιώντας 99% καθαρότητας βιοαιθανόλη συγκρίνουμε με την χρήση βενζίνης 

τα αποτελέσματα.
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ΕΙΚΟΝΑ 4.1: M.E.P Σε σχέση με το μείγμα αέρα/καυσίμου (Mathewson,

1980)

Η μεταβλητή “Mean effective Pressure” στο διάγραμμα είναι άμεση ένδειξη 

της δύναμης που αποδίδεται. Η αυξανόμενη Μ.Ε.Ρ. της αιθανόλης σε όλες τις 

αναλογίες μειγμάτων είναι η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δυο καύσιμα. Αυτή 

η αύξηση του Μ.Ε.Ρ. είναι κυρίως της μεγαλύτερης ογκομετρικής απόδοσης που 

απορρέει από την υψηλή λανθάνουσα θερμότητα της εξάτμισης της αιθανόλης, που 

έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη πυκνότητα μάζας του μείγματος καυσίμου αέρα. 

Παρατηρούμε ότι το Μ.Ε.Ρ. της αιθανόλης αυξάνεται στα μείγματα μέχρι και 40% 

επιπλέον καύσιμο, τα λεγάμενα πλούσια (σε καύσιμο) μείγματα. Αντιθέτως, στην 

βενζίνη η μέγιστη πίεση επιτυγχάνεται με 20% επιπλέον καύσιμο. Όπως φαίνεται, για 

να επιτύχουμε την απόλυτη απόδοση από τα βιοκαύσιμα, μπαίνουμε στον πειρασμό 

να χρησιμοποιήσουμε πλούσια σε καύσιμο μείγματα καυσίμου/αέρα. Εάν 

υποπέσουμε σε αυτό το λάθος, εκτός από την σημαντική αύξηση της οικονομίας 

καυσίμου, συνεπάγεται ότι χρησιμοποιώντας πλούσια μείγματα έχουμε και ατελή 

καύση μειώνοντας έτσι και την θερμική πληρότητα. Το όριο και για την αιθανόλη 

αλλά και για την βενζίνη χρήσης φτωχού μείγματος καυσίμου είναι το ίδιο. Και τα 

δύο πετυχαίνουν μέγιστη θερμική επάρκεια με 15% επιπλέον αέρα. Με χρήση 

μειγμάτων περισσότερο φτωχών από 15% σε καύσιμο και τα δυο καύσιμα χάνουν την
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θερμική τους επάρκεια. Στην εικόνα 4.2 συγκρίνουμε την ιπποδύναμη της μηχανής 

και την αναλογία καυσίμου αέρα για την αιθανόλη και για την βενζίνη σε μια 

εξακύλινδρη μηχανή.

ΕΙΚΟΝΑ 4.2: Ιπποδύναμη του κινητήρα σε σχέση με το μείγμα 

αέρα/καυσίμου (ΜπάιεννΒοη, 1980)

Τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αιθανόλη καθαρότητα 95% και απλή 

βενζίνη με ειδικό βάρος 0,745. Στο συγκεκριμένο τεστ, ο αέρας τροφοδοτούνταν 

στην μηχανή από την εισαγωγή της πολλαπλής σε θερμοκρασία 37,78°0 και η 

βελόνα της βαλβίδας του καρμπιρατέρ ρυθμίστηκε ώστε να παρέχει τα επιθυμητά 

μείγματα αέρος καυσίμου. Βαρίδια 2/3 και 1/3 απόδοσης του γκαζιού 

χρησιμοποιηθήκαν ώστε να δίνουν σταθερή ροπή και στα δυο καύσιμα. Οι μετρήσεις 

σε μικρές αναλογίες καυσίμου αέρα αποτελούν ντοκουμέντα. Σε αυτό το τεστ με τον 

αέρα να παρέχεται στην ίδια θερμοκρασία και για τα δυο καύσιμα το σωστό μείγμα 

καυσίμου αέρα θα έπρεπε να παρήγαγε περίπου 2% περισσότερη δύναμη από βενζίνη 

έναντι της αιθανόλης. Όμως η αιθανόλη με τη μεγαλύτερη λανθάνουσα θερμότητα 

απαιτεί μεγαλύτερη θερμότητα από την πολλαπλή ώστε να μένει πλήρως 

εξατμισμένη. Σε ένα άλλο τεστ, όπου αυτή η απαιτούμενη θερμότητα δόθηκε,
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παράχθηκε 8,6% περισσότερη δύναμη με αιθανόλη σε σύγκριση με την βενζίνη. Το 

κύριο σημείο σε αυτό το τεστ είναι ότι, η αιθανόλη παρά τις όλες κάποιες 

αποτρεπτικές φυσικές σταθερές, καταφέρνει να είναι αξιοσημείωτα όμοια και 

αποδοτική με την βενζίνη χρησιμοποιώντας τα θετικά της στοιχεία. (Τ8ΐιμεγα εί άΙ., 

1991)

4.2.3: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Παρόλο που μείγματα αλκοόλης-βενζίνης μπορούν να δημιουργηθούν 

χρησιμοποιώντας και αιθανόλη και μεθανόλη, το κύριο ενδιαφέρον στρέφεται προς 

την κατεύθυνση της αιθανόλης. Η μεθανόλη και η βενζίνη έχουν περιορισμένο 

ποσοστό που μπορούν να αναμειχθούν, ενώ η αιθανόλη με τη βενζίνη μπορούν να 

αναμειχθούν σε οποιαδήποτε αναλογία. Επίσης, οικονομικοί λόγοι ωθούν στην χρήση 

της αιθανόλης, η οποία δημιουργείται πιο εύκολα από ανανεώσιμους πόρους. Ακόμα, 

η αιθανόλη είναι ελαφρώς ανώτερο καύσιμο κινητήρα υπό τις περισσότερες 

συνθήκες. Εκτός από την οικονομική πλευρά, ένα μεγάλο πλεονέκτημα των 

μειγμάτων αιθανόλης είναι ότι, μέχρι συγκεκριμένης συγκέντρωσης (10% με 20%) 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καθόλου τροποποίηση του κινητήρα. Υπάρχουν 

πολλές μελέτες πάνω στις επιδράσεις που έχουν τα διάφορα μείγματα αιθανόλης 

βενζίνης στην μηχανή, όμως παραμένουν αντιφατικά το ένα με το άλλο. Το τεστ ‘δυο 

χιλιάδων μιλίων’ που πραγματοποιήθηκε στην Νεμπράσκα, υποδεικνύει ελαφρώς 

υψηλότερη οικονομία καυσίμου. Άλλα τεστ υποδεικνύουν μείωση οικονομίας 

καυσίμου. Κάποια τεστ πάλι, δείχνουν καλύτερες εκπομπές καυσαερίων και πάλι 

κάποια υποστηρίζουν το αντίθετο. Το ίδιο σκηνικό υπάρχει και στο θέμα της 

απόδοσης. Όταν λοιπόν, όλα αυτά τα δεδομένα συγχωνευτούν, αντιλαμβανόμαστε ότι 

δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ούτε προς την μία μεριά ούτε από την άλλη όσο 

αφορά αυτές τις μετρήσεις (κρατάμε όμως πάντα υπόψη τα πολλαπλά οφέλη των 

βιοκαυσίμων σε άλλους τομείς, όπως φυσικά και τα αρνητικά τους σε κάποιους 

άλλους). Στην εικόνα 4.3 βλέπουμε ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα των αλκοολικών 

μειγμάτων το οποίο είναι ότι ανεβάζει τα οκτάνια της βενζίνης με την οποία 

αναμειγνύεται.

41



100

% έ 90
m

A1 80
mm

3 
as

70
. ... '* " *  * * * '

m . * * * ***
c
m

y
o

60

50
r ass*

_ ***■ * * *
m  „a#

-a·; -

; * * * * * *

40 ft: ■

1 1 1
0 5 I© 15 20 * 25
F t r c t n t  (b y  v e to » * ) 1« El end

ΕΙΚΟΝΑ 4.3: Οκτάνια καυσίμου σε σχέση με το ποσοστό αιθανόλης (Mathewson,

1980)

Αυτό σημαίνει ότι κατώτερης ποιότητας βενζίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

ώστε να ανέβει ο βαθμός των οκτανίων της σε επιθυμητό για χρήση επίπεδο. Έτσι, η 

χρήση προσθέτων, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, μπορεί να αποτραπεί. Αυτό 

αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα, διότι η παρασκευή βενζίνης 

υψηλών οκτανίων είναι ακριβή. Επίσης, είναι ακόμα δυνατό να ανεβάσουμε τα 

οκτάνια της αμόλυβδης βενζίνης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες που 

απαιτούσαν βενζίνη με μόλυβδο (βενζίνη super). Μαζί με όλα τα θετικά επέρχεται 

και ένα αρνητικό. Η παρουσία έστω και μικρής ποσότητας νερού στο μείγμα 

αιθανόλης-βενζίνης μπορεί να προκαλέσει διαχωρισμό του μείγματος. Σε 

θερμοκρασία δωματίου, λιγότερο από 1% μπορεί να προκαλέσει διαχωρισμό. Όσο η 

θερμοκρασία πέφτει μικρότερες ποσότητες έως και 0,01%, μπορεί να προκαλέσει 

διαχωρισμό. Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί με την χρήση αρκετών ουσιών, όπως 

του βενζολίου, της ακετόνης και της βουτιλικής αλκοόλης, οι οποίες προστίθενται 

στο μείγμα ώστε να αυξήσουν την ανοχή σε νερό. Επίσης, τα κλειστά συστήματα 

καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα αποτρέπουν τον σχηματισμό υγρασίας μέσα 

στο ντεπόζιτο καυσίμου. Η χρήση αλκοολικών μειγμάτων τα τελευταία πενήντα 

χρόνια αποτελεί στοιχείο, ότι όποια προβλήματα προκύπτουν από την χρήση τους 

μπορούν να λυθούν. (Tshiteya et al., 1991)
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Όπως ειπώθηκε πιο πριν, χρήση μειγμάτων 10% και 20% μέχρι και 25% 

περιεκτικότητας σε αιθανόλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την ανάγκη 

οποιαδήποτε τροποποίησης του κινητήρα. Αυτό που διαφέρει από κινητήρα σε 

κινητήρα είναι η συγκέντρωση αλκοόλης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γενικά 

ισχύει ότι, μία τετρακύλινδρη μηχανή μπορεί να ανεχθεί μεγαλύτερης συγκέντρωσης 

μείγμα από μία εξακύλινδρη ή οχτακύλινδρη. Μικρές μονοκύλινδρες μηχανές, σαν 

αυτές που χρησιμοποιούνται στις μηχανές κουρέματος γρασιδιού, μπορούν ακόμα και 

να δουλέψουν με καθαρό αλκοόλ απλά ρυθμίζοντας την βίδα που ελέγχει το μείγμα 

καυσίμου αέρα. Ακόμα και οι μεγαλύτερες μηχανές με ελαφρά τροποποίηση, όπως 

ρύθμιση του καρμπυρατέρ και του χρονισμού ανάφλεξης, μπορεί να ανεβάσει από 

25% έως 40% την ανοχή στην αιθανόλη. (Τ5ύί1εγα ^  ά\., 1991)

4.2.4: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

Τα οφέλη από καύση καθαρής αιθανόλης καθαρότητας 80% με 95% είναι 

πολλαπλά. Πρώτα από όλα, επειδή το στάδιο της αφύγρανσης δεν είναι απαραίτητο, 

είναι δυνατή η παραγωγή βιοαιθανόλης με κόστος χαμηλότερο από αυτό της 

βενζίνης. Επιπλέον, θα υπάρχει ελάχιστη έως καθόλου μείωση της απόδοσης 

χρησιμοποιώντας μείγματα από 5% έως 15% λόγω των οφελών του υδροψεκασμού 

(ο υδροψεκασμός, δηλαδή ο ψεκασμός νερού μαζί με τα καύσιμα, εφαρμόστηκε στα 

αεροσκάφη του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Λόγω του χαρακτηριστικού, ότι το νερό δεν 

μπορούσε να αναμειχθεί με την βενζίνη, χρειαζόταν ξεχωριστό σύστημα ψεκασμού 

με αποτέλεσμα να θεωρηθεί πολυέξοδο για χρήση στους κοινούς κινητήρες. Αυτό 

ξεπερνιέται με την βιοαιθανόλη, η οποία είναι όπως είπαμε υδατοδιαλυτή). Το μόνο 

αρνητικό χαρακτηριστικό είναι ότι, η μηχανή πρέπει να υποστεί κάποιες 

τροποποιήσεις, καθώς και ο θα πρέπει να αποκλειστεί η χρήση βενζίνης. (ΤεύμεΥα εΐ 

ά\., 1991)

Οι βασική τροποποίηση που πρέπει να γίνει είναι η αύξηση του μεγέθους των 

ψεκαστήρων του καρμπυρατέρ για να λυθεί το πρόβλημα την ψυχρής εκκίνησης. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η αιθανόλη έχει υψηλότερο σημείο λανθάνουσας 

θερμότητας της εξάτμισης από την βενζίνη και για αυτό τον λόγο απαιτεί μεγαλύτερη 

θερμότητα από την πολλαπλή για να κρατηθεί το μείγμα σε αέρια κατάσταση. Με 

τους περισσότερους κινητήρες, αυτό το πρόβλημα λύνεται απλά με την 

αντικατάσταση του παλιού θερμοστάτη από έναν για υψηλότερες θερμοκρασίες, μιας
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που ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά όταν έχει ζεσταθεί. Το πρόβλημα βρίσκεται 

στην εκκίνηση του κινητήρα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η πιο εύκολη λύση σε αυτό 

το πρόβλημα είναι η εκκίνηση της μηχανής με βενζίνη και αφού έχει ζεσταθεί να 

γίνεται αλλαγή της τροφοδότησης με αιθανόλη. Αυτό γίνεται με την προσθήκη ενός 

μικρού ντεπόζιτου βενζίνης και ενός διακόπτη σε βολική για τον οδηγό θέση. Είναι 

επίσης επιθυμητό να αντικατασταθεί το αυτόματο τσόκ με ένα χειροκίνητο. Ακόμα, η 

αλλαγή σε τροφοδότηση βενζίνης πριν το σβήσιμο της μηχανής, θα βοηθά στην 

εκκίνησή της την επόμενη φορά. Μια άλλη πιο πολύπλοκη λύση σε αυτό το 

πρόβλημα θα ήταν να εγκατασταθεί στον κινητήρα ένα βοήθημα εκκίνησης της 

αντλίας και θερμάστρες σαν αυτές που βρίσκονται στις μηχανές ντίζελ. Μια άλλη 

εναλλακτική, θα ήταν προθερμάνουμε το καύσιμο ή να εκχύσουμε στο καρμπυρατέρ 

ένα πτητικό αέριο, όπως το πεντάνιο. Η προσθήκη 8% πεντανίου απευθείας στο 

δοχείο καυσίμου θα λύσει τα προβλήματα εκκίνησης σε θερμοκρασίες κάτω του 

μηδενός. Οι μεγάλες μηχανές είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν αυτό το πρόβλημα 

σε σχέση με τις μικρές. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, δεν υπάρχει επαρκής ζέστη 

ώστε να διατηρηθεί το καύσιμο σε αέρια κατάσταση, με αποτέλεσμα μέρος αυτού του 

καυσίμου να υγροποιείται πριν φτάσει το εξωτερικό μέρος του κυλίνδρου. Αυτό 

προκαλεί μη ολοκληρωμένες καύσεις και χαμηλή απόδοση του κινητήρα. Απλές 

λύσεις αυτού του προβλήματος είναι να μονωθεί η εισαγωγή της πολλαπλής του 

κινητήρα ή η εγκατάσταση υψηλότερης θερμοκρασίας λειτουργίας θερμοστάτη. Η 

θέρμανση του καυσίμου πριν την εισαγωγή του στον κινητήρα βοηθά, καθώς αυτό 

θερμαίνει τον εισαγόμενο αέρα. Η απόλυτη λύση βέβαια παραμένει η εγκατάσταση 

πολλαπλών καρμπυρατέρ και μικρής διαδρομής πολλαπλή. Πρέπει να σημειωθεί ότι, 

οι πιο πολλοί κινητήρες εύκολα μετατρέπονται σε ικανούς για καύση βιοαιθανόλης, 

όμως κάθε κινητήρας είναι διαφορετικός. Οι μηχανές με υπερσυμπιεστή (turbo) δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα μετατροπής εάν εφαρμοστούν οι παραπάνω 

οδηγίες. Οι κινητήρες ψεκασμού αποτελούν ιδιαίτερο κομμάτι στην μετατροπή 

κινητήρων. Αυτοί οι κινητήρες μπορούν είναι τόσο απλοί όσο η ρύθμιση της 

ογκομετρικής αντλίας ή αδύνατον να τροποποιηθούν σωστά. (Tshiteya et al., 1991)

4.2.5: ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΙΖΕΛ

Σε αντίθεση με τη γνώμη κάποιων, οι κινητήρες ντίζελ μπορούν 

λειτουργήσουν με την χρήση καθαρής βιοαιθανόλης. Το κύριο πρόβλημα σε αυτή την
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διαδικασία είναι η λίπανση των ψεκαστήρων. Αυτό μπορεί να λυθεί με την προσθήκη 

5% με 20% φυτικού λαδιού (ή άλλου κατάλληλου λιπαντικού) στο καύσιμο. Είναι 

επίσης δυνατό να παρασκευάσουμε μείγμα ντίζελ με αλκοόλ, με περιεκτικότητα 

μέχρι και 80% αλκοόλ. Από την στιγμή που το αλκοόλ και το λάδι δεν θα 

αναμειχθούν υπό την παρουσία νερού, και τα δυο πρέπει να είναι άνυνδρα. Κάποιοι 

κινητήρες ντίζελ, ίσως και αυτοί, χρειάζονται ρύθμιση της ογκομετρικής αντλίας για 

καλύτερη απόδοση. Οι κινητήρες ντίζελ με υπερσυμπιεστή μπορούν επίσης να 

λειτουργήσουν με μείγμα αλκοόλ-νερού όπως περιγράφηκε νωρίτερα. (Aldrich, 1997)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

5.1: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η βιοαιθανόλη είναι ένα καύσιμο, το οποίο έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά. 

Το πρόβλημα έγκειται στο να κάνουμε την παραγωγή της πιο οικονομική. Έτσι, η 

έρευνα στρέφεται στους τομείς εύρεσης πιο αποδοτικών καλλιεργειών. Η έρευνα 

στρέφεται στην δημιουργία πιο αποδοτικών μικροοργανισμών, τόσο στην αλκοολική 

ζύμωση όσο και στην μετατροπή της κυτταρίνης κυρίως, αλλά και του αμύλου και σε 

πιο οικονομικούς τρόπους αφύγρανσης. Σε αυτούς τους τομείς, η έρευνα 

αναπτύσσεται συνεχώς. Ήδη υπάρχουν πολλές έρευνες που διενεργούνται σε όλους 

αυτούς τους τομείς και δεν μένει πια να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. 

(Mathewson, 1980)

5.2: ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Η τεχνολογία της ενεργειακή κυψέλης «γεννήθηκε» από το μυαλό του 

Γερμανοελβετού χημικού Christian Friedrich Schönbein το 1838 και δημοσιεύτηκε 

στο περιοδικό ‘Philosophical Magazine’. To 1843 ο Ουαλός Sir William Robert 

Grove, βάσει αυτή της δημοσίευσης, κατασκεύασε την πρώτη ενεργειακή κυψέλη.

Η ενεργειακή κυψέλη παραγάγει ενέργεια από τροφοδοσία ενός καυσίμου 

(στην άνοδο) και ενός οξειδωτικού μέσου, παρουσία ενός ηλεκτρολύτη που βρίσκεται 

μέσα στην κυψέλη. Τα καύσιμα και τα οξειδωτικά τους, καθώς και οι θερμοκρασίες 

λειτουργίας κάθε τύπου κυψέλης καυσίμου, μπορούν να διαφέρουν (εικόνα 5.1) 

(Lens, 2005)

Η βιοαιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τον τύπο κυψέλης 

καυσίμου DEFC (Direct Ethanol Fuel Cell), που αποτελεί υποκατηγορία των 

κυψελών καυσίμου ανταλλαγής πρωτονίων ή και σαν αποθήκη υδρογόνου για όλες 

τις κυψέλες καυσίμου, οι οποίες λειτουργούν με υδρογόνο που θα τους παρέχεται 

μετά από διάσπαση της βιοαιθανόλης. Οι εφαρμογές της βιοαιθανόλης υπό αυτό το 

πρίσμα, διευρύνονται από τα αυτοκίνητα μέχρι και τις ηλεκτρονικές φορητές 

συσκευές (κινητά, MP3 player) και την θέρμανση ή ψύξη του σπιτιού, δηλαδή σε 

κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα. (Lens, 2005)
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ΕΙΚΟΝΑ 5.1: Κυψέλη καυσίμου (Lens, 2005)
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ΜΕΡΟΣ 2°: ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°: ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

6.1: ΓΕΝΙΚΑ

Το βιοντίζελ αποτελεί μέρος μια ομάδας καυσίμων, των οποίων το κύριο 

χαρακτηριστικό είναι ότι παρασκευάζονται από αυτούσιο η τροποποιημένο φυτικής ή 

ζωικής προέλευσης λάδι. Αυτά τα καύσιμα χωρίζονται ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους στις εξής κατηγορίες:

1) Μίξη ελαίου με κηροζίνη (παραφίνη) ή με πετρελαϊκής προέλευσης ντίζελ ή 

με βιοντίζελ ή με κάποιο διαλυτικό ή με βενζίνη

2) To SVO (Straight Vegetable Oil), δηλαδή το φυτικής ή ζωικής προέλευσης 

λάδι χωρίς άλλες τροποποιήσεις.

3) Το βιοντίζελ, που είναι χημικά τροποποιημένο έλαιο. (Knothe et al., 2005)

• ΜΙΞΗ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΛΑΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Το φυτικό λάδι είναι πολύ πιο παχύρευστο και από το πετρελαϊκό ντίζελ και 

από το βιοντίζελ. Ο λόγος που το αναμειγνύουμε με άλλα καύσιμα είναι για να γίνει 

πιο λεπτόρρευστο, ώστε να ρέει από το σύστημα παροχής καυσίμου στον θάλαμο 

ανάφλεξης. Εάν αναμειγνύουμε φυτικό λάδι με πετρελαϊκό ντίζελ ή κηροζίνη, 

χρησιμοποιούμε ακόμα ορυκτά καύσιμα τα οποία δεν κάνουν καλό στο περιβάλλον. 

Παρ’ όλα αυτά όμως, για κάθε λίτρο φυτικού ελαίου που αντικαθιστούμε, ένα λίτρο 

ορυκτών καυσίμων σώζεται και ανάλογη ποσότητα CO? δεν εκλύεται στην 

ατμόσφαιρα. Οι αναλογίες μειγμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφέρουν 

από 90% φυτικό λάδι και 10% πετρελαϊκό ντίζελ σε 10% φυτικό λάδι και 90% 

πετρελαϊκό ντίζελ. Τα μείγματα τέτοιου είδους απαιτούν τα ίδια συστήματα που 

χρειάζονται και τα συστήματα που λειτουργούν με SVO (προθέρμανση καυσίμου 

κ.λ.π.), οπότε η χρήση του μείγματος ελαίου με κάποιο διαλύτη θα ήταν περιττή. 

Μείγματα με διάφορους διαλύτες είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλά στοιχεία για τις μακροχρόνιες επιδράσεις στον
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κινητήρα καθώς και τα χαρακτηριστικά καύσης. Επίσης, εκτός από το υψηλό ιξώδες, 

τα μείγματα αυτά διαφέρουν σε χημικά χαρακτηριστικά αλλά και σε ιδιότητες καύσης 

από το πετρελαϊκό ντίζελ. Οι σύγχρονοι καθαρής καύσης κινητήρες ντίζελ είναι 

υψηλής τεχνολογίας συστήματα, τα οποία είναι πολύ ακριβή στις προδιαγραφές του 

καυσίμου. Η χρήση τέτοιου μείγματος χωρίς προβλήματος μπορεί να είναι εφικτή 

μόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, 

χρήση παλιού και επομένως πιο απλού κινητήρα, χρήση μείγματος μέχρι 20% φυτικό 

λάδι). Από του λίγους τομείς που υπερτερούν τέτοιου είδους μείγματα είναι η χρήση 

τους σε χαμηλές θερμοκρασίες. (Κηοθιε εί ά\., 2005)

• ΚΑΘΑΡΟ ΦΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ (βνθ)

Το καθαρό φυτικό λάδι (8νθ) μπορεί να είναι μία καθαρή αποδοτική και 

οικονομική λύση στο πρόβλημα του καθαρού καυσίμου κίνησης. Σε αντίθεση από το 

βιοντίζελ, για να γίνει χρήση του καθαρού φυτικού ελαίου πρέπει να προηγηθεί 

τροποποίηση του κινητήρα. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η 

εγκατάσταση ενός έτοιμου επαγγελματικού συστήματος που θα περιλαμβάνει 

αντικατάσταση ψεκαστήρων καυσίμου, θερμαντήρα βελτιωμένο για χρήση καθαρού 

φυτικού ελαίου και σύστημα θέρμανσης καυσίμου, όπως για παράδειγμα, με το 

σύστημα μονού ντεπόζιτου που παρέχει η γερμανική εταιρία ΕΚόείί, το οποίο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για χρήση εκτός καθαρού φυτικού ελαίου, πετρελαϊκό ντίζελ και 

βιοντίζελ σε οποιοδήποτε συνδυασμό. Η χρήση αυτού του συστήματος δεν 

περιλαμβάνει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία εκκίνησης ή σβησίματος του κινητήρα. 

Ακόμα υπάρχουν και τα συστήματα διπλού ντεπόζιτου τα οποία προθερμαίνουν το 

καθαρό φυτικό λάδι ώστε να το κάνουν πιο λεπτόρρευστο. Σε αυτά τα συστήματα, η 

εκκίνηση γίνεται με πετρελαϊκό ντίζελ ή βιοντίζελ, το οποίο βρίσκεται στο ένα 

ντεπόζιτο. Όταν το καθαρό φυτικό λάδι ζεσταθεί αρκετά, τότε αρχίζει η τροφοδοσία 

του στην μηχανή. Κατά το σβήσιμο της μηχανής πρέπει πάλι να επιλέξουμε την 

τροφοδοσία πετρελαϊκού ντίζελ ή βιοντίζελ ώστε να μπορεί να γίνει εκκίνηση την 

επόμενη φορά. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, κατά την επόμενη εκκίνηση μπορεί 

να έχουμε φράξιμο των μπεκ ψεκασμού του καυσίμου. (ΚηοίΙιε εί αΐ., 2005)
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• ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Το βιοντίζελ έχει κάποια προταίρήματα έναντι του καθαρού φυτικού ελαίου. 

Αυτά είναι τα εξής:

1) Μπορεί και λειτουργεί σε κάθε κινητήρα ντίζελ χωρίς καμία τροποποίηση 

της μηχανής και του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου

2) Έχει καλύτερες ιδιότητες εκκίνησης σε κρύο καιρό από το καθαρό φυτικό 

λάδι (όχι όμως καλύτερες από το πετρελαϊκό ντίζελ)

3) Σε αντίθεση με το καθαρό φυτικό λάδι, έχει υποβληθεί σε τεστ μακρά\¥ 

χρονικής διάρκειας σε πολλές χώρες διανύοντας χιλιάδες μίλια στο δρόμο.

Το βιοντίζελ είναι ένα καθαρό, ασφαλές και άμεσο για χρήση εναλλακτικό 

καύσιμο, σε αντίθεση με το καθαρό φυτικό λάδι και τα παρελκόμενα του βρίσκονται 

σε πειραματικό στάδιο και χρειάζονται επιπλέον τροποποίηση. Από την άλλη, το 

βιοντίζελ έχει τα εξής αρνητικά:

1) Το βιοντίζελ μπορεί να είναι ακριβό, ανάλογα με το πόση ποσότητα 

παρασκευάζεται και από τι φτιάχνεται

2) Σε αντίθεση με το καθαρό φυτικό λάδι, θα πρέπει να επεξεργαστεί πριν 

χρησιμοποιηθεί.

Οι υπέρμαχοι του βιοντίζελ καταρρίπτουν το αρνητικό του βιοντίζελ, ότι θα 

πρέπει να επεξεργαστεί πριν χρησιμοποιηθεί, λέγοντας ότι, οι χρήστες καθαρού 

φυτικού ελαίου (SVO) χρησιμοποιούν χρησιμοποιημένο φυτικό λάδι (WVO: Waste 

Vegetable Oil), το οποίο πριν χρησιμοποιηθεί πρέπει να επεξεργαστεί και αυτό διότι 

πρέπει να αφαιρεθούν από αυτό διάφορα στερεά σωματίδια, ακαθαρσίες και το νερό 

που περιέχεται πριν χρησιμοποιηθεί. Οι υπέρμαχοι των βιοκαυσίμων πάλι, 

υποστηρίζουν ότι η διαδικασία παρασκευής βιοντίζελ είναι πολύ περίπλοκη. Στον 

πίνακα 6.1 βλέπουμε συγκεντρωτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

δυο καυσίμων.

Χρειάζεται
επεξεργασία

Εγγυημένα
χωρίς

προβλήματα

Τροποποίηση 
του κινητήρα Κόστος

Βιοντίζελ Ναι Ναι* Όχι Μικρότερη 
αρχική δαπάνη

SVO/WVO Ελάχιστη Όχι Ναι Μακροπρόθεσμα
φθηνότερο
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* Τα φίλτρα καυσίμου ίσως χρειαστούν αλλαγή μετά τις δυο πρώτες 
εβδομάδες λειτουργίας. Τα σωληνάκια καυσίμου και τα πώματα ίσως 
χρειαστούν αλλαγή στους παλαιότερους κινητήρες ντίζελ.

ΠΙΝΑΚΑΣ6.1 (Knotheet ¿1.72005)'

Το βιοντίζελ λοιπόν, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία, βλέπουμε ότι 

υπερταιρεί από τα άλλα δύο είδη καυσίμων που παρασκευάζονται από έλαια. Έτσι θα 

είναι αυτό που θα αναλυθεί. (Knothe et al., 2005)

6.2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Το βιοντίζελ είναι ένα κίτρινο, ελαφρώς σκούρο υγρό. Είναι ιδιαίτερα μη 

ικανό για ανάμειξη με νερό. Έχει υψηλό σημείο βρασμού και χαμηλή τάση ατμών. Ο 

τυπικός μεθυλεστέρας του βιοντίζελ έχει σημείο ανάφλεξης τους 300 °C, κάνοντάς το 

έτσι, ένα μη εύφλεκτο υγρό. Το βιοντίζελ έχει πυκνότητα 0,86 gr/cm , η οποία είναι 

χαμηλότερη από του νερού. Το βιοντίζελ που προέρχεται από μη τοξικές πρώτες ύλες 

μπορεί να θεωρηθεί μη τοξικό. Το βιοντίζελ έχει ιξώδες παρόμοιο με του 

πετρελαϊκού ντίζελ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόσθετο, με σκοπό να αυξήσει 

την λιπαντική ικανότητα ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (ULSD, δηλαδή 

Ultra-Low Sulfur Diesel). Σε αυτή την διαδικασία θα πρέπει να προσεχθεί ότι το 

βιοντίζελ δεν αυξάνει το ποσοστό θείου πάνω από 15 ppm. Συχνά χρησιμοποιείται το 

γράμμα Β με έναν αριθμό δίπλα ώστε να δηλωθεί η περιεκτικότητα ενός μείγματος σε 

βιοντίζελ. Για παράδειγμα, ένα μείγμα περιεκτικότητας σε βιοντίζελ 20% 

τυποποιείται σαν Β20. Το καθαρό βιοντίζελ τυποποιείται σαν Β100. (Knothe et al., 

2005)

6.3: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Η μετεστεροποίηση των φυτικών ελαίων, που είναι ο κύριος τρόπος για την 

παραγωγή βιοντίζελ, πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 1853 από τους επιστήμονες 

Ε. Duffy και J. Patrick, πολλά χρόνια πριν η πρώτη μηχανή ντίζελ λειτουργήσει. Το 

πρώτο μοντέλο του Rudolf Diesel, ένας τριών εκατοστών σιδερένιος κύλινδρος με 

σφόνδυλο στην βάση του, κατάφερε να λειτουργήσει στο Augsburg της Γερμανίας 

στις 10 Αυγούστου του 1893. Για αυτό τον λόγο, η δέκατη μέρα του Αυγούστου έχει
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ανακηρυχθεί σαν ‘Διεθνής Ημέρα του Βιοντίζελ’. Ο Diesel επέδειξε την μηχανή του 

κερδίζοντας το Grand Prix του World Fair στο Παρίσι το 1900. Αυτή η μηχανή 

αποτέλεσε παράδειγμα του οράματος του Diesel και λειτουργούσε με φυστικέλαιο (το 

οποίο δεν ήταν μετεστεροποιημένο και δεν μπορούσε να θεωρηθεί βιοντίζελ). Ο 

Diesel πίστευε ότι η χρήση των καυσίμων από βιομάζα ήταν το πραγματικό μέλλον 

των κινητήρων του. Σε μια ομιλία του το 1912, είπε: «Η χρήση φυτικών λαδιών, ως 

καύσιμο κινητήρων ίσως φαίνεται ασήμαντη σήμερα, αλλά τέτοια έλαια μπορούν να 

γίνουν, με το πέρασμα του χρόνου, τόσο σημαντικά όσο το αργό πετρέλαιο και τα 

προϊόντα της πίσσας και του κάρβουνου αυτή της εποχής».

Κατά την δεκαετία του 1920, οι κατασκευαστές ντίζελομηχανών 

τροποποίησαν του κινητήρες ώστε να εκμεταλλεύονται το χαμηλότερο ιξώδες του 

πετρελαϊκού ντίζελ έναντι του φυτικού ελαίου. Οι πετρελαϊκές εταιρίες μπόρεσαν και 

εισχώρησαν στην αγορά, γιατί το καύσιμό τους ήταν πολύ πιο φτηνό να παραχθεί από 

τα παράγωγα της βιομάζας. Το αποτέλεσμα ήταν η σχεδόν εξάλειψη της δομής των 

εταιριών παραγωγής καυσίμων από βιομάζα. Μόνο τα τελευταία χρόνια, οικολογικοί 

παράγοντες, καθώς και η μείωση της διαφοράς κόστους έκαναν τα καύσιμα που 

παράγονται από βιομάζα όπως το βιοντίζελ ένα ικανό για επιβίωση εναλλακτικό 

καύσιμο. Οι έρευνες πάνω στην χρήση μετεστεροποιημένου ηλιελαίου και η 

τελειοποίηση του στα στάνταρτς του ντίζελ ξεκίνησαν στην Νότια Αφρική το 1979. 

Μέχρι το 1983, η διαδικασία για την παραγωγή ποιότητας καυσίμου δοκιμασμένου 

σε κινητήρα βιοντίζελ είχε ολοκληρωθεί και δημοσιευθεί παγκοσμίως. Μία 

Αυστριακή εταιρία, η Gaskoks, απέκτησε την τεχνολογία από τους Αγροτικούς 

Μηχανικούς της Νότιας Αφρικής. Η εταιρία ανήγειρε το πρώτο πιλοτικό σχέδιο τον 

Νοέμβριο του 1987 και το πρώτο βιομηχανικής κλίμακας εργοστάσιο τον Απρίλιο 

του 1989 με χωρητικότητα 30.000 τόνους σπόρου ελαιοκράμβης τον μήνα. Κατά την 

δεκαετία του 1990, πολλά εργοστάσια άνοιξαν σε πολλές χώρες, όπως την Τσεχία, 

την Γερμανία, την Σουηδία και την Γαλλία. Η Γαλλία ξεκίνησε σε τοπικό επίπεδο την 

παραγωγή βιοντίζελ από λάδι ελαιοκράμβης, το οποίο αναμειγνυόταν με κανονικό 

πετρελαϊκό ντίζελ σε αναλογία 5%. Επιπλέον, κάποια ποσότητα βιοντίζελ 

χρησιμοποιούνταν από τα τοπικά μεταφορικά μέσα σε αναλογία 30%. Κάποιες 

κατασκευάστριες εταιρίες, όπως η Renault και η Peugeot, έχουν πιστοποιήσει τις 

μηχανές των φορτηγών τους ότι μπορούν να δουλέψουν χωρίς προβλήματα μέχρι μία 

συγκεκριμένη αναλογία βιοντίζελ με κοινό ντίζελ. Το 1998, το Αυστριακό Ινστιτούτο 

Βιοκαυσίμων αναγνώρισε 21 χώρες οι οποίες είχαν εμπορικά σχέδια παραγωγής
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βιοντίζελ. Το Σεπτέμβριο του 2005, η Μινεσότα έγινε η πρώτη πολιτεία των Η.Π.Α. 

που έδωσε εντολή, όλα φορτία πετρελαϊκού ντίζελ που πωλούνται στην πολιτεία να 

περιέχουν τουλάχιστον 2% βιοντίζελ. (Κηοθιε εί αΐ., 2005)

6.4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το πιο κοινό διεθνές πρότυπο για το βιοντίζελ είναι το ΕΝ 1421, το οποίο 

φαίνεται στον πίνακα 6.2. Υπάρχουν και επιπλέον εθνικές προδιαγραφές. Στον 

πίνακα 6.3 βλέπουμε τα στάνταρτς που εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες οι οποίες 

παράγουν βιοντίζελ. Το στάνταρντ ASTM D 6751 είναι το πιο συχνά εφαρμοζόμενο 

πρότυπο στις Η.Π.Α. Στην Γερμανία, οι απαιτήσεις για το βιοντίζελ είναι ορισμένες 

στο πρότυπο DIN ΕΝ 14214.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 
OPIO OPIO

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΤΕΣΤ

Εστερικό
περιεχόμενο % (m/m) 96,5 - στ ΕΝ 14103(1

Πυκνότητα στους 
15°0 kg/m3 860 900

ΕΝ ΙδΟ 3675 
/ ΕΝ ΙδΟ 
12185.

Ιξώδες στους 
40° 0 mm2/s 3,5 5,0 ΕΝ 180 3104

Σημείο ανάφλεξης °C > 101 - ΙΞΟ Οϋ
3679ε

Περιεχόμενο σε 
θειο mg/kg - 10 -

Υπόλειμμα πίσσας 
(στο 10% 
υπόλειμμα 
απόσταξης)

% (m/m) - 0,3 ΕΝ ΙΞΟ 
10370

Αριθμός κετανίου - 51,0 - ΕΝ 180 5165
Περιεχόμενο σε 
θειική στάχτη % (m/m) - 0,02 ΙδΟ 3987

Περιεχόμενο σε 
νερό mg/kg I - 500 ΕΝ ΙδΟ 

12937
Ολική μόλυνση mg/kg - 24 ΕΝ 12662
Διάβρωση σε 
λωρίδα άνθρακα (3 
ώρες στους 50 °0)

βαθμονόμηση Class 1 Class 1 ΕΝ ΙδΟ 2160
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Θερμική
σταθερότητα - - - -

Σταθερότητα στην 
οξείδωση 110°Ο ώρες 6 - D r EN 14112k

Βαθμός οξέος mg KOH/g - 0,5 D r EN 14104
Βαθμός ιωδίου - - 120 or EN 14111
Εστέρας του 
λινολικού οξέος % (m/m) - 12 D r EN 14103d

πολυκορεσμενος 
(>= 4 διπλοί 
δεσμοί) 
μεθυλεστέρας

% (m/m) - 1 -

Περιεχόμενο σε 
μεθανόλη % (m/m) - 0,2 prEN 141101

Περιεχόμενο σε 
μονογλυκερίδια % (m/m) - 0,8 pr EN 

14105m
Περιεχόμενο σε 
δυγλυκερίδια % (m/m) - 0,2 pr EN 

14105m
Περιεχόμενό σε 
τριγλυκερίδια % (m/m) - 0,2 pr EN 

14105m

Ελεύθερη
γλυκερίνη % (m/m) - 0,02

pr EN 
14105m / pr 
EN 14106

Ολική
γλυκερίνη % (m/m) - 0,25 pr EN 

14105m
Αλκαλικά μέταλα 
(Νη+Κ) mg/kg - 5 D r EN 14108/ 

D r EN 14109
Περιεχόμενο σε 
φώσφορο mg/kg - 10 pr EN14107p

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2: EN 14214 ( Knothe et al., 2005)

Comparison of different national standards for biodiesel

- Europ
e

Austr
ia

Czech
Repub

lie

Fran
ce

Germa
ny

Italy Swed
en υ8Α Australia

Standard / 
Specificatio 

n

EN
14214

ON 
CI 19 

1

CSN
65

6507

Journ
al

Offici
el

DIN V 
51606

UNI
1063

5

SS
15543

6

Α8ΤΜ
0-6751

Fuel
Standard

(Biodiesel)
Déterminât

ion

Date 2003 July
1997

Sep
1998

Sep
1997

Sep
1997

April
1997

Nov
1996

Ιηη
2002 Sept 2003

Application FAME FAM RME VOM FAME VOM VOM ΕΑΜΑ -
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E r  e  i 1 E E E
Density 
15°C g/cm

0.86-
0.90

0.85-
0.89

0.87-
0.89

0.87-
0.90

0.875 - 
0.90

0.86-
0.90

0.87-
0.90 - 860 to 890 

kg/m3
Viscos. 
40°C mm2/s 3.5-5.0 3.5-

5.0 3.5-5.0 3.5-
5.0 3.5-5.0 3.5-

5.0
3.5-
5.0 1.9-6.0 3.5-5.0

Distillât. 
95% °C - - - <360 - <360 - 90% @ 

360°C <360

Flashpoint
°C >120 >100 >110 >100 >110 >100 >100

>130
(150
av.)

>120

ICFPP °C1
(cold filter
plugging
x>int)

*count
ry

specifi
c

0/-15 -5 - 0/-10/-
20 - -5 - -

Pour point 
°C - - - <-10 - <0/

<-15 - - -

Sulfur
% mass

<10
mg/kg <0.02 <0.02 - <0.01 <0.01 <0.00

1 <0.05

50 mg/kg 
(max) 

10 mg/kg 
(max) 

(from 1 
Feb 2006)

CCR 100% 
% mass - <0.05 <0.05 - <0.05 - - - -

10% dist. 
resid.
% mass

<0.3 - - <0.3 - <0.5 - - -

Sulfated ash
% mass <0.02 <0.02 <0.02 - <0.03 - - <0.02 <0.02

(Ox id) Ash 
% mass - - - - - <0.01 <0.01 - -

Water
mg/kg <500 - <500 <200 <300 <700 <300

<0.05%
vol.

(water
&

sedime
nt)

<0.05%
vol

(water & 
sediment)

Total
contam.
mg/kg

<24 - <24 - <20 - <20 - <24

Cu-Corros.
3h/50°C 1 - 1 - 1 - - <No.3

<10 mg/kg 
sulfur 

Class 1 
(max) 

>10 mg/kg 
sulfur No. 
3 (max)
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Oxidation
stability
hrs;110°C

6
hours
min

- - - - - - - 6 hours 
min

Cetane No. >51 >49 >48 >49 >49 - >48 >47 >51
Neutral. No. 
(Acid value) 
mgKOH/g

<0.5 <0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.6 <0.8 <0.8

Methanol
% mass <0.20 <0.20 - <0.1 <0.3 <0.2 <0.2 - <0.2

Ester
content
% mass

>96.5 - - >96.5 - >98 >98 - >96.5

Monoglycer
ide.
% mass

<0.8 - - <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 - -

Diglyceride 
% mass <0.2 - - <0.2 <0.4 <0.2 <0.1 - -

Triglyceride 
% mass <0.2 - - <0.2 <0.4 <0.1 <0.1 - -

Free 
glycerol 
% mass

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.05 <0.02 <0.02 <0.02

Total 
glycerol 
% mass

<0.25 <0.24 <0.24 <0.25 <0.25 - - <0.24 <0.25

Iodine No. <120 <120 - <115 <115 - <125 - -
Linolenic 
acid ME
%mass

<12 - - - - - - - -

0 8 :3  and 
high.
unsat.acids 
% mass

- <15 - - - - - - -

C(x:4) & 
greater 
unsaturated 
esters % 
mass

<1 - - - - - - - -

Phosphor
mg/kg <10 <20 <20 <10 <10 <10 <10 <0.001

% mass <10

Ramsbottom 
carbon 
residue, % 
mass

- - - - - - - 0.10 -

Carbon
[residue - - - - - - - <0.050

% by
<0.30% 

mass (10%
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mass distillation
residue)
<0.050%

mass
(100%

distillation
sample)

Gp I metals 
(Na,K) 
mg/kg

<5 - - - - - - - <5

Gp II metals
(Ca,Mg)
mg/kg

<5 - - - - - - - <5

Alkalinity
mg/kg - - <10 <5 <5 - <10

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: Σύγκριση εθνικών προτύπων για το βιοντίζελ (Knothe et al., 2005)

Υπάρχουν στάνταρτς που περιλαμβάνουν και τις τρεις διαφορετικές 

κατηγορίες βιοντίζελ που παρασκευάζονται από διαφορετικά έλαια στην Γερμανία:

• RME (Rapeseed Methyl Ester, δηλαδή μεθυλεστέρας σπόρου ελαιοκράμβης 

που ακολουθεί το πρότυπο DIN Ε 51606)

• VME (Vegetable Methyl Ester, δηλαδή μεθυλεστέρας φυτικών ελαίων από 

αμιγή φυτικά προϊόντα που ακολουθεί το πρότυπο DIN Ε 51606)

• FME (Fat Methyl Ester, δηλαδή μεθυλεστέρας λιπών από φυτικά και ζωικά 

προϊόντα που ακολουθεί το πρότυπο DIN V 51606).

Όλα αυτά τα στάνταρτς διασφαλίζουν ότι, κατά την διαδικασία παραγωγής 

έχουν ικανοποιηθεί οι εξής παράγοντες:

• Ολοκληρωμένη αντίδραση

• Αφαίρεση της γλυκερίνης

• Αφαίρεση του καταλύτη

• Αφαίρεση του αλκοόλ

• Απουσία ελεύθερων λιπαρών οξέων

• Χαμηλό θειικό περιεχόμενο.

Βασικά βιομηχανικά τεστ που καθορίζουν εάν τα προϊόντα διαθέτουν τα 

στάνταρτς, περιλαμβάνουν αέρια χρωματογραφία, η οποία πιστοποιεί τις πιο 

σημαντικές από τις μεταβλητές που αναφέρθηκαν. Τα πιο ολοκληρωμένα τεστ είναι 

και πιο ακριβά. (Knothe et al., 2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

7.1: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λί7τη είναι κυρίως γλυκερίδια μακριών 

αλυσίδων λιπαρών οξέων. Οι ανθρακικές αλυσίδες, σε αυτά τα υπολείμματα λιπαρών 

οξέων, αποτελούνται από ζυγό αριθμό ατόμων άνθρακα (τυπικά από 12 [λορικό οξύ] 

μέχρι 20 άτομα [αραχιδικό οξύ]), με τα μισά περίπου να εμφανίζουν κάποιο μη 

κορεσμένο δεσμό άνθρακα με άνθρακα. Επειδή η γλυκερίνη είναι ένα αλκοόλ με 

τρία άτομα νερού, μέχρι τρία λιπαρά μπορούν ενωθούν στην δομή της γλυκερίνης.

Κατά την διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ, τα έλαια και τα λίπη, που όπως 

είπαμε είναι τριγλυκερίδια, με την επίδραση της μεθανόλης (ή αιθανόλης) διασπώνται 

σε διγλυκερίδια και μετά σε μονογλυκερίδια, δίνοντας τελικώς γλυκερίνη και 

μεθυλεστέρες του αντίστοιχου ελαίου που χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη. Η 

γλυκερίνη βυθίζεται στον πάτο, ενώ το βιοντίζελ επιπλέει στην κορυφή όπου μπορεί 

να συλλεχθεί. Η όλη διαδικασία φαίνεται στην εικόνα 7.1.

CH,-OORj CHj-OH k, CIL-OH
| CHj-OOR,

CH-OOR, ,
| T

CH-OORj +
|

CH2-OORj CHj-OORj

Triglyceride Methanol Diglyceride Palm-oil 
methyl ester

CHjOH CHj-OH

CH-OOR; ,
1
CHj-OORj CHr OH

K J
CH-OORj +

CHj-OH CHj-OORj

Diglyceride Methanol Monoglyceride Palm-oil 
methyl ester

CHj-OH
If,

CHj-OH

CH-OOR; + CHj-OH CH-OH
j  ^

CHj-OORj

CHj-OH CHj-OH

Methanol glycerol Palm-oil 
methyl ester

ΕΙΚΟΝΑ 7.1: Αντίδραση μετεστεροποίησης (Knothe et al., 2005)
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Τα χημικά που χρειάζονται για αυτή την διαδικασία είναι τα εξής: Αιθανόλη 

ή μεθανόλη. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε αιθανόλη θα παραλάβουμε 

αιθυλεστέρες, ενώ εάν χρησιμοποιήσουμε μεθανόλη, μεθυλεστέρες. Η μεθανόλη 

συνήθως παρασκευάζεται από ορυκτά καύσιμα, αλλά μπορεί να παρασκευαστεί και 

από βιομάζα, όπως το ξύλο. Η αιθανόλη σε αντίθεση, παρασκευάζεται κυρίως από 

φυτική βάση, αλλά μπορεί και αυτή να παρασκευαστεί από ορυκτά καύσιμα. Επίσης, 

θα χρειαστούμε αλισίβα ή υδροξείδιο του νατρίου (ΝαΟΗ) ή υδροξείδιο του καλίου 

(ΚΟΗ). Το υδροξείδιο του νατρίου είναι πιο εύκολο να αγοραστεί και πιο φθηνό από 

το υδροξείδιο του καλίου. Το υδροξείδιο του καλίου από την άλλη, είναι πιο εύκολο 

στην χρήση και κάνει καλύτερη δουλειά. Οι κατασκευαστές υψηλής ποιότητας 

βιοντίζελ χρησιμοποιούν κυρίως υδροξείδιο του καλίου (εάν χρησιμοποιηθεί 

υδροξείδιο του καλίου, έχουμε σαν παραπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής 

βιοντίζελ, λίπασμα ανθρακικού καλίου). Με χρήση υδροξείδιο του καλίου, η 

διαδικασία είναι η ίδια με την διαφορά ότι χρησιμοποιείται 1,4025 φορές 

περισσότερο υδροξείδιο του καλίου. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι, τόσο 

η αλισίβα όσο και η μεθανόλη είναι υγροσκοπικές ουσίες, δηλαδή τραβούν υγρασία 

από την ατμόσφαιρα, η οποία μειώνει την δραστικότητά τους. Γι’ αυτό, η όλη 

διαδικασία που εμπεριέχει αυτά τα υλικά, πρέπει να γίνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται 

και σε περιβάλλον με την ελάχιστη δυνατή υγρασία. (Κηοίύο εί αΐ., 2005)

7.2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 

ΝΑΤΡΙΟΥ

Η όλη δ φαίνεται διαγραμματικά στην εικόνα 7.2 και είναι η εξής:

1) Στην αρχή, θα πρέπει να βρούμε εκτός από τον εξοπλισμό για τον οποίο θα 

μιλήσουμε αργότερα και τα υλικά που θα χρειαστούμε. Αυτά τα υλικά είναι το 

λάδι που θα μετατρέψουμε σε βιοντίζελ, το υδροξείδιο του νατρίου και η 

μεθανόλη, που αναμειγνυόμενα, θα δημιουργήσουν το μεθοξείδιο του 

νατρίου. Για την τιτλοδότηση θα χρειαστούμε ισοπροπυλική αλκοόλη, 

απεσταγμένο νερό, φαινολοφθαλέίνη και για το πλύσιμο του βιοντίζελ, νερό 

και ξύδι. Όσο αφορά το ΝΑΟΗ (ή το ΚΑΟΗ ή την αλισίβα) και την 

μεθανόλη (ή την αιθανόλη) όπως είπαμε, θα πρέπει όσο γίνεται να μην 

έρχονται σε επαφή με υγρασία, γιατί αυτό μειώνει την δραστικότητά τους. Το 

έλαιο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπορεί να είναι είτε
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χρησιμοποιημένο είτε φρέσκο. Στην περίπτωση που είναι χρησιμοποιημένο, 

πρέπει πρώτα από όλα να φιλτρανθεί ώστε να αφαιρεθούν διάφορα στερεά 

σωματίδια που μπορεί να υπάρχουν. Μετά πρέπει να αφαιρεθεί, εάν υπάρχει, 

εναπομείναν νερό. Η όλη διαδικασία γίνεται ως εξής: Πρώτα ελέγχουμε εάν 

υπάρχει κάποιο ποσό νερού στο έλαιο, παίρνοντας ένα δείγμα και 

θερμαίνοντάς το, παρακολουθούμε το θερμόμετρο. Εάν υπάρχει νερό, τότε θα 

αρχίσει να σκάει μέχρι τους 50°C. Εάν δεν έχει αρχίσει να σκάει μέχρι τους 

60°C, δεν υπάρχει ανάγκη για αφύγρανση. Στην περίπτωση που το έλαιό μας 

περιέχει νερό, αυξάνουμε την θερμοκρασία μέχρι τους 100°C. Έτσι το νερό 

βράζει και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Όταν το βράσιμο αρχίζει να 

μειώνεται, αυξάνουμε την θερμοκρασία στους 130°C και την κρατάμε εκεί για 

10 λεπτά. Όταν περάσει αυτός ο χρόνος, το αφήνουμε να κρυώσει. Υπάρχει 

ένας ακόμα τρόπος αφαίρεσης του νερού από το έλαιο που δεν χρειάζεται 

τόση ενέργεια όπως ο πρώτος και επιπλέον προστατεύει το έλαιό μας από τον 

σχηματισμό κι άλλων ελεύθερων λιπαρών οξέων, που δημιουργούνται κατά 

τις υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τον δεύτερο τρόπο, θερμαίνουμε το έλαιο 

μέχρι τους 60°C, το αφήνουμε σε αυτή τη θερμοκρασία για 15 λεπτά και το 

μεταφέρουμε σε μια δεξαμενή στην οποία θα μείνει τουλάχιστον για 24 ώρες. 

Το νερό σταδιακά θα βυθιστεί στον πάτο και εμείς θα αφαιρέσουμε το 90% 

του ελαίου, αφήνοντας ένα 10% που περιέχει το περισσότερο νερό. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά αφήνοντας ένα 10% ελαίου. Τα 

εξευγενισμένα έλαια έχουν περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA, 

Free Fatty Acid) λιγότερο από 0,1%. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα 

δημιουργούνται κατά την διάρκεια του μαγειρέματος στο έλαιο και 

επεμβαίνουν στην διαδικασία της μετεστεροποίησης, δηλαδή παραγωγής 

βιοντίζελ. Έτσι με τα χρησιμοποιημένα έλαια θα πρέπει να προστεθεί 

επιπλέον καταλύτης ΝΑΟΗ ή οποιοδήποτε άλλος καταλύτης που 

χρησιμοποιούμε, ώστε να αδρανοποιηθούν τα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Ο 

επιπλέον καταλύτης μετατρέπει τα ελεύθερα λιπαρά οξέα σε σαπούνι, το 

οποίο αποβάλλεται ως ένα επιπλέον παραπροϊόν μαζί με την γλυκερίνη. Στην 

περίπτωση όμως που έχουμε φρέσκο λάδι, που κατά πάσα πιθανότητα πληρεί 

τις προηγούμενες προϋποθέσεις (να μην περιέχει νερό, να μην περιέχει 

διάφορες ξένες ύλες, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα να βρίσκονται στα 

φυσιολογικά όριο δηλαδή περίπου 0,1%), μπαίνουμε κατευθείαν στην
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διαδικασία θέρμανσης και τιτλοδότησης. Από μετρήσεις ξέρουμε ότι το 

φρέσκο λάδι για να μετεστεροποιηθεί χρειάζεται περίπου 3,5 γραμμάρια 

ΝΑΟΗ ανά λίτρο ελαίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η εμπειρική μέτρηση 

δεν μας εξασφαλίζει και ότι πάντα πρέπει να κάνουμε τιτλοδότηση για να 

βρούμε την σωστή ποσότητα αντιδραστηρίου ώστε να έχουμε τα βέλτιστα 

αποτελέσματα.

2) Θερμαίνουμε το έλαιο μέχρι τους 50°Θ και το διατηρούμε σε αυτή την 

θερμοκρασία.

3) Κάνουμε τιτλοδότηση για να βρούμε την σωστή ποσότητα του 

αντιδραστηρίου, ώστε να γίνει η μετεστεροποίηση των ελαίων. Η τιτλοδότηση 

πραγματοποιείται ως εξής: Διαλύουμε ένα γραμμάριο ΝΑΟΗ σε ένα λίτρο 

νερό ώστε να πετύχουμε διάλυμα 0,1% βάρος κατ’ όγκο περιεκτικότητα σε 

ΝΑΟΗ. Αυτό το διάλυμα τοποθετείται στην προχοΐδα. Στην συνέχεια, σε μία 

κωνική φιάλη διαλύουμε Ιηιΐ ελαίου με ΙΟγπΙ ισοπροπυλικής αλκοόλης. 

Θερμαίνουμε ελαφρά το μείγμα μέχρι να διαλυθεί το έλαιο στην 

ισοπροπυλική αλκοόλη και να γίνει το όλο μείγμα διαυγές. Προσθέτουμε 2 

σταγόνες φαινολοφθαλείνη. Κάνουμε τιτλοδότηση του διαλύματος ρίχνοντας 

αργά στην κωνική φιάλη το διάλυμα που έχουμε στην προχοΐδα. Εάν το 

διάλυμα που βρίσκεται στην κωνική θολώσει, συνεχίζουμε την ανάδευση. 

Σταματάμε να προσθέτουμε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου όταν αυτό 

αρχίζει να γίνεται ροζ (φούξια) και παραμείνει έτσι για δεκαπέντε 

δευτερόλεπτα. Παίρνουμε τον αριθμό των γπΙ που καταναλώθηκαν και σε 

αυτά και προσθέτουμε 3,5 που είναι η βασική ποσότητα μετεστεροποίησης 

του φρέσκου ελαίου. Ο αριθμός που έχουμε τώρα στα χέρια μας είναι αριθμός 

των γραμμαρίων υδροξειδίου του νατρίου που χρειαζόμαστε ώστε να 

πραγματοποιηθεί η μετεστεροποίηση ανά λίτρο ελαίου. Για παράδειγμα, εάν 

είχαμε κατανάλωση διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 6 πιΐ (όχι καλής 

ποιότητας λάδι) διαλύματος 0,1% βάρος κατ’ όγκο, θα προσθέτουμε σε αυτό 

και 3,5 ιπΐ, δηλαδή συνολικά 9,5. Αυτό μεταφράζεται σε 9,5 γραμμάρια 

υδροξειδίου του νατρίου ανά λίτρο ελαίου. Εάν είχαμε 10 λίτρα ελαίου τότε 

χρειαζόμαστε 95 γραμμάρια υδροξειδίου του νατρίου. Στην περίπτωση που 

έχουμε κάνει κάποιο υπολογισμό λάθος και χρησιμοποιήσουμε παραπάνω 

μεθοξείδιο του νατρίου, θα δημιουργηθεί ένα τζελ, το οποίο είναι σχεδόν 

άχρηστο. Στην περίπτωση πάλι που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει όσο
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μεθοξείδιο του νατρίου θα έπρεπε, θα έχει παραμείνει κάποια ποσότητα μη 

αντιδρώντος ελαίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τρεις στρώσεις, με το 

βιοντίζελ στην κορυφή και την γλυκερίνη με το έλαιο που δεν έχει αντιδράσει 

στον πάτο.

4) Αναμειγνύουμε γρήγορα το υδροξείδιο του νατρίου με την μεθανόλη 

προστατεύοντάς τα από την υγρασία. Έτσι, από την μίξη μεθανόλης και 

υδροξειδίου του νατρίου δημιουργείται μεθοξείδιο του νατρίου. Γενικά, η 

ποσότητα της μεθανόλης που χρειαζόμαστε είναι το 20% με 25% της μάζας 

του ελαίου. Αυτά όμως τα δυο υγρά έχουν σχεδόν τις ίδιες πυκνότητες. Έτσι, 

εάν πάρουμε το 20% κατ’ όγκο, είμαστε σωστοί. Εάν θέλουμε πάλι να 

είμαστε σωστοί μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, μπορούμε να βρούμε την 

πυκνότητα κάθε υγρού από πίνακες και να κάνουμε του υπολογισμούς ή να 

ζυγίσουμε 1 λίτρο από κάθε υγρό και βρίσκοντας την διαφορά, να βρούμε την 

σωστή αναλογία. Ο δεύτερος και πιο πρακτικός τρόπος μας εξασφαλίζει 

περισσότερο για την ορθότητα του αποτελέσματος, καθώς η πυκνότητα των 

ελαίων μπορεί να διαφέρει ανάλογα από τον τύπο του λαδιού και το αν και 

πόσο έχει χρησιμοποιηθεί για τηγάνισμα. Η ποσότητα υδροξειδίου του 

νατρίου έχει υπολογιστεί από την τιτλοδότηση που πραγματοποιήσαμε 

προηγουμένως. Ο χειρισμός του μεθοξειδίου του νατρίου πρέπει να γίνεται με 

μεγάλη προσοχή. Οι ατμοί δεν πρέπει να εισπνέονται και σε περίπτωση που 

έρθει σε επαφή με το δέρμα μας, θα πρέπει να ξεπλύνουμε με άφθονο νερό, 

καθώς το μεθοξείδιο του νατρίου μπορεί να κάψει το δέρμα και να νεύρα μας 

χωρίς να το καταλάβουμε.

5) Προθερμαίνουμε το έλαιο γύρο στους 50°0 και προσθέτουμε το μεθοξείδιο 

του νατρίου.

6) Ανακατεύουμε το μείγμα χωρίς να πετάγεται εκτός δοχείου. Η δίνη πρέπει να 

έχει μόλις αρχίσει να φαίνεται στην κορυφή του μείγματος. Ανακατεύουμε το 

μείγμα για 50 λεπτά με μια ώρα (το μεγαλύτερο μέρος της αντίδρασης θα έχει 

πραγματοποιηθεί τα πρώτα 30 λεπτά αλλά περισσότερος χρόνος 

ανακατέματος είναι καλύτερος).

7) Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει και να ηρεμίσει για 8 με 24 ώρες. Οι 

μεθυλεστέρες, δηλαδή το βιοντίζελ, θα επιπλέει στην κορυφή, ενώ η πιο 

πυκνή γλυκερίνη θα έχει βυθιστεί στον πάτο δημιουργώντας μια ζελατινώδη 

μάζα (η βάνα που έχουμε εγκαταστήσει στην δεξαμενή πρέπει να βρίσκεται
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πάνω από αυτό το σημείο). Μνα διαφορετική μέθοδος είναι να αφήσουμε τα 

αντιδρώντα να ηρεμίσουν για μία ώρα, κρατώντας την θερμοκρασία γύρω 

στους 38°C. Αυτό κρατά την γλυκερίνη σε μια ημίρρευστη κατάσταση.

8) Μετά αντλούμε το βιοντίζελ από τον πάτο της δεξαμενής, αφού έχουμε πρώτα 

αντλήσει την γλυκερίνη. Στην περίπτωση που η γλυκερίνη έχει αρχίσει να 

ζελατινοποιείται, θερμαίνουμε χωρίς να ανακατεύουμε μέχρι να υγροποιηθεί 

ξανά.

9) Αφού έχουμε λάβει το βιοντίζελ, μετά την διαδικασία της μετεστεροποίησης 

του ελαίου, τον διαχωρισμό του βιοντίζελ από την γλυκερίνη και τα 

υπολείμματα σαπουνιού, είναι ώρα για το πλύσιμο του βιοντίζελ. Με αυτήν 

διαδικασία αφαιρούμε από το βιοντίζελ τα υπολείμματα σαπουνιού. Κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι, αυτή διαδικασία δεν είναι αναγκαία διότι υπάρχει η 

εναλλακτική να αφήσουμε το μείγμα σε ηρεμία για περίπου μια εβδομάδα 

ώστε όλα τα υπολείμματα να βυθιστούν στον πάτο. Η πιο έγκυρη μέθοδος 

πάντως είναι η διαδικασία του πλυσίματος, η οποία και θα περιγράφει. Κατά 

την μέθοδο αυτή, κάνουμε πλύση του βιοντίζελ με νερό. Πριν αρχίσουμε να 

πλένουμε το βιοντίζελ, παίρνουμε ένα δείγμα από αυτό και το βάζουμε σε ένα 

βάζο με νερό και το ανακινούμε. Εάν όλα έχουν πάει καλά, το νερό και το 

βιοντίζελ θα σχηματίσουν 2 ξεχωριστές στρώσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, 

σημαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει ολοκληρωθεί ή κάτι άλλο έχει γίνει λάθος. 

Αυτή η δοκιμή γίνεται για να μην βρεθούμε με ένα θολό υγρό 

καταστρέφοντας όλη την παρτίδα του βιοντίζελ και για να διορθώσουμε τυχόν 

λάθη πριν αποβούν καταστροφικά για την παραγωγή μας. Όταν πλένουμε το 

βιοντίζελ για πρώτη φορά, προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα οξικού οξέος 

(ξύδι). Το οξικό οξύ φέρνει το ρΗ του διαλύματος πιο κοντά στην ουδέτερη 

περιοχή, δηλαδή κοντά στο 7, αντιδρώντας με την ποσότητα υδροξειδίου του 

νατρίου που έχει παραμείνει στο διάλυμα. Για να πλύνουμε το βιοντίζελ 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα δοχείο από PVC που θα του έχουμε 

τοποθετήσει μια επιπλέον βαλβίδα 7,5 με 10 εκατοστά πριν τον πάτο του 

δοχείου. Γεμίζουμε το δοχείο μέχρι τα μισά της απόστασης του πάτου από την 

βαλβίδα και μετά ρίχνουμε το βιοντίζελ. Γ ενικά, μια ποσότητα νερού περίπου 

το 1/3 της ποσότητας του βιοντίζελ που κάθε φορά επεξεργαζόμαστε είναι 

αρκετή. Μετά από μια ελαφρά ανάδευση, το αφήνουμε σε ηρεμία για 12 με 24 

ώρες. Έτσι το καθαρό λάδι μπορεί να παραληφθεί από την βαλβίδα
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αφήνοντας το νερό που περιέχει το σαπούνι στον πάτο. Αυτή η διαδικασία θα 

πρέπει να επαναληφθεί δυο με τρεις φορές ώστε να αφαιρεθεί το 100% του 

σαπουνιού. Η όλη διαδικασία, ώστε να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα, 

θα πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 30°(λ Μετά την τρίτη πλύση, 

το εναπομείναν νερό αφαιρείται με ελαφρά θέρμανση. Το τελικό προϊόν θα 

πρέπει να ελεγχθεί και να βρεθεί ότι έχει ρΗ 7. Το νερό από την τρίτη πλύση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρώτη ή την δεύτερη της επόμενης 

παρτίδας βιοντίζελ. Οι ακαθαρσίες μπορούν να παραμείνουν και να 

μαζεύονται όταν είναι αρκετές. Το σαπούνι που συσσωρεύεται μπορεί να 

συγκεντρωθεί και να χρησιμοποιηθεί σαν βιοδιασπώμενο καθοριστικό 

βιομηχανικής χρήσης (λιποδιασπαστικό). Ένας άλλος τρόπος πλυσίματος του 

βιοντίζελ είναι με φυσαλίδες αέρα. Οι φυσαλίδες αέρος δημιουργούνται από 

ένα κομπρεσέρ. Προσθέτουμε 30πι1 οξικού οξέος ανά 100 λίτρα βιοντίζελ και 

50% αυτής της ποσότητας νερό. Η έξοδος του αέρα έχει εγκατασταθεί στο 

πάτο της δεξαμενής. Έτσι, καθώς οι φυσαλίδες αέρα ανεβαίνουν, μεταφέρουν 

ένα φιλμ νερού που πλένει το βιοντίζελ. Επιπλέον, καθώς οι φυσαλίδες αέρα 

ανέρχονται και σπάνε, η ποσότητα του νερού καταβυθίζεται πλένει για άλλη 

μια φορά το βιοντίζελ. Εάν το μείγμα μετά από 2 ώρες πλυσίματος είναι 

ακόμα θολό, προσθέτουμε λίγο οξικό οξύ. Εφαρμόζουμε πλύσιμο με 

φυσαλίδες για 12 με 24 ώρες και κάθε φορά αφαιρούμε το κερί που επιπλέει 

στην επιφάνεια. Αυτό γίνεται δυο με τρεις φορές. Ξανά το νερό από την 

δεύτερη και την τρίτη φορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις πλύσεις της 

επόμενης παρτίδας. Εια σοβαρές συγκεντρώσεις σαπουνιού, πρώτα 

θερμαίνουμε το μείγμα βιοντίζελ - σαπουνιού μέχρι τους 50°(3, προσθέτουμε 

οξικό οξύ ώστε να φέρουμε το ρΗ λίγο κάτω από το 7, ανακατεύουμε για μισή 

ώρα, ψύχουμε και συνεχίζουμε το πλύσιμο κανονικά. Στην ίδια λογική με του 

πλυσίματος με φυσαλίδες ,μπορεί να εφαρμοστεί και πλύσιμο με νέφος νερού. 

Κατά την διαδικασία αυτή, ψεκάζουμε με μικρά σταγονίδια νερού την 

επιφάνεια του βιοντίζελ. Κατά την κάθοδο, αυτά τα σταγονίδια κάνουν την 

ίδια δουλειά με τις φυσαλίδες που ανέρχονται. Αυτή η μέθοδος χρειάζεται 

πολύ χρόνο και μεγάλη ποσότητα νερού. Το μόνο της πλεονέκτημα είναι ότι 

έχουμε λιγότερη οξείδωση του ελαίου, μια χημική αντίδραση που θα εξηγηθεί 

παρακάτω.

10) Αφήνουμε το νερό με το βιοντίζελ να διαχωριστούν πλήρως.
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11) Αφαιρούμε το στρώμα νερού.

12) Μεταφέρουμε το βιοντίζελ σε κατάλληλη δεξαμενή αποθήκευσης.

13) Αφήνουμε το βιοντίζελ στην δεξαμενή αποθήκευσης σε ηρεμία, ώστε και το 

ελάχιστο νερό που μπορεί να έχει απομείνει να μπορέσει και αυτό να 

απομακρυνθεί (αντί αυτού μπορούμε να έχουμε θερμάνει ήπια το βιοντίζελ 

ώστε να αφαιρεθεί το εναπομείναν νερό).

14) Το βιοντίζελ είναι έτοιμο για χρήση (William, 2006).

Η διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ απεικονίζεται στην εικόνα 7.2.
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ΕΙΚΟΝΑ 7.2: Διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ με NaOH (William, 2006)
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7.3: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ

Το υδροξείδιο του καλίου δεν είναι όπως είπαμε, τόσο δυνατό όσο το 

υδροξείδιο του νατρίου. Για την ακρίβεια, χρειαζόμαστε 1,4025 φορές περισσότερο 

υδροξείδιο του καλίου από υδροξείδιο του νατρίου. Η διαδικασία της τιτλοδότησης 

παραμένει ίδια ακόμα και με την χρήση υδροξειδίου του καλίου. Σε αντίθεση με το 

υδροξείδιο του νατρίου, είναι αρκετά πιο δύσκολο να βρούμε υδροξείδιο του καλίου 

και μάλιστα υψηλής καθαρότητας. Σε αυτή την περίπτωση, απλά πραγματοποιούμε 

του υπολογισμούς μας για την εύρεση ποσότητας της ίδιας δραστικότητας. Κατά την 

ίδια διαδικασία αναμειγνύουμε 1 γραμμάριο υδροξειδίου του καλίου σε 1 λίτρο 

απεσταγμένο νερό. Για κάθε γπΙ διαλύματος υδροξειδίου του καλίου που 

χρησιμοποιείται 1 γραμμάριο υδροξειδίου του καλίου θα χρησιμοποιηθεί στην 

διαδικασία μετεστεροποίησης. Έναντι των 3,5 βασικών γραμμαρίων υδροξειδίου του 

νατρίου που χρησιμοποιούσαμε θα χρησιμοποιήσουμε 4,9 γραμμάρια υδροξειδίου 

του καλίου (3,5* 1,4=4,9). Έτσι, εάν για παράδειγμα είχαμε κατανάλωσει 3 ιηΐ και 

προσθέσουμε σε αυτό 4,9, αυτό μας κάνει 7,9 γραμμάρια υδροξειδίου του καλίου ανά 

λίτρο ελαίου. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δεν είναι εύκολο να βρούμε υδροξείδιο 

του καλίου με καθαρότητα +99%. Επίσης είναι και αρκετά ακριβό. Το πιο πιθανό 

είναι να βρούμε υδροξείδιο του καλίου καθαρότητας 85%, 90% και 92%. Έτσι, για τα 

βασικά 4,9 γραμμάρια που χρειαζόμαστε, κάνοντας του υπολογισμούς, βρίσκουμε ότι 

οι αντιστοιχίες είναι:

• 85% ΚΟΗ—>5,8 (5,775) γραμμάρια

• 90% ΚΟΗ—>5,5 (5,454) γραμμάρια

• 92% ΚΟΗ—>5,3 (5,336) γραμμάρια

Η αντιστοιχία υδροξειδίου του καλίου εάν είχαμε κατανάλωση 3,1 γραμμάρια 

υδροξειδίου του νατρίου στην διαδικασία της τιτλοδότησης είναι για:

• 85% ΚΟΗ—>5,1 (5,115) γραμμάρια

• 90% ΚΟΗ—»4,8 (4,831) γραμμάρια

• 92% ΚΟΗ—>4,7 (7,726) γραμμάρια

Η αντιστοιχία για να μετατρέψουμε ποσότητες υδροξειδίου του νατρίου για χρήση με 

υδροξείδιο του καλίου είναι:

• Για 85% ΚΟΗ χρησιμοποιούμε το 165% της ποσότητας ΝαΟΗ (χ1,65)
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• Για 90% ΚΟΗ χρησιμοποιούμε το 155,83% της ποσότητας ΝαΟΗ (χ1,56)

• Για 92% ΚΟΗ χρησιμοποιούμε το 152,45% της ποσότητας ΝαΟΗ (χ 1,52)

Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιούμε 85% ΚΟΗ και για την τιτλοδότηση 

χρειάστηκαν 3 ιηΐ διαλύματος για να φέρουν το ρΗ κοντά στο 8,5, έχουμε:

• Βασική ποσότητα ΚΟΗ: 5,8 γραμμάρια (5,775)

• Ποσότητα που χρειάστηκε για την τιτλοδότηση: 3 πιΐ

• Προσθέτουμε 3 γραμμάρια ΚΟΗ

• Σύνολο: 8,8 γραμμάρια (8,775) του 85% ΚΟΗ απαιτούνται για κάθε λίτρο 

ελαίου

Χρησιμοποιώντας διάλυμα 0,1% ΝιιΟΗ για την τιτλοδότηση και το ίδιο έλαιο όπως 

από πάνω θα χρειαζόμασταν 1,8 γπΙ (1,82) για να φτάσουμε το ρΗ στο 8,5. Έτσι 

έχουμε:

• Βασική ποσότητα: 3,5 γραμμάρια ΝαΟΗ

• Ποσότητα που χρειάστηκε για την τιτλοδότηση: 1,8 γπΙ (1,82)

• Προσθέτουμε 5,3 γραμμάρια Ν3θΗ (5,32)

• Μετατρέπουμε για χρήση 85% ΚΟΗ: 5,32X1,65=8,778 γραμμάρια

διαλύματος 85% ΚΟΗ για κάθε λίτρο ελαίου

Συνήθως εργαστηριακά χρησιμοποιείται υδροξείδιο του νατρίου, αλλά και τα 

δυο λειτουργούν εξίσου καλά. Ένας επιπλέον λόγος που χρησιμοποιείται υδροξείδιο 

του νατρίου είναι ότι, τα στάνταρτς που δίνονται και αναφέρουν τη περιεκτικότητα σε 

ελεύθερα λιπαρά οξέα μετρούνται σε κατανάλωση διαλύματος υδροξειδίου του 

νατρίου 0,1% (εκτός εάν αναφέρεται κάτι άλλο). Δηλαδή, στο προηγούμενο 

παράδειγμα θα κάναμε αναφορά στο έλαιο ότι είναι τιτλοδότησης 1,8 ηιΐ. Στα θετικά 

του υδροξειδίου του καλίου είναι ότι, διαλύεται στη μεθανόλη πολύ πιο γρήγορα και 

δεν σβολιάζει τόσο όσο το υδροξείδιο του νατρίου. Επίσης όταν χρησιμοποιούμε 

υδροξείδιο του καλίου, το παραπροϊόν της γλυκερίνης που παράγεται δεν 

στερεοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. (Κηοίΐιε εί αΐ., 2005)

7.4: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Για να παρασκευάσουμε βιοντίζελ με αιθανόλη, θα πρέπει να έχουμε πρώτα 

εξοικιωθεί πολύ καλά με την όλη διαδικασία παρασκευής, καθώς επίσης και με την 

διαδικασία της τιτλοδότησης, ώστε να μπορούμε να ορίσουμε με ακρίβεια την
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ποσότητα ελεύθερων λιπαρών οξέων που περιέχονται στο έλαιό μας. Ακόμα,

παρουσιάζονται κάποιες δυσκολίες οι οποίες είναι οι εξής:

1) Η διαδικασία της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων είναι προτιμότερο να 

γίνει με υδροξείδιο του καλίου και όχι με αλισίβα ή υδροξείδιο του νατρίου, διότι 

αυτά τα δύο διαλύονται πολύ αργά στην αιθανόλη. Ακόμα, οι βασικές ποσότητες 

μετεστεροποίησης είναι 7 γραμμάρια υδροξειδίου του νατρίου και 10 γραμμάρια 

υδροξειδίου του καλίου. Οι ποσότητες κατά την τιτλοδότηση διαφέρουν 

αναλόγως.

2) Η αιθανόλη μας πρέπει να είναι εξαιρετικά άνυνδρη, τουλάχιστον 99,5%. 

Ποσοστό νερού γύρω στο 0,5% μπορεί να καταστρέψει την αντίδραση. Η 

αιθανόλη είναι δύσκολο να βρεθεί σε άνυνδρη κατάσταση ειδικά σε κάποιες 

χώρες όπως οι Η.Π.Α. Εάν πάλι δοκιμάσουμε να την παρασκευάσουμε μόνοι μας, 

θα χρειαστούμε εξοπλισμό όπως μοριακό ηθμό, ασβέστη ή κάτι άλλο ώστε 

πραγματοποιήσουμε χημική αφύγρανση, καθώς το υψηλότερο ποσοστό 

καθαρότητας που μπορούμε να πετύχουμε με απόσταξη είναι 95%.

3) Εάν έχουμε στόχο την παραγωγή βιοντίζελ με βιοαιθανόλη, για περιβαλλοντικούς 

λόγους, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η αιθανόλη που αγοράζουμε πράγματι 

προέρχεται από αλκοολική ζύμωση ή είναι πετρελαϊκή αιθανόλη. Το να βρούμε 

βιοαιθανόλη τόσο υψηλής καθαρότητας όσης αναζητούμε είναι ιδιαίτερα σπάνιο, 

καθώς η διαδικασία αλκοολικής ζύμωσης προϋποθέτει την ύπαρξη νερού. Αυτό 

κάνει πιο φθηνή την παραγωγή υψηλής καθαρότητας αιθανόλης ως πετροχημικό 

από την παραγωγή μέσω αλκοολικής ζύμωσης.

4) Επίσης το λάδι μας θα πρέπει να είναι και αυτό εξαιρετικά άνυνδρο. Εια να το 

πετύχουμε αυτό, θερμαίνουμε το λάδι στους 120°C και το κρατάμε σε αυτή την 

θερμοκρασία μέχρι τη στιγμή που θα μπορούμε να σβήσουμε άμεσα την πηγή 

θερμότητας και οι φυσαλίδες του ελαίου να σταματούν και αυτές άμεσα. 

Μπορούμε επίσης και να προσθέσουμε στο έλαιο οξείδιο του πυριτίου (silica gel) 

ή πυλό μπετονίτη, τα οποία αφήνουμε να δράσουν για μισή ημέρα και μετά 

αφαιρούμε το έλαιο που βρίσκεται πάνω από αυτά τα υλικά που έχουν βυθιστεί.

5) Ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι, το λάδι μας πρέπει να είναι αρκετά χαμηλό σε 

ελεύθερα λιπαρά οξέα. Είναι αναγκαίο να το εξασφαλίζουμε αυτό κάνοντας 

προσεκτικές τιτλοδοτήσεις. Έλαιο του έχει κατανάλωση πάνω από 2 ml 

(διαλύματος 0,1% NaOH) κατά την τιτλοδότηση μπορεί να προκαλέσει αποτυχία 

στον διαχωρισμό της γλυκερίνης (το ιδανικό είναι κάτω από 1 ml). Η μεγαλύτερη
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ποσότητα χρησιμοποιημένου φυτικού ελαίου (\ννΌ) εμπεριέχει μεγάλο ποσοστό 

ελεύθερων λιπαρών οξέων. Έτσι, θα πρέπει ή να το αποξινίσουμε με ΝαΟΗ, μια 

διαδικασία που θα περιγράφει πιο κάτω ή να το αναμείξουμε με φρέσκο, ώστε να 

ουδετεροποιηθούν τα ελεύθερα λιπαρά οξέα.

6) Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερη ποσότητα αιθανόλης από ότι 

μεθανόλης, περίπου από 275 τηΐ με 300 πιΐ το λίτρο ελαίου. Εξαίρεση αποτελεί το 

φοινικέλαιο που χρειάζεται περίπου 350 παί ανά λίτρο. Θεωρητικά, η ποσότητα 

που χρειαζόμαστε είναι 180 πιΐ ανά λίτρο και το υπόλοιπο είναι επιπλέον ώστε να 

προωθήσουμε την αντίδραση μέχρι το τέλος της.

7) Ακόμα και εάν όλα τα προηγούμενα θέματα έχουν λυθεί, ο διαχωρισμός του 

βιοντίζελ από την γλυκερίνη μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα. Μερικές φορές 

δεν πραγματοποιείται στον συνήθη χρόνο και πρέπει να το αφήσουμε σε ηρεμία 

για 3-4 ή μερικές φορές και 12 ώρες. Σε μερικές ακόμα περιπτώσεις, ο 

διαχωρισμός δεν συμβαίνει ποτέ και για να έχουμε βιοντίζελ θα πρέπει να 

επιτύχουμε διαχωρισμό. Κάποιοι ερασιτέχνες στη κατασκευή βιοντίζελ δεν 

περιμένουν να διαχωριστεί και απλώς το πλένουνε και το θεωρούν έτοιμο. Αυτό 

δεν είναι σωστό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα κατά την χρήση 

του. Αυτό που μπορούμε να κάνουνε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να 

προσθέσουμε μεθοξείδιο του νατρίου. Επίσης, για να έχουμε καλύτερες 

πιθανότητες στο να διαχωριστεί το βιοντίζελ, μπορούμε να προσθέσουμε λίγη 

ποσότητα μεθανόλης μαζί με την αιθανόλη από την αρχή. Εια παράδειγμα, 

μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα αρχικό μείγμα από 5 με 7 μέρη αιθανόλη και 1 

μέρος μεθανόλη. Αφήνουμε το μείγμα για λίγο ώστε να διαχωριστεί. Εάν δεν 

διαχωριστεί, προσθέτουμε έτοιμο μεθοξείδιο του νατρίου χρησιμοποιώντας 

αρκετή μεθανόλη ώστε η αναλογία να είναι 3 προς 1 (3 αιθανόλη 1 μεθανόλη) 

μαζί με 2 γραμμάρια υδροξείδιο του νατρίου ανά λίτρο ελαίου. Αυτή η διαδικασία 

θέτει σε εφαρμογή την διεργασία διαχωρισμού που πραγματοποιείται μέσα σε μία 

ώρα. Με φρέσκο έλαιο είναι πιο πιθανό να επιτύχουμε διαχωρισμό μόνο με 

αιθανόλη. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε μείγμα αιθανόλης-μεθανόλης, 

χρησιμοποιούμε ως αρχικό μείγμα περίπου 275 πιΐ ανά λίτρο ελαίου. (Κποίΐιε εί 

αΐ., 2005)
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7.5: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ

Εκτός από την μέθοδο που περιγράφηκε στην παράγραφο 3.4.2, υπάρχει και 

μια άλλη, λίγο πιο σύνθετη, που παράγει βιοντίζελ ελαφρώς πιο καθαρό. Αυτό 

μεταφράζεται σαν λιγότερα προβλήματα κατά την εκκίνηση του κινητήρα με κρύο 

καιρό.

Όπως ξέρουμε, σε κάποιες χημικές αντιδράσεις βρίσκονται σε κάποια 

ισορροπία τα αντιδρώντα με τα προϊόντα. Αυτές οι αντιδράσεις λέγονται αμφίδρομες. 

Αυτές οι αμφίδρομες χημικές αντιδράσεις μπορούν να συμβολιστούν ως εξής:

Α+Β — >C+D  

Α +Β <— C+D

Όπως παρατηρούμε, κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αντιδράσεων είναι ότι 

μπορούν να πραγματοποιηθούν και από το ένα σκέλος και από το άλλο. Μια τέτοια 

αντίδραση είναι και η αντίδραση της μετεστεροποίησης που μας δίνει το βιοντίζελ. 

Όταν τα προϊόντα με τα αντιδρώντα βρίσκονται σε ισορροπία, η αντίδραση σταματά. 

Εμείς δεν το θέλουμε αυτό γιατί αυτό σημαίνει ότι έλαιο δεν αντιδρά πλέον. Σε αυτή 

την κατάσταση, το βιοντίζελ μας είναι ένα μείγμα από έλαιο και μεθυλεστέρες 

λιπαρών οξέων (FAME, Fatty Acid Methyl Esters), το οποίο δεν μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε.

Σε αυτήν την κατάσταση, δυο είναι οι επιλογές και είναι οι εξήςζ) Ας 

φανταστούμε ότι το C και το D αναπαριστούν τα προϊόντα μας, δηλαδή μεθυλεστέρες 

λιπαρών οξέων και γλυκερίνη (αντίστοιχα το A και το Β αναπαριστούν το έλαιο και 

την μεθανόλη). Εμείς θέλουμε να ωθήσουμε την αντίδραση προς το C και το D. Για 

να το κάνουμε αυτό θα πρέπει:

1) Να προσθέσουμε περισσότερη μεθανόλη και

2) Να συλλέξουμε το ανεπιθύμητο προϊόν, δηλαδή την γλυκερίνη.

Το να προσθέσουμε μεθανόλη δεν θα έχει και πολύ αποτέλεσμα εκτός και αν 

υπερβάλουμε προσθέτοντας την διπλάσια ποσότητα ώστε να έχουμε και πάλι 

ελάχιστα αποτελέσματα. Αυτό θα έχει και σαν επίπτωση, να εκτοξευτεί το κόστος του 

βιοντίζελ μας στα ύψη. Σε αντίθεση με την πρώτη, η δεύτερη επιλογή φαίνεται πολύ 

πιο ελκυστική. Με αυτή την μέθοδο, παίρνουμε κατά 30% περισσότερη γλυκερίνη,. 

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο έλαιο μετεστεροποιείται. Για να παραλάβουμε την 

γλυκερίνη, κατά την διάρκεια της αντίδρασης, χρειάζεται φυγοκεντρικός διαχωριστής 

υγρών, ο οποίος λόγω κόστους μπορεί να αγοραστεί από μια εταιρία παραγωγής
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βιοντίζελ. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν διαθέτουμε φυγοκεντρικό διαχωριστή 

υγρών, η λύση είναι να πραγματοποιήσουμε την διαδικασία σε 2 στάδια 

(τουλάχιστον). Οπότε και ακολουθούμε την εξής διαδικασία που αποτελείται από δυο 

στάδια:

1) Πρώτο στάδιο:

α) Πραγματοποιούμε όλα τα προηγούμενα στάδια που περιγράφηκαν στην 

παράγραφο 3.4.2 μέχρι και την τιτλοδότηση.

β) Παρασκευάζουμε το μεθοξείδιο του νατρίου, αναμειγνύοντας την μεθανόλη 

και το υδροξείδιο του νατρίου κατά τις αναλογίες που έχουν αναφερθεί στην 

παράγραφο 3.4.2, δηλαδή 20% με 25% της μάζας του ελαίου μεθανόλη και 

ποσότητα υδροξειδίου του νατρίου που έχει προκόψει από την τιτλοδότηση.

γ) Θερμαίνουμε το έλαιο στους 48°C με 52°C.

δ) Προσθέτουμε τα % του μεθοξειδίου του νατρίου που έχει παρασκευαστεί.

ε) Ανακατεύουμε για 50 με 60 λεπτά κρατώντας σταθερή την αρχική 

θερμοκρασία.

ζ) Αφήνουμε το μείγμα σε ηρεμία για 12 ώρες.

ε) Διαχωρίζουμε την γλυκερίνη από τους μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (σε αυτό 

το σημείο παρατηρούμε ότι η γλυκερίνη είναι ασυνήθιστα λεπτόρρευστη).

2) Δεύτερο στάδιο:

α) Γεμίζουμε τον αντιδραστήρα μας με το μείγμα μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων 

από το πρώτο στάδιο.

β) Θερμαίνουμε το μείγμα στους 48°C με 52°C.

γ) Προσθέτουμε το ιΛ μεθοξειδίου του νατρίου που είχαμε κρατήσει.

δ) Αναμειγνύουμε για 50 με 60 λεπτά κρατώντας σταθερή την αρχική μας 

θερμοκρασία

ε) Αφήνουμε το μείγμα σε ηρεμία για 12 ώρες

ζ) Διαχωρίζουμε την γλυκερίνη από το μείγμα μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων 

(παρατηρούμε ότι τώρα η γλυκερίνη είναι μία ζελατινώδης μάζα). Στην κορυφή 

αυτής γλυκερίνης θα βρούμε ένα χοντρό στρώμα κήρων, που πρέπει να 

απομακρυνθεί προσεκτικά, καθώς είναι αυτό που φράζει τους ψεκαστήρες 

καυσίμου με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία ενός 

κινητήρα.

η) Πλένουμε και αποθηκεύουμε το βιοντίζελ που έχει παραχθεί. (Carter et al., 

2005)
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7.6: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ

Αυτή η μέθοδος δημιουργήθηκε από 2 αναλυτές βιοντίζελ, κατά τα πρότυπα 

ποιότητας DIN 51606 που χρησιμοποιούνται στην Γερμανία. Σε αυτή την μέθοδο δεν 

χρειαζόμαστε τιτλοδότηση και πεχάμετρο, παρά μόνο ένα θερμόμετρο. Η διαδικασία 

αυτή χωρίζεται σε δυο στάδια. Το πρώτο είναι το στάδιο του οξέος και το δεύτερο, το 

στάδιο της βάσης. Αυτή η μέθοδος είναι βασισμένη σε λάδια με υψηλά επίπεδα 

ελεύθερων λιπαρών οξέων, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε φυτικό ή 

ζωικό λάδι, ασχέτως εάν έχει υψηλά επίπεδα ελεύθερων λιπαρών οξέων. Επίσης, 

αυτή η μέθοδος αυξάνει τις αποδόσεις βιοντίζελ δραματικά.

Για να παρασκευάσουμε βιοντίζελ αποδοτικά από χρησιμοποιημένα φυτικά 

έλαια και ζωικά λίπη, θα πρέπει να ξεπεράσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, το 

πρόβλημα την σαπωνοποίησης. Οι σάπωνες δημιουργούνται κατά την διάρκεια της 

μετεστεροποίησης με βάση (NaOH), όταν τα ιόντα του νατρίου ενώνονται με τα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα που βρίσκονται σε χρησιμοποιημένα (και μερικές φορές και 

φρέσκα) φυτικής και ζωικής προέλευσης. Η δημιουργία σαπώνων μειώνει την 

απόδοση, διότι ενώνει τους μεθυλεστέρες με το νερό. Οι ενωμένοι με το νερό εστέρες 

απομακρύνονται κατά το πλύσιμο του βιοντίζελ, αλλά κάνουν το διαχωρισμό του 

νερού πιο δύσκολο και έτσι ανεβάζουν την κατανάλωση νερού.

Κατά την διαδικασία αυτή, έχουμε πρώτα εστεροποίηση, η οποία 

ακολουθείται από μετεστεροποίηση, η οποία μάλιστα είναι πολύ πιο αργή κάτω από 

όξινες συνθήκες από ότι σε βασικές. Έτσι δεν θα γίνει πλήρης μετατροπή του ελαίου 

σε μεθυλεστέρες, διότι η αντίδραση είναι πολύ πιο ευαίσθητη όσον αφορά την χημική 

της ισορροπία. Μάλιστα, στην περίπτωση χρήσης επιπλέον μεθανόλης με ή χωρίς 

ανάκτησή της μετά, το κόστος θα ήταν απαγορευτικό. Έτσι, αυτό που κάνουμε είναι 

ότι πρώτα προκαλούμε εστεροποίηση με την χρήση μεθανόλης και όχι υδροξειδίου 

του νατρίου, όπως κάναμε πριν αλλά θειικού οξέος (ή αλλιώς βιτριόλι ή υγρό 

μπαταρίας). Χρειαζόμαστε θειικό οξύ καθαρότητας 95% (το υγρό μπαταρίας που 

αγοράζουμε είναι καθαρότητας 50% οπότε δεν μας κάνει). Το θειικό οξύ 

καθαρότητας 98% είναι σχετικά ακριβό και δεν είναι απαραίτητο εφόσον το θειικό 

οξύ καθαρότητας 95% λειτουργεί καλά. Κατά το δεύτερο στάδιο, χρησιμοποιούμε 

μεθοξείδιο του νατρίου (μείγμα μεθανόλης και υδροξειδίου του νατρίου) αλλά σε 

πολύ μικρότερες ποσότητες. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, το θειικό ιόν στο θειικό 

οξύ αντιδρά με το ιόν του νατρίου κατά το δεύτερο στάδιο, σχηματίζοντας θειικό
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νάτριο, το οποίο είναι διαλυτό στο νερό-άλας και αφαιρείται κατά το πλύσιμο του

βιοντίζελ. Έτσι δεν παραμένει κάποια ποσότητα θείου στο τελικό προϊόν.

Έτσι από αυτά που είπαμε η διαδικασία παραγωγής μεταβάλλεται και γίνεται

ως εξής:

1) Φιλτράρουμε το λάδι, ώστε να απαλλαγεί από ξένες ύλες

2) Για την επιτυχή χημική αντίδραση, το λάδι θα πρέπει να μην περιέχει νερό. Αυτό 

γίνεται με δυο τρόπους:

α) Θερμαίνουμε το έλαιο στους 60°(2, κρατώντας το σε αυτή την θερμοκρασία για 

15 λεπτά. Το μεταφέρουμε σε μια δεξαμενή, όπου θα μείνει σε ηρεμία για 24 

ώρες. Μετά το πέρας αυτών των ωρών, αφαιρούμε το 90% του ελαίου που 

βρίσκεται στην κορυφή και είναι άνυνδρο. Φροντίζουμε κάθε φορά που θα 

πραγματοποιούμε αυτή την διεργασία να αφήνουμε ένα 10% στην δεξαμενή. 

Κατά την μέθοδο αυτή, εξοικονομούμε ενέργεια, 

β) Αφαιρώντας το νερό με βρασμό, μέθοδος η οποία είναι αρκετά απαιτητική σε 

ενέργεια και που βοηθά στην δημιουργία επιπλέον ελεύθερων λιπαρών οξέων. 

Κατά την μέθοδο αυτή, θερμαίνουμε το έλαιο στους 100°Θ και αφαιρούμε το 

νερό που βυθίζεται στον πάτο. Συνεχίζουμε αυτή την διαδικασία μέχρι να 

διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε άλλες φυσαλίδες με ατμό να βγαίνουν από το 

έλαιο.

3) Μετράμε τον όγκο του ελαίου που θα επεξεργαστούμε (σε λίτρα).

4) Θερμαίνουμε το έλαιο στους 35°Θ (πρέπει να προσέξουμε στην περίπτωση που 

έχουμε ζωικά λίπη, να έχουν λιώσει).

5) Προσθέτουμε την μεθανόλη καθαρότητας 99%+ στο θερμασμένο έλαιο. Η 

ποσότητα που θα προσθέσουμε είναι 0,08 λίτρα για κάθε λίτρο ελαίου φυτικού ή 

ζωικού.

6) Ανακατεύουμε για πέντε λεπτά και παρατηρούμε ότι το μείγμα γίνεται θολό, 

επειδή η μεθανόλη είναι πολικός διαλύτης και το λάδι μη πολικός διαλύτης. Έτσι 

ένα αιώρημα δημιουργείται.

7) Για κάθε λίτρο ελαίου προσθέτουμε 1 γπΙ καθαρότητας 95% θειικό οξύ (Η2804). 

Για να γίνει σωστή προσθήκη της ποσότητας που απαιτείται, χρησιμοποιούμε 

προχοίδα. Επίσης δίνουμε μεγάλη σημασία στον χειρισμό του θειικού οξέος και 

στους κανόνες ασφαλείας.

8) Κρατάμε την θερμοκρασία στους 35°Θ, ενώ ανακατεύουμε με ταχύτητα 500 με 

600 ιρπι.
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9) Αφού έχουμε κρατήσει την θερμοκρασία στους 35°Ό για μία ώρα, σταματάμε την 

θέρμανση ενώ συνεχίζουμε την ανάδευση.

10) Συνεχίζουμε την ανάδευση χωρίς θέρμανση για μια ακόμα ώρα. Μετά το πέρας 

αυτού του χρόνου, αφήνουμε το μείγμα σε ηρεμία για οχτώ ώρες.

11) Παρασκευάζουμε το μεθοξείδιο του νατρίου μετρώντας 0,12 λίτρα μεθανόλης για 

κάθε λίτρο ελαίων (12% κατ' όγκο) και ζυγίζοντας 3,1 γραμμάρια υδροξείδιο του 

νατρίου (καθαρότητας 99%+), επίσης ανά λίτρο ελαίου. Αναμειγνύουμε την 

μεθανόλη με το υδροξείδιο του νατρίου μέχρι να διαλυθεί πλήρως.

12) Αφού το μείγμα μας βρεθεί σε ηρεμία για οχτώ ώρες, προσθέτουμε το μισό από 

το μεθοξείδιο του νατρίου που έχει παρασκευαστεί και ανακατεύουμε για πέντε 

λεπτά. Αυτή η διαδικασία θα αδρανοποιήσει το θειικό οξύ και θα υποβοηθήσει 

τον βασικό καταλύτη. Εάν χρησιμοποιούμε στερεά λίπη, το πιο πιθανόν είναι ότι 

θα έχουν στερεοποιηθεί κατά το στάδιο της ηρεμίας. Έτσι, πριν 

πραγματοποιήσουμε την προηγούμενη διεργασία, θα πρέπει να θερμάνουμε ήπια 

το μείγμα ώστε να λιώσει.

13) Σε αυτό το σημείο μπαίνουμε στην δεύτερη φάση, που είναι το στάδιο της 

μετεστεροποίησης. Θερμαίνουμε το μείγμα στους 55°Ό και το διατηρούμε σε 

αυτή την θερμοκρασία κατά όλη την διάρκεια της αντίδρασης.

14) Προσθέτουμε το άλλο μισό του μεθοξειδίου του νατρίου στο προθερμασμένο 

μείγμα και αναμειγνύουμε σε χαμηλή ταχύτητα 500 με 600 τρηι.

15) Εάν το επιτρέπει ο εξοπλισμός μας, για βέλτιστα αποτελέσματα αρχίζουμε να 

παραλαμβάνουμε το παραπροϊόν της γλυκερίνης από τον πάτο μετά από 20 με 25 

λεπτά από την στιγμή που προσθέσαμε το μεθοξείδιο του νατρίου. Σταματάμε την 

ανάδευση λίγα λεπτά πριν, ώστε να συσσωρευτεί η γλυκερίνη στον πάτο.

16) Παίρνουμε δείγμα σε γυάλινα δοχεία διαμέτρου 2,5 με 3,75 εκατοστών, 

αναζητώντας μια αχυροκίτρινη απόχρωση που είναι το χαρακτηριστικό των 

εστέρων. Όταν αυτό το χρώμα επιτευχθεί μετά από 1,5 με 2,5 ώρες, σταματάμε 

την θέρμανση και την ανάμειξη.

17) Αφήνουμε το μείγμα σε ηρεμία για μία ώρα.

18) Προαιρετικά. Μπορούμε, να για να γίνει πιο εύκολο το πλύσιμο, να κάνουμε το 

εξής: Να αφαιρέσουμε την γλυκερίνη. Να πάρουμε το 25% της ποσότητας της 

γλυκερίνης που παραλάβαμε (μαζί με την ποσότητα που πήραμε από το βήμα 15) 

και να το αναμείξουμε 10 πιΐ καθαρότητας 10% φωσφορικό οξύ ανά λίτρο ελαίου 

που έχει επεξεργαστεί. Επαναπροσθέτουμε αυτή την ποσότητα της

74



επεξεργασμένης γλυκερίνης ξανά στο έλαιό μας και ανακατεύουμε για 20 λεπτά 

χωρίς θέρμανση. Αφήνουμε να κάτσει στον πάτο για 6 ώρες. Κατόπιν 

παραλαμβάνουμε την γλυκερίνη.

19) Πλένουμε το βιοντίζελ, κατά προτίμηση με την μέθοδο των φυσαλίδων. 

Προσθέτουμε φωσφορικό οξύ (καθαρότητας 10%) περίπου 10 ητΐ ανά 9.5 λίτρα, 

ώστε να μετακινηθούμε στη όξινη περιοχή και να είμαστε σίγουροι ότι δεν 

υπάρχουν υπολείμματα υδροξειδίου του νατρίου, τα οποία ευθύνονται για 

καταστροφή της αντλίας καυσίμου. Χρησιμοποιώντας την διαδικασία με το θειικό 

οξύ, δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για παρακολούθηση του Ρΐι, αλλά για να 

βεβαιωθούμε για το ορθό της διαδικασίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

πεχάμετρο ή πεχαμετρικό χαρτί. Τα τελικά αποτελέσματα από πεχαμετρικό 

έλεγχο που περιμένουμε είναι 7 ή λίγο κάτω από το 7.

20) Για το πλύσιμο χρησιμοποιούμε νερό ίσο με το 1/3 της ποσότητας του βιοντίζελ 

που παραλάβαμε. Προσέχουμε βιοντίζελ και νερό να είναι και τα δύο σε 

θερμοκρασία δωματίου. Τα βάζουμε και τα δύο μαζί και ανοίγουμε την βαλβίδα 

αέρος, η οποία διαχέει τον αέρα από τον πάτο της δεξαμενής και το αφήνουμε να 

πλένεται για 24 ώρες τουλάχιστον. Όταν περάσει αυτός ο χρόνος, κλείνουμε την 

βαλβίδα αέρος και αφήνουμε το μείγμα να ηρεμίσει για μισή ώρα. Μετά το πέρας 

αυτής της διεργασίας, το βιοντίζελ μας θα είναι πιο φωτεινό στο χρώμα. 

Αφαιρούμε το νερό από τον πάτο της δεξαμενής και επαναλαμβάνουμε την ίδια 

διαδικασία τρεις φορές, προσέχοντας στην τελευταία να μην πάρουμε και το νερό 

μαζί.

21) Αφήνουμε το βιοντίζελ σε ηρεμία για τρεις εβδομάδες μέχρι να γίνει κρυστάλλινα 

καθαρό. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να περιμένουμε τόσο και θέλουμε πιο 

γρήγορα αποτελέσματα, θερμαίνουμε το βιοντίζελ στους 45 °Ό και το αφήνουμε 

να κρυώσει (προσοχή πρέπει να δώσουμε στην περίπτωση που δημιουργηθούν 

ιζήματα να μην τα διαχωρίσουμε από το βιοντίζελ, γιατί μπορούν να 

δημιουργήσουν πρόβλημα στον κινητήρα).

Σε αυτό το σημείο η παραγωγή βιοντίζελ έχει ολοκληρωθεί και το μόνο που 

μπορεί να γίνει σαν επιπλέον βήμα είναι η ανάκτηση της μεθανόλης που δεν έχει 

αντιδράσει. Αυτό γίνεται με 2 τρόπους:

1) Ανάκτηση με θέρμανση, όπου θερμαίνουμε το τελικό προϊόν του δευτέρου 

σταδίου μέχρι τους 70°Ό σε έναν βραστήρα με έναν συμπυκνωτή ατμών. Καθώς 

οι ατμοί της μεθανόλης διέρχονται από τον συμπυκνωτή, θα υγροποιούνται και θα
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παραλαμβάνονται. Η θερμοκρασία πρέπει να αυξάνεται καθώς η ποσότητα 

μεθανόλης στο μείγμα μειώνεται. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουμε καθώς οι 

ατμοί της μεθανόλης είναι εξαιρετικά εύφλεκτοι και μπορούν να προκαλέσουν 

έκρηξη.

2) Ανάκτηση μεθανόλης με θέρμανση και κενό. Είναι σχεδόν η ίδια διαδικασία με 

την ανάκτηση μόνο με θέρμανσ αλλά χρησιμοποιεί πολύ λιγότερη ενέργεια. 

Πρακτικά, έτσι μειώνεται η ατμοσφαιρική πίεση, με αποτέλεσμα το μείγμα να 

βράζει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, δηλαδή με λιγότερη ενέργεια. (Carter et al., 

2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8°: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΙΑ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

8.1: ΒΑΘΜΟΙ ΙΩΔΙΟΥ

Χημικά, τα φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη, είναι τρυγλυκερίδια, δηλαδή 

γλυκερόλη ενωμένη με τρία λιπαρά οξέα. Τα ζωικά λίπη, όπως το στέαρ και το λαρδί, 

είναι κορεσμένα. Αυτό σημαίνει ότι, στο τμήμα του λιπαρού οξέος όλα τα άτομα 

άνθρακα είναι ενωμένα με δυο άτομα υδρογόνου. Έτσι δεν υπάρχουν άλλοι διπλοί 

δεσμοί. Αυτό επιτρέπει στην αλυσίδα των λιπαρών οξέων να είναι πιο ευθεία, καθώς 

και πιο ευλύγιστη. Έτσι, είναι στερεά σε σχετικά υψηλές, για τα άλλα έλαια, 

θερμοκρασίες. Καθώς αυξάνουμε τους διπλούς δεσμούς σε ένα μόριο λιπαρού οξέος, 

τόσο μειώνουμε την ικανότητά του να μετατρέπεται σε στερεό. (Κηοθιε εΐ άΙ., 2005)
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ΕΙΚΟΝΑ 8.1: Αντίδραση κατά την μέτρηση βαθμού ιωδίου (Κποίΐιε εί ύ., 2005)
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Για να δούμε πόσους διπλούς δεσμούς έχει (δηλαδή πόσο κορεσμένο είναι) 

ένα έλαιο, του προσθέτουμε ιώδιο (τεστ ιωδίου). Το ιώδιο ενώνεται με ένα διπλό 

δεσμό, ώστε να δημιουργήσει ένα μονό δεσμό, έτσι όπου ένα άτομο ιωδίου είναι 

τώρα συνδεμένο με ένα άτομο άνθρακα σε εκείνο τον διπλό δεσμό. Υψηλοί βαθμοί 

ιωδίου δεν αναφέρονται στην ποσότητα ιωδίου στο λάδι, αλλά στην ποσότητα ιωδίου 

που χρειάστηκε ώστε να κορεστεί το λάδι ή αλλιώς την ποσότητα που χρειάστηκε 

ώστε να διασπαστούν όλοι οι διπλοί δεσμοί. Τα έλαια, κατά πλειοψηφία, περιέχουν 

φυσικά ελάχιστα ίχνη ιωδίου. Το τεστ κορεσμού ελαίου με ιώδιο πραγματοποιείται 

προσθέτοντας ιώδιο με προχοΐδα σε 100 γραμμάρια ελαίου μέχρι αυτό να πάρει 

ελαφρώς καστανό χρώμα (καθώς οι σταγόνες ιωδίου που προστίθενται σε ένα 

ακόρεστο έλαιο, δεν το χρωματίζουν γιατί δεσμεύονται από τα λιπαρά οξέα. Η όλη 

διαδικασία μέτρησης του βαθμού ιωδίου φαίνεται στην εικόνα 8.1.

Πως τώρα ο βαθμός ιωδίου σχετίζεται με το βιοντίζελ; Όταν οι αλυσίδες 

λιπαρών οξέων σπάσουν για να σχηματίσουν γλυκερόλη και μετά να 

επανεστεροποιηθούν σε μεθυλικές ή αιθυλικές ομάδες, έχουν ακόμα τους διπλούς 

δεσμούς τους. Αυτό σημαίνει ότι, όσο περισσότεροι διπλοί δεσμοί υπάρχουν, τόσο 

χαμηλότερο το σημείο θόλωσης. Σημείο θόλωσης είναι η θερμοκρασία στην οποία 

σχηματίζονται κηρώδεις κρύσταλλοι, δημιουργώντας μία θόλωση σε ένα έλαιο. Το 

σημείο θόλωσης αποτελεί δείκτη ευαισθησίας ενός ελαίου στο να φράζει οπές (π.χ. 

φίλτρο καυσίμου) σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Έτσι εάν χρησιμοποιούμε 

στέαρ ή λαρδί, το βιοντίζελ που θα παρασκευάσουμε θα στερεοποιείται σε 

υψηλότερες θερμοκρασίε, όπως και το υλικό στο οποίο φτιάχτηκε. (ΚηοΛε ^  ηΐ., 

2005)

8.2: ΥΨΗΛΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Πολλά φυτικά και μερικά ζωικά έλαια είναι drying ή semi-drying (ο όρος 

‘drying’ έλαια, που σημαίνει έλαια που στεγνώνουν, αποτελεί ακυρολεξία, καθώς 

αυτά τα έλαια δημιουργούν ένα στρώμα σκληρού φιλμ, το οποίο δεν προέρχεται από 

την εξάτμιση του νερού ή κάποιου άλλου διαλύτη, αλλά από χημική αυτοξειδωτική 

αντίδραση του ελαίου με το οξυγόνο, κατά την οποία το οξυγόνο του αέρα οξειδώνει 

την αλυσίδα υδρογονανθράκων του ελαίου μέσα από μία περίπλοκη σειρά χημικών 

αντιδράσεων) και είναι αυτό που κάνει έλαια, όπως το λιναροσπορέλαιο ή το έλαιο
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από tung tree κατάλληλα σαν βάση για βαφές ή άλλα υλικά επίχρισης. Αυτό όμως 

αποτελεί και τον λόγο που είναι ακατάλληλα για παραγωγή βιοντίζελ. (Knothe et al., 

2005)

Τα αποτέλεσμα από αυτό το φαινόμενο οξείδωσης είναι οι διπλοί (και μερικές 

φορές οι τριπλοί) δεσμοί στα μόρια ακόρεστων λιπαρών οξέων να διασπώνται από το 

ατμοσφαιρικό οξυγόνο και να μετατρέπονται σε υπεροξείδια. Σε αυτή την 

κατάσταση, μπορεί με χιαστί ένωση το έλαιο να πολυμεριστεί χωρίς την δυνατότητα 

επαναφοράς σε στερεό που μοιάζει με πλαστικό. Στις μεγάλες θερμοκρασίες που 

υπάρχουν στις μηχανές εσωτερικής καύσης, η διαδικασία αυτή μπορεί να επιταχυνθεί 

κάνοντας την μηχανή να κολλήσει από το πολυμερισμένο έλαιο. Με κάποια 

συγκεκριμένα έλαια, αστοχία της μηχανής μπορεί να προκληθεί ακόμα και σε 20 

ώρες. (Knothe et al., 2005)

Ο πιο παραδοσιακά χρησιμοποιούμενος τρόπος μέτρησης, όπως είπαμε, είναι 

με μέτρηση του βαθμού ιωδίου και μπορεί να καθοριστεί προσθέτοντας ιώδιο. Η 

ποσότητα ιωδίου σε γραμμάρια που απορροφήθηκε από 100 ml ελαίου, ώστε να 

κορεστεί, είναι ο βαθμός ιωδίου. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός ιωδίου, τόσο πιο πολύ 

ακόρεστο είναι το έλαιο και μεγαλύτερες οι πιθανότητες να πολυμεριστεί.

Ενώ μερικά έλαια έχουν μικρό βαθμό ιωδίου και είναι κατάλληλα να 

χρησιμοποιηθούν για καύσιμα χωρίς επιπλέον επεξεργασία, παρά μόνο εκχύλιση και 

φίλτρανση, η πλειονότητα των φυτικών και ζωικών ελαίων έχουν βαθμό ιωδίου που 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εάν δεν χρησιμοποιηθεί με προσοχή. Γενικά, 

έλαιο με βαθμό ιωδίου γύρω στο 25 απαιτείται για μακροπρόθεσμες εφαρμογές σε μη 

τροποποιημένες μηχανές ντίζελ. Αυτό περιορίζει τους τύπους των ελαίων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα. (Knothe et al., 2005)

Ο βαθμός ιωδίου μπορεί εύκολα να μειωθεί με υδρογόνωση του ελαίου 

(αντίδραση του ελαίου με υδρογόνο). Το υδρογόνο διασπά τους διπλούς δεσμούς και 

μετατρέπει το έλαιο σε ένα πιο κορεσμένο έλαιο, που με την σειρά του μειώνει την 

ευαισθησία του ελαίου στο να πολυμεριστεί. Αυτή η διαδικασία, εκτός από το να 

μειώνει την ευαισθησία του ελαίου στον πολυμερισμό, αυξάνει την θερμοκρασία 

στην οποία το στερεό έλαιο γίνεται υγρό, μετατρέποντάς το σε μαργαρίνη. Στον 

πίνακα 8.1 βλέπουμε τις θερμοκρασίες τήξης των ελαίων, το βαθμό ιωδίου τους, 

καθώς και τα αριθμό κετανίων τους. (Knothe et al., 2005)
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Oils and esters characteristics

Type of Oil

Melting Range deg 
C Iodine

number
Cetane
numberOil/

Fat
Methyl
Ester

Ethyl
Ester

Rapeseed oil, 
h. επιε. 5 0 -2 97 to 

105 55

Rapeseed oil, 
i. επιε. -5 -10 -12 110 to 

115 58

Sunflower oil -18 -12 -14 125 to 
135 52

Οΐίνε oil -12 -6 -8 77 to 94 60

Soybean oil -12 -10 -12 125 to 
140 53

Cotton seed 
oil 0 -5 -8 100 to 

115 55

Corn oil -5 -10 -12 115 to 
124 53

Coconut oil 20 to 
24 -9 -6 8 to 10 70

Palm kernel 
oil

20 to 
26 -8 -8 12 to 18 70

Palm oil 30 to
38 14 10 44 to 58 65

Palm oleine 20 to 
25 5 3 85 to 95 65

Palm Stearine 35 to 
40 21 18 20 to 45 85

Tallow 35 to 
40 16 12 50 to 60 75

Lard 32 to 
36 14 10 60 to 70 65

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1: Χαρακτηριστικά ελαίων και αντίστοιχων εστέρων (Κηοθιε εΐ

άΙ, 2005)

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.2 μόνο το έλαιο ινδικής καρύδας, το οποίο 

έχει βαθμό ιωδίου αρκετό για να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα σε μη 

τροποποιημένους κινητήρες. Όμως με σημείο τήξης τους 25°Ό η χρήση του σε 

ψυχρότερες περιοχές θα δημιουργούσε προβλήματα. Με βαθμό ιωδίου από 25 έως 50 

οι επιδράσεις στην ζωή του κινητήρα είναι αμελητέες εάν εφαρμόζεται πιο συχνά μια 

διαδικασία συντήρησης όπως πιο συχνή αλλαγή λαδιών και καθάρισμα του
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συστήματος εξόδου των καυσαερίων. Τρυγλυκερίδια με βαθμό ιωδίου 50 με 100 

μπορούν να μειώσουν την ζωή του κινητήρα και ειδικά την διάρκεια ζωής της 

αντλίας καυσίμου και του συστήματος ψεκασμού καυσίμου. Όλα αυτά μπορούν να 

φαίνονται υψηλά σαν κόστος αλλά στην πραγματικότητα συμφέρουν λόγω της 

μεγάλης μείωσης του κόστους καυσίμου. (ΚηοΛε εί αΐ., 2005)

Oils and their melting points and Iodine Values

Oil
Approx, 

melting point
deg C

Iodine Value

Coconut oil 25 10
Palm kernel oil 24 37
Mutton tallow 42 40
Beef tallow - 50
Palm oil 35 54
Olive oil -6 81
Castor oil -18 85
Peanut oil 3 93
Rapeseed oil -10 98
Cotton seed oil -1 105
Sunflower oil -17 125
Soybean oil -16 130
Tung oil -2.5 168
Linseed oil -24 178
Sardine oil - 185

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2: Έλαια και τα σημεία τήξης τους και οι βαθμοί ιωδίου τους

(ΚηοΟιε εί al., 2005)

8.3: ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ 

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Όπως είδαμε, στο κομμάτι για την διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ, η πιο 

κοινή μέθοδος πλυσίματος είναι το πλύσιμο με φυσαλίδες, η οποία αναπτύχθηκε από 

το πανεπιστήμιο του Idaho. Αυτή η μέθοδος είναι εύκολη στην εφαρμογή, δεν 

χρησιμοποιεί πολύ νερό και δεν χρειάζεται την παρουσία μας ειδικά, εάν έχουμε 

τοποθετήσει χρονοδιακόπτη που κλείνει μετά από μερικές ώρες. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι να αλλάξουμε το νερό και να επαναλάβουμε την διαδικασία. Στα
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μειονεκτήματά του συγκαταλέγεται το ότι μπορεί να μην θέλει πολλή προσπάθεια, 

αλλά θέλει πολύ χρόνο και επιπλέον, το μεγάλο πρόβλημα της οξείδωσης που έχει 

αποτέλεσμα τον πολυμερισμό του ελαίου.

Όλα τα έλαια δεν είναι ίδια. Κάποια, όπως είπαμε, είναι drying έλαια που τα 

κάνει ιδανικά για χρήση σε βαφές. Όταν λοιπόν, ένα έλαιο οξειδωθεί μη 

αναστρέψιμα, πολυμερίζεται σε ένα αδιάλυτο σκληρό στερεό που μοιάζει σαν 

πλαστικό. Στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε ένα κινητήρα εσωτερικής 

καύσης, αυτή η διαδικασία επιταχύνεται. Σταθερά, συσσωρεύονται φιλμ αυτού του 

σκληρού αδιάλυτου πολυμερούς, προκαλώντας προβλήματα.

Ο πολυμερισμός, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, συμβαίνει όταν οι διπλοί 

δεσμοί σε ένα μη κορεσμένο έλαιο σπάνε από το οξυγόνο που βρίσκεται στον αέρα η 

στο νερό. Το έλαιο οξειδώνεται σχηματίζοντας υπεροξείδια (υδροϋπεροξείδια) και τα 

υπεροξείδια πολυμερίζονται και ενώνονται με άτομα άνθρακα για να σχηματίσουν 

ένα μακρύ και σταθερό μόριο που ονομάζεται πολυμερές (πλαστικό). Ένα άλλο 

αποτέλεσμα της οξείδωσης του ελαίου είναι ότι, τα υδροϋπεροξείδια καταστρέφουν 

τα ελαστομερή, όπως τα καλύμματα του κινητήρα από ελαστικό υλικό (όπως 

καουτσούκ).

Οξείδωση και πολυμερισμό δεν εμφανίζουν μόνο τα drying ελαία που 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε συγκεκριμένες χρήσεις, λόγω αυτή της ιδιότητάς 

του, αλλά και πολλά semi-drying που χρησιμοποιούνται συχνά στην παραγωγή 

βιοντίζελ, όπως η σόγια και το ηλιοτρόπιο.

Τα κορεσμένα έλαια δεν πολυμερίζονται, ενώ τα ακόρεστα πολυμερίζονται. 

Το να μετατρέψουμε ένα μη κορεσμένο έλαιο σε βιοντίζελ μπορεί να μειώνει το 

πρόβλημα του πολυμερισμού, αλλά δεν το εξαλείφει. Το να αναμείξουμε βιοντίζελ 

από κορεσμένο έλαιο με βιοντίζελ από μη κορεσμένο επίσης μειώνει τον 

πολυμερισμό, αλλά δεν τον εξαλείφει.

Τα ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας βιοντίζελ όπως αναφέρθηκε στην αρχή του 

κεφαλαίου, το ΕΝ 1421 του 2003, είναι το κατά κόρον παγκόσμιο πλαίσιο 

καταλληλότητας βιοντίζελ που εφαρμόζεται ήδη στην Αυστραλία και σύντομα και 

στην Ιαπωνία. Το εν λόγω πρότυπο ποιότητας θέτει τόσο ανώτατα όρια για το βαθμό 

ιωδίου, όσο και για την σταθερότητα της οξείδωσης. Το ανώτατο όριο βαθμού ιωδίου 

είναι το 120. Αυτό εξαιρεί το έλαιο από σόγια, όσο και το έλαιο από ηλιοτρόπιο για 

παραγωγή βιοντίζελ στην Ευρώπη, αλλά περιλαμβάνει το έλαιο από ελαιοκράμβη, 

δηλαδή την κύρια καλλιέργεια για την παραγωγή ελαίου στην Ευρώπη. Η σόγια
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αποτελεί την κύρια καλλιέργεια στην Αμερική και το αμερικάνικο πρότυπο ποιότητας 

βιοντίζελ, το ASTM D-6751, δεν θέτει όρια ως προς τον βαθμό ιωδίου και τα όρια 

οξείδωσης. Σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε στης Η.ΓΊ.Α. το 1996, ο αρχηγός του 

πανεπιστημίου της Αϊόβα στην έρευνα για τα βιοκαύσιμα καθηγητής John Η. Van 

Gerpen, δήλωσε ότι, οι προδιαγραφές για το βιοντίζελ πρέπει να περιλαμβάνουν ένα 

όριο για την ευαισθησία του ελαίου στην οξείδωση και το μέγιστο βαθμό που αυτό 

έχει οξειδωθεί, ώστε να είναι ικανό για χρήση στους κινητήρες ντίζελ^ΚηοΛε et al., 

2005)

8.4: ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Είναι κατανοητό ότι, χωρίς την παρουσία οξυγόνου, το βιοντίζελ δεν 

οξειδώνεται. Κατά την διαδικασία του πλυσίματος με φυσαλίδες, κάνουμε αυτό 

ακριβώς, εισάγουμε οξυγόνο στο βιοντίζελ. Εργαστηριακά τεστ που διενεργήθηκαν 

έδειξαν το αναμενόμενο, δηλαδή ότι η μέθοδος πλυσίματος με φυσαλίδες του 

βιοντίζελ αυξάνει το επίπεδο σταθερότητας οξείδωσης. Έτσι, στην περίπτωση που 

κάποιος παραγάγει βιοντίζελ με αυτή την μέθοδο και μάλιστα χρησιμοποιεί έλαιο από 

σόγια ή ηλιοτρόπιο, συνετό είναι αυτό να χρησιμοποιηθεί σε όσο πιο σύντομο 

χρονικό διάστημα γίνεται και η αποθήκευσή του να έχει γίνει σε αεροστεγείς 

δεξαμενές, σε δροσερές θερμοκρασίες και σε σκοτεινό μέρος.

Ένας τρόπος, εκτός από την ανάμειξη με βιοντίζελ από έλαια με χαμηλό 

βαθμό ιωδίου, είναι η προσθήκη αντιοξειδωτικών, για τα οποία θα μιλήσουμε πιο 

κάτω. (Carter et al., 2005)

8.5: ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

Όπως είναι κατανοητό από το όνομα αυτής της μεθόδου, χρησιμοποιείται 

αναδευτήρας. Κατά την ίδια σειρά που ακολουθείται και στις άλλες μεθόδους, 

προσθέτουμε οξικό οξύ και νερό και μετά ανοίγουμε τον αναδευτήρα. Αναδεύουμε 

μέχρι το μείγμα να φαίνεται ομογενές, για περίπου 5 λεπτά δηλαδή και μετά 

αφαιρούμε το νερό από τον πάτο, προσέχοντας να μην ανακινηθεί το μείγμα μας. Η 

όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Μετά ακολουθούμε την διαδικασία 

αφαίρεσης του ελάχιστου νερού που έχει απομείνει, είτε αφήνοντάς το για μερικές 

εβδομάδες σε ηρεμία, είτε θερμαίνοντάς το στους 48°C και μετά αφήνοντάς το σε
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ηρεμία, επιταχύνοντας έτσι την διαδικασία διαχωρισμού. Το κύριο πλεονέκτημα 

αυτής της μεθόδου είναι ότι, δεν προκαλεί επιπλέον οξείδωση, γιατί δεν μεταφέρει 

επιπλέον αέρα στο μείγμα. Επίσης είναι γρήγορη και αποδοτική. (Carter, et al., 2005)

8.6: ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Σε αυτό τον τομέα δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες, ενώ υπάρχει μια έρευνα σε 

«εμβρυακή κατάσταση». Στο μέλλον αναμένονται πολλές εξελίξεις σε αυτόν τον 

τομέα.

Χαρακτηριστικά, αναφέρονται τα αντιοξειδωτικά τριών εταιριών και 

διάφορες πληροφορίες για αυτά. Η σειρά αντιξειδωτικών της εταιρίας Albemarle με 

την εμπορική ονομασία ‘Albemarle’s’ ETHANOX biodiesel antioxidants μπορεί να 

ρυθμίσει κρίσιμες χημικές παραμέτρους, όπως την οξειδωτική σταθερότητα (κατά ΕΝ 

14214), την οξύτητα, τον αριθμό των υπεροξειδίων, καθώς και τον μειωμένο 

σχηματισμό κολώδους υλικού (gum). Στον πίνακα 8.2 βλέπουμε μία λίστα των 

προϊόντων της εταιρίας Albemarle και κάποια χαρακτηριστικά τους. (Carter et al., 

2005)

Quick guide to Albemarle’s antioxidants for biodiesel
Composition and properties

Product
name Activity

Physical state 
at room 

temperature

Melting point, 
XfMP) 

Pour point,
>C (PFJ

Freezing point, 
’C (FP)

Flash
polntCG
{PMWIQ

vises! ty, 
mPa,s at 

temperature, 
"O

Typical treat rate 
for

RME wodlesst, 
mg ETHANOX/L 

uiodtesei

ETHANOX BHT 100 Solid 70 (MR) 127 N/A 300-600

ETHANOX 4701 100 Solid 36 (FP) 110 6.6 (40 C) 300-600
ETHANOX 4702 100 Solid 154 (MR) >170 N/A 150-300
ETHANOX 4733 100 Liquid 17 (FP) 106 6.3 (40 C) 300-600

ETHANOX 4737 70 Liquid -45 (PR) 102 4.5 (40 C) 400-800

ETHANOX 4740 100 Liquid -14 (FP) 94 12(40°C) 300-600
ΜΡ: Melting Poim/PP: Pour Poim/FP: Freezing Point
Table L Key properties of ETHANOX antioxidants recommended for
biodiesel stabilization

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2: Χαρακτηριστικά αντιοξειδωτικών εταιρίας Albemarle's (Carter et al.,

2005)
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Η εταιρία ΒϊοΕχΐεηά με το προϊόν της ‘ΒίοΕχΙεηιΙ 30’ μειώνει την 

ευαισθησία του ελαίου στο να αντιδρά με το οξυγόνο. Το ΒίοΕχϊεηά 30 είναι μείγμα 

30% ΜΤΒΗζ), ενός πολύ ισχυρού αντιοξειδωτικού, με παράγοντα σχηματισμού 

χημικής ένωσης (εικόνα 8.3). Το ΒίοΕχϊεηά 30 παραμένει σε υγρή κατάσταση ακόμα 

και κάτω από τους -3,89°Ε και παρέχει οξειδωτική σταθερότητα για μια ευρεία 

ποικιλία ελαίων και βιοντίζελ από σόγια, λιναρόσπορο, ηλιοτρόπιο, φοίνικ καθώς και 

πολλά άλλα.

ΕΙΚΟΝΑ 8.3: BioExtend 30 (Cartor εί al., 2005)

Η εταιρία Baynox παράγει το αντιοξειδωτικό ‘Baynox Solution Biodiesel 

Stabilizer’ (εικόνα 8.4). To Baynox Solution Biodiesel Stabilizer είναι μείγμα 20% 

υψηλής καθαρότητας 2,6-δι-τετρ-βουτιλ-4-μεθυλοφαινόλης, μέσα σε ειδικής 

κατασκευής RME βιοντίζελ, το οποίο περνά και το Ε DEN 51606 και το ΕΝ 14214. Η 

εταιρία κατασκευής προβάλει το γεγονός ότι, το Baynox Solution Biodiesel Stabilizer 

δεν έχει διαβρωτική δράση στα μέταλλα και καίγεται χωρίς κατάλοιπα. Δεν είναι 

εύφλεκτο και δεν επισημαίνεται με την ένδειξη ‘επικίνδυνη ουσία’. Η συνήθης 

αναλογία που χρησιμοποιείται στα μείγματα βιοκαυσίμου είναι από 0,1% με 0,5% 

κατά όγκο, αλλά πάντα γίνεται έλεγχος για την εύρεση της σωστής ποσότητας, ώστε 

να αποκτήσει το βιοντίζελ την απαιτούμενη σταθερότητα. Στην εικόνα 9.2 βλέπουμε 

κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος της εν λόγω εταιρίας.

Product
Information Baynox® Solution Biodiesel Stabilizer

Form Liquid

Composition
1 litre contains minimum 200 g 2,6-Di-tert.-butyl-4- 
methylphenol dissolved in Biodiesel (min. 225 g/kg)
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CAS-No.: 000128-37-0 (2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol)
CAS-No.: 67762-40-7 (biodiesel)

Description
Clear, slightly yellow liquid with a characteristic odour of 
Biodiesel

Miscibility Very good miscible with biodiesel and organic solvents*
Not miscible with water*

Density at 20°C Approx. 0.89 g/l*
Viscosity at 20°C 9.9 mm2/s*

Residue after 
ignition

Max. 20 ppm*

(active
ingredient)

*  P rovided  as genera l in fo rm a tion  only. T hey are app rox im a te  va lues 
and a re  not cons ide red  part o f the  p roduct spec ifica tion

ΕΙΚΟΝΑ 8.4: Χαρακτηριστικά του Baynox Solution Biodiesel Stabilizer

(Carter et al., 2005)

8.7: ΕΞΟ ΥΔ ΕΤΕΡΩ ΣΗ  ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ ΕΡΩ Ν  ΛΙΠ ΑΡΩ Ν  ΟΞΕΩΝ

Μια εναλλακτική λύση από την προσθήκη επιπλέον μεθοξειδίου του νατρίου 

(ή μεθοξείδιο του καλίου) για εξουδετερώσουμε τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, είναι να τα 

εξουδετερώσουμε πριν από αυτή την διαδικασία. Οι επιλογές που έχουμε είναι οι 

εξής:

1) Με την εμπορική μέθοδο, όπου εξουδετερώνουμε τα ελεύθερα λιπαρά οξέα με 

υδροξείδιο του νατρίου (Ν3θΗ). Κατά την διαδικασία αυτή, κάνουμε 

τιτλοδότηση προσδιορίζοντας τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, όπως ακριβώς 

περιγράφεται στην παράγραφο 3.4.2, δηλαδή με την χρήση διαλύματος 0,1% 

βάρος κατ’ όγκο υδροξειδίου του νατρίου, το οποίο τοποθετείται στην προχοΐδα 

και 1 πιΐ ελαίου, που προστίθεται σε κωνική φιάλη που περιέχει 10 ιηΐ 

ισοπροπυλικής αλκοόλης και 2 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Κατανάλωση 

υδροξειδίου του νατρίου θεωρείται η ποσότητα υδροξειδίου του νατρίου που έχει 

προστεθεί στη κωνική φιάλη, μέχρι το μείγμα που βρίσκεται σε αυτή να γίνει 

ελαφρώς φούξια. Κάνοντας αναγωγή, βρίσκουμε την ποσότητα υδροξειδίου του 

νατρίου που χρειάζεται το μείγμα για να ουδετεροποιηθεί και την προσθέτουμε. 

Το ρΗ σε αυτή την κατάσταση πρέπει να είναι κοντά στο ουδέτερο, δηλαδή στο 7 

και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα να έχουν μετατραπεί σε σάπωνες. Μετά, το όλο
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μείγμα περνά από υψηλών G φυγοκεντρικό διαχωριστήρα, ώστε να αφαιρεθούν 

τα στερεά σωματίδια σαπουνιού.

2) Σαν δεύτερη λιγότερο βιομηχανοποιημένη επιλογή, έχουμε την εξής διαδικασία: 

Κάνουμε πάλι τιτλοδότηση, βρίσκουμε την ποσότητα που χρειάζεται για να 

ουδετεροποιηθεί το μείγμα. Αναμειγνύουμε αυτή την ποσότητα με 40 ml νερό για 

κάθε λίτρο ελαίου που διαθέτουμε. Η αντίδραση είναι εξώθερμη και το μείγμα 

που θερμαίνεται, χρειάζεται προσοχή κατά τον χειρισμό. Το αφήνουμε να 

κρυώσει και να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Το αναμειγνύουμε με το έλαιο 

και ανακατεύουμε. Το αφήνουμε σε ηρεμία για μία ημέρα. Την επόμενη ημέρα θα 

δούμε ότι δημιουργούνται σάπωνες (το νερό έχει παραμείνει με τους σάπωνες). 

Το φιλτράρουμε ώστε να αφαιρεθούν οι σάπωνες. Τώρα μπορούμε να 

επεξεργαστούμε το έλαιο σαν να ήταν φρέσκο, δηλαδή με την βασική ποσότητα 

μετεστεροποίησης του φρέσκου ελαίου 3,5 gr υδροξειδίου του νατρίου, αλλά με 

χρήση 25% μεθανόλης στους 55°C.

Αυτές οι δύο διαδικασίες βοηθούν και στην παραγωγή βιοντίζελ με αιθανόλη 

και όχι με μεθανόλη, γιατί όπως έχει αναφερθεί, οι αιθυλεστέρες δεν λειτουργούν 

καλά σε έλαια με υψηλό ποσοστό ελεύθερων λιπαρών οξέων. (William, 2006)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9°: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

9.1: ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Το βιοντίζελ, εκτός από την χρήση του σαν καύσιμο στους κινητήρες ντίζελ, 

μπορεί και να χρησιμοποιηθεί και σε κινητήρες βενζίνης σαν πρόσθετο λιπαντικό. Οι 

κινητήρες ντίζελ έχουν την ικανότητα να έχουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής. Αυτός 

ο χρόνος μειώνεται λόγω της έλλειψης λίπανσης στα καύσιμα με χαμηλό περιεχόμενο 

σε θείο (500ppm) (και ειδικά σε αυτά με ακόμα μικρότερο ποσοστό σε θείο [ULSD] 

[15ppm]). Το βιοντίζελ λύνει αυτό το πρόβλημα. Με μόλις 1% προσθήκη βιοντίζελ 

στο πετρελαϊκό ντίζελ έχουμε αύξηση της ικανότητας λίπανσης κατά 65%. Έρευνες 

που έχουν γίνει υποδεικνύουν ότι, ακόμα και προσθήκη βιοντίζελ της τάξεως του 

0,4% με 0,5% είναι αρκετό για να κάνει την διαφορά. Στην Γαλλία μάλιστα, είναι 

υποχρεωτικό όλα τα καύσιμα από ντίζελ να περιέχουν 3% με 5% βιοντίζελ. Και 

άλλες χώρες τείνουν να ακολουθήσουν αυτή την τακτική.

Στους δίχρονους κινητήρες βενζίνης έχει επιχειρηθεί η αντικατάσταση 

λιπαντικού 2Τ με βιοντίζελ. Έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε αλυσοπρίονα, καθώς και σε 

κινητήρες δίχρονων δικύκλων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η χρήση σε μια μηχανή 

Yamaha 125cc του 1983, η οποία είχε αποσυρθεί από την χρήση λόγω του υψηλού 

ποσοστού καπνού. Μετά από μετατροπή, ώστε να δέχεται βιοντίζελ (αλλαγή 

εξαρτημάτων από λάστιχο και αλλαγή στο κάλυμμα του κινητήρα) και χρήση 

βιοντίζελ σε βενζίνη σε αναλογία 1:20, πέρασε όλα τα τεστ εκπομπών καυσαερίου. 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις ήταν:

CC>2—2.90%

CO—3.39%

HC—5396ppm 

0 2- 13.29%

AFVR—20.95 

LAMBDA-1.44

Τα στάνταρτ εκπομπών καυσαερίων είναι:

C02—20.00%

CO—6.00%
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HC—10000ΡΡΜ 

LAMBDA-1.00 +/- 0.99

Η λιπαντική ιδιότητα του βιοντίζελ δεν οφείλεται στο ιξώδες του, αλλά στην 

ικανότητά του να δημιουργεί ένα φιλμ ελαίου, που προστατεύει τα μεταλλικά 

εξαρτήματα από τις τριβές μεταξύ τους. Αυτή η ικανότητα του βιοντίζελ έχει 

αποδειχθεί αρκετή για την εργασία αυτή και μπορεί να βελτιωθεί με την χρήση 

διαφόρων προσθέτων. Το βιοντίζελ είναι ένα υγρό που περιέχει 11% οξυγόνο κατά 

βάρος. Αυτή και μόνο η ιδιότητά του μπορεί και βοηθά στο να καίγεται ομοιόμορφα, 

μειώνοντας της εκπομπές καυσαερίων και χωρίς να αφήνει υπολείμματα ελαίου στο 

άκρο της εξάτμισης. (Carter et al., 2005)

Τα ίδια αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί και σε τετράχρονους κινητήρες 

αυτοκινήτων. Παρατηρήθηκε μείωση των εκπομπών καυσαερίων και ομαλότερη 

λειτουργία του οχήματος με χρήση 200 με 300 ml βιοντίζελ ανά 50 λίτρα καυσίμου. 

Τα αποτελέσματα του τεστ καυσαερίων ήταν τα ακόλουθα:

CO%—1.25 

HC (ppm)-278

Τα στάνταρτ για να περάσει το όχημα από τον έλεγχο ήταν:

CO%(V)—3.5 

HC (ppm)-600

Όπως γίνεται αντιληπτό, το όχημα πέρασε τον έλεγχο. Από τα προηγούμενα, 

βγάζουμε το συμπέρασμα ότι, το μέλλον του βιοντίζελ σαν λιπαντικό και σαν 

αντικαπνιστικό είναι πολύ ενθαρρυντικό. (Carter et al., 2005)

9.2: ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Το βιοντίζελ είναι ένα υγρό με πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Αυτό μαζί με την 

τεχνολογική καινοτομία και τις αλλαγές που έχει ήδη επιφέρει και θα επιφέρει πολύ 

περισσότερο στο μέλλον και σε τόσους διαφορετικούς τομείς, έχει εξάψει την 

φαντασία του κόσμου για τις χρήσεις του. Έτσι χαριτολογώντας, κάποιοι λένε, ότι 

είναι κρίμα να το χρησιμοποιούμε στους κινητήρες.

Κάποιες χρήσεις του βιοντίζελ, που κάποιοι προτείνουν, είναι σαν λιπαντικό 

για κάθε είδους χρήση, όπως για παράδειγμα, σε εργασίες που χρειάζονται λιπαντικά 

υλικά που δεν είναι τοξικά. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λίπανση 

εργαλείων, προστατεύοντάς τα ταυτόχρονα από την σκουριά. Ακόμα, το βιοντίζελ
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καθαριστικό λεκέδων. Έχει την ικανότητα να 

διασπά ορισμένες χημικές ενώσεις που προκαλούν δύσκολους λεκέδες, όπως το 

κραγιόν, σαν το πετρελαϊκό ντίζελ, αλλά στα οφέλη συγκαταλέγεται ότι δεν είναι 

τοξικό και ότι μυρίζει αρκετά πιο ευχάριστα. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

εναλλακτική λύση σε λάμπες και στόφες που χρησιμοποιούν πετρελαϊκό ντίζελ. 

(Carter et al., 2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10°: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Το βιοντίζελ είναι από τα λίγα εναλλακτικά καύσιμα που έχουν πλήρη 

αξιολόγηση, όσον αφορά στις εκπομπές καυσαερίων, από πολλούς οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένου και του U.S. Environmental Protection Agency (EPA) υπό την 

αιγίδα του Clean Air Section 211(b), από τον οποίο έχουν παρθεί τα παρακάτω 

στοιχεία. Στον πίνακα 10.1 παρατίθενται οι μέσες εκπομπές καυσαερίων σε σύγκριση 

με το κοινό ντίζελ σύμφωνα με την ΕΡΑ.

AVERAGE BIODIESEL EMISSIONS COMPARED TO CONVENTIONAL DIESEL,
ACCORDING TO EPA

Emission Type B100 B20

Reciulated

Total Unbumed Hydrocarbons -67% -2G%
Carbon Monoxide -45% -12%
Particulate Matter -47% -12%
Nox + 10% +2% to 

-2%

Nan-Reaulated

Sulfates -100% -2D%*
PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)** -80% -13%
nPAH (nitrated PAH’s)** -90% -50%·**
Ozone potential of speciated HC -50% -10%

* Estimated from B100 result
** Average reduction across all compounds measured 
*** 2-nitroflourine results were within test method variability

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1: Μ.Ο. εκπομπών καυσαερίων σε σύγκριση με το συμβατικό ντίζελ, 

σύμφωνα με την EPA (Knothe et al., 2005)

Όπως βλέπουμε, το όζον (νέφος), που πιθανά θα σχηματίζονταν από τους 

υδρογονάνθρακες, είναι λιγότερο από αυτό που θα σχηματιζόταν από το κοινό ντίζελ 

κατά 50%. Οι εκπομπές θείου, που προκαλούν μάλιστα τις όξινες βροχές, 

εκμηδενίζονται σε σύγκριση με το βιοντίζελ. Στα βασικά κριτήρια μέτρησης 

μόλυνσης, το βιοντίζελ κατάφερε σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα κατάφερε την 

μείωση του μονοξειδίου του άνθρακα, που είναι ένα δηλητηριώδες αέριο, κατά 48%.
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Τα αιωρούμενα σωματίδια, έχει αποδειχθεί ότι, αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη 

υγεία. Το βιοντίζελ προκάλεσε μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων κατά 47%. Οι 

εκπομπές υδρογονανθράκων έπεσαν κατά 67% με την χρήση βιοντίζελ. Οι εκπομπές 

νιτρώδους οξέος αυξήθηκαν ή μειώθηκαν κατά την χρήση βιοντίζελ, με βάση την 

«οικογένεια» του κινητήρα και τις τεχνικές μέτρησης. Κατά μέσο όρο,, οι εκπομπές 

νιτρώδους οξέος αυξήθηκαν κατά 10% με την χρήση βιοντίζελ, όμως χάρη στην 

απουσία θείου στο βιοντίζελ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές ελέγχου του 

νιτρώδους οξέος που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με το κοινό ντίζελ. 

Επιπλέον, κάποιες εταιρίες έχουν αναπτύξει πρόσθετα που μειώνουν τις εκπομπές 

νιτρώδους οξέος.

Οι μετρήσεις στις εκπομπές καυσαερίων από βιοντίζελ δείχνουν μείωση των 

επιπέδων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ) και των νιτρικών 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ηΡΑΗ), οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί 

ότι προκαλούν καρκίνο. Σε υγειονομικά τεστ, τα συστατικά των ΡΑΗ ελαττώθηκαν 

κατά 75% με 85%. Εξαίρεση αποτελεί το βενζονοανθρακένιο, που μειώθηκε κατά 

περίπου 50%. Τα συστατικά των ηΡΑΗ επίσης μειώθηκαν, με το 1-νιτροπυρένιο και 

το 2-nitrofluorene να μειώθηκαν κατά 90% και τα υπόλοιπα να μειώθηκαν σε βαθμό 

ίχνους. (Knothe et al., 2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11°: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ 

ΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

Θέματα παραγωγής βιοντίζελ, δηλαδή απόδοση ανά στρέμμα ενός φυτού και 

απόδοση του παραγόμενου σπόρου του, μπορούν να διαφοροποιηθούν από πολλούς 

παράγοντες (όπως το γένος του φυτού, τις καλλιεργητικές φροντίδες, εδαφολογικοί 

παράγοντες). Έτσι θα δοθεί παρά μόνο ένας ενδεικτικός πίνακας (πίνακας 13.1) για 

τις αποδόσεις και με κάθε επιφύλαξη για τυχόν διαφοροποιήσεις. Δεχόμενοι ότι η 

απόδοση του βιοντίζελ είναι ίση με την παραγωγή ελαίου επί 0,8 (δηλαδή απόδοση 

80%), έχουμε τους εξής πίνακες στοιχείων: (Κηοθτε εί Ά., 2005)

Crop kg
oil/ha

litres
oil/ha

lbs
oil/acre

US
gal/acre

avocado 2217 2638 1980 282
brazil nuts 2010 2392 1795 255
calendula 256 305 229 33
camelina 490 583 438 62
cashew nut 148 176 132 19
castor beans 1188 1413 1061 151
cocoa (cacao) 863 1026 771 110
boconut 2260 2689 2018 287
¡coffee 386 459 345 49
coriander 450 536 402 57
corn (maize) 145 172 129 18
cotton 273 325 244 35
euphorbia 440 524 393 56
hazelnuts 405 482 362 51
hemp 305 363 272 39
iatronha 1590 1892 1420 202
jojoba 1528 1818 1365 194
¡kenaf 230 273 205 29
linseed (flax) 402 478 359 51
(lupine 195 232 175 25
jmacadamia
¡nuts 1887 2246 1685 240

mustard seed 481 572 430 61
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13.1: Χαρακτηριστικά σπόρων ως προς την απόδοση σε βιοντίζελ

(Κηοώε εί α\., 2005)
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12.1: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΑ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται μαζί με την συμβατική χημική διεργασία 

αυξάνοντας την παραγωγή. Με τους υπέρηχους μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 

πολλά πράγματα αρκετά πιο εύκολα, αλλά οι ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν είναι οι 

εξής:

1) Η ικανότητα να ενεργοποιούν διάφορες χημικές αντιδράσεις, δημιουργώντας 

ελεύθερα χημικά ιόντα

2) Η ικανότητα να επιταχύνουν διάφορες αντιδράσεις, διευκολύνοντας την ανάμειξη 

των αντιδρώντων

3) Η ικανότητα να αυξάνουν τον βαθμό γαλακτοποίησης.

Όλες αυτές και άλλες ακόμα εξαιρετικές ιδιότητες των υπερήχων, εμφανίζονται 

όταν, τροφοδοτώντας ένα υγρό με υπερήχους υψηλής έντασης, τα κύματα ήχου που 

διαδίδονται μέσα στο υγρό μέσο, δημιουργούν εναλλασσόμενα υψηλή πίεση 

(συμπίεση) και χαμηλή πίεση (αποσυμπίεση) με ρυθμούς που εξαρτώνται από την 

συχνότητα των υπερήχων. Κατά τον κύκλο χαμηλής πιέσεως - υψηλής εντάσεως, 

υπερηχητικά κύματα δημιουργούν φυσαλίδες κενού ή αλλιώς κενά. Όταν αυτές οι 

φυσαλίδες αποκτήσουν έναν όγκο όπου δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν 

ενέργεια καταρρέουν βίαια κατά την διάρκεια του κύκλου υψηλής πίεσης. Αυτό το 

φαινόμενο ονομάζεται σπηλαίωση. Η κατάρρευση της σπηλαίωσης προκαλεί έντονη 

τοπική θέρμανση (περίπου 5000 Κ), υψηλή πίεση (περίπου 1000 atm), τεράστιους 

κύκλους θέρμανσης και ψύξης της (>109 Κ/SEC)” και υγρούς τζετ ατμούς (περίπου 

400 km/h)”. Η εικόνα 12.1 μας δείχνει ένα διάγραμμα ροής της γραμμής παραγωγής 

σε μια 2 σταδίων διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ. (Towerton, 2007)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12°: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

95



£*φ* Τβ* ΐ\*τφ: »3 •'»ί·1

Βίι̂Ιθ&βΙ £> Ρυπϋοβίΐοη Ρϊχϊο*«*

ΕΙΚΟΝΑ 12.1: Διάγραμμα ροής της γραμμής παραγωγής σε μια 2 σταδίων 

διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ (Τοννοτίοη, 2007)

Με την χρήση των υπερήχων έχουμε τα εξής οφέλη:

1) Η χρήση μεθανόλης μειώθηκε δραματικά. Κατά την παραγωγή ανά παρτίδες, η 

διεργασία παραγωγής χρησιμοποιούσε 100% περισσότερη μεθανόλη από τις 

στοιχειομετρικές απαιτήσεις. Στην συνεχή παραγωγή χρησιμοποιούταν από 30% 

μέχρι και 40% επιπλέον μεθανόλη ,ώστε να διασφαλιστεί καλή μετατροπή.

2) Η γλυκερίνη βυθιζόταν και χωριζόταν πολύ πιο γρήγορα λόγω της χαμηλότερης 

χρήσης μεθανόλης, μειώνοντας έτσι την ευαισθησία της να γαλακτωματοποιείται 

με το βιοντίζελ. Τυπικά, το 90% της γλυκερίνης είχε διαχωριστεί από το βιοντίζελ 

τα πρώτα 15 λεπτά και το 95% με 98% σε λιγότερο από 30 λεπτά.

3) Η χρήση καταλύτη (ΝαΟΗ) μειώθηκε και αυτή κατά 25% με 30% σε σύγκριση με 

την παραγωγή ανά παρτίδες, λόγω της αυξημένη ικανότητας ανάμειξης.

4) Οι διεργασίες μετά την μετατροπή σε βιοντίζελ, όπως π.χ. το πλύσιμο του 

βιοντίζελ, γίνονταν πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο καθαρά, λόγω της καλύτερης 

απομάκρυνσης της γλυκερίνης, της λιγότερης επιπλέουσας μεθανόλης και του 

λιγότερου επιπλέοντος καταλύτη. Επίσης, η παραγωγή παραπροϊόντος σαπουνιού 

μειώθηκε λόγω της καλύτερης αντίδρασης μετατροπής.
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Στον πίνακα 12.1 βλέπουμε μια ενδεικτική ανάλυση του κόστους και των 

πλεονεκτημάτων από την χρήση παραγωγής βιοντίζελ με υπερήχους. (Τοινετίοη, 

2007)

Cost-Benefit-Analysis
unit w ith o u t u ltrasound w ith  u ltrasound

Production Capacity rrP'hr 4,000 8,000
Operation Time hrs/year 8.000 8.000
Annual Processing Capacity (Oil) m3/a 32.000 64.000
Total Investm ent EUR 4.000.000 6.011.600
Transesterification Plant EUR 3.000.000 4.350.000
Pre-Mix Station EUR 680.000 680.000
Tanks EUR 320.000 585.600
Ultrasound (US) EUR 0 396.000
Specific Energy Requirement kWh/m3 0 5,5
Power Requirement kW 0 44
Real Investment Cost EUR kW 9.000 9.000
Annual P rocessing  C osts EUR/a 2.096.000 3.021.932
Volume Processing Cost ÉU ft/L 0.06550 0,04722
Annual System Costs EURa 1.940.000 2.805.932
System CostVolume EUR/L 0,06063 0,04384
Interest Rate %-a 7 % . 7%
interest EUR'a 280.000 420.812
Amortisation years 5 5
Annual Pay-Back Requirement E U R a 800.000 1.202.320
Annual Overhead Costs EUR a 600.000 870.000
Electric Power Cost EUR/kW h 0.15 0,15
Annual US Electric Power EUR,'a 0 52.800
Maintenance EUR/a 260.000 260.000
Annual Catalyst Costs EURa 156.000 216.000
Catalyst C ostV o lum e EUR/L 0,00488 0,00338
KOH EUR kg 0,75 0,75
KOH/Oil kg/m3 6,5 4,5
Annual KOH kg 208.000 288.000
Annua l M ateria l C osts EUR 19.456.000 38.912.000
Material CostVolume EUR/L 0.60800 0,60800
Methanol Costs E U R a 2.816.000 5.632.000
Methanol EUR in 3 400 400
Methanol/Oil m ii" 0,22 0,22
Annual Methanol m3/a 7.040 14.080

Annual Oil Costs EUR/a 16.640.000 33.280.000
Oil (Rape Seed) EUR/m 3 520 520
Annual Oil Feed m3/a 32.000 64.000
Total A nnua l C osts EUR 21.552.000 41.933.932
Annual Biodiesel Production m3 32.000 64.000
Biodiesel CostVolume EUR/L 0,67350 0.65522

Revenues EUR 22,400.000 44.800.000
Biodiesel Sales Price EUR/L 0,70000 0,70000
Profit p.a. EUR 848.000 2.866.068
ProfitVolume EUR'L 0,02650 0.04478

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.1: Παρουσίαση ανάλυσης οφελών κόστους από χρήση υπερήχων

(Τοινετίοη, 2007)
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12.2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΑ ΑΠΟ

ΑΑΓΗ

Από το 1978 μέχρι το 1996, το U.S. National Renewable Energy Laboratory 

πειραματίζεται στην παραγωγή ελαίου από άλγη που θα χρησιμεύει στην παραγωγή 

βιοντίζελ στο πρόγραμμα Aquatic Species Program. Μια πρόσφατη εργασία του 

Michael Briggs στο UNH Biodiesel Group προσφέρει εκτιμήσεις για ρεαλιστική 

αντικατάσταση όλων των καυσίμων κίνησης με βιοντίζελ από βιοντίζελ που 

χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη έλαια που προέρχονται από καλλιέργειες άλγης με 

φυσικό περιεχόμενο σε έλαιο μεγαλύτερο από 50%. Αυτή η άλγη μπορεί να 

καλλιεργείται σε ponds ή σε εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων. Δεν έχουν γίνει 

ακόμα πολλές και μεγάλες εφαρμογές βιομηχανικής κλίμακας αυτής της τεχνολογίας, 

αλλά, εργασίες βιωσιμότητας που έχουν πραγματοποιηθεί,είναι ενθαρρυντικές. 

Ακόμα, γίνονται μελέτες για δημιουργία ποικιλιών άλγης με μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε έλαιο. Ένα ακόμα θετικό στοιχείο είναι ότι, με αυτή την 

τεχνολογία δεν χρησιμοποιούμε βρώσιμε πρώτες ύλες (νερό και βρώσιμα φυτά) που 

μπορούν σε μεγάλη κλίμακα να εντείνουν το πρόβλημα της έλλειψης τροφής και 

νερού σε πολλές χώρες.

Τον Μάιο του 2006, η Aquaflow Bionomie Corporation στο Marlborough της 

Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι παρήγαγε το πρώτο δείγμα βιοντίζελ από άλγη που 

αναπτύσσονταν σε ponds αστικών λημμάτων, σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

απόπειρες παραγωγής βιοντίζελ, που η άλγη φύτρωνε φυσικά μακριά από τις 

εγκαταστάσεις. Το Νοέμβριο του 2006, ένα εμπορικού μεγέθους σχέδιο παραγωγής 

βιοντίζελ ανακοινώθηκε στην νότια Αφρική. Χρησιμοποιώντας κλειστούς 

βιοαντιδραστήρες αναμένεται να παραγάγουν 900 εκατομμύρια γαλόνια το χρόνο 

(58.000 βαρέλια την ημέρα) βιοντίζελ μέσα στα επόμενα χρόνια. (Sheehan et al., 

1998)

12.3: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟ- 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

Επιστήμονες από το Oregon State University, απόφοιτοι και όχι, μαζί με 

ερευνητές του Oregon Nanoscience and Microtechnologies Institute έχουν 

ανακαλύψει ένα νέο τρόπο παραγωγής βιοντίζελ. Ο αρχιερευνητής του
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προγράμματος, Goran Javanovic, υποστηρίζει ότι ανακάλυψαν μια μέθοδο 

παραγωγής βιοντίζελ με την χρήση μικροαντιδραστήρων (εικόνα 12.2), μέσα από 

τους οποίους θα ρέει έλαιο και αιθανόλη ή μεθανόλη και από την άλλη θα παράγεται 

γλυκερόλη και βιοντίζελ.

ΕΙΚΟΝΑ 12.2: Μικροαντιδραστήρας για παραγωγή βιοντίζελ (Kleiner, 2006)

Αυτά τα κανάλια, στα οποία θα ρέουν οι ουσίες, δεν θα είναι μεγαλύτερα το 

καθένα από μια ανθρώπινη τρίχα. Σε τόσο μικρή κλίμακα, η αντίδραση 

πραγματοποιείται στιγμιαία. Ωστόσο, η ποσότητα που παράγεται από τον κάθε 

αντιδραστήρα είναι ελάχιστη, αλλά οι αντιδραστήρες μπορούν να ενωθούν και να 

παράγουν μεγάλες ποσότητες από 10 έως 100 φορές πιο γρήγορα από τις συμβατικές 

μεθόδους. (Kleiner, 2006)

12.4: ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ

Αυτό που λείπει από την διαδικασία παραγωγής, ώστε να γίνει πλήρως 

οικολογική, είναι η πλήρης αντικατάσταση του καταλύτη (NaOH, ΚΟΗ). Ο 

Mickikazu Hara και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να δημιουργήσουν, από ανέξοδα 

σάκχαρα, στερεά ανακυκλώσιμα οξέα που κάνουν την δουλειά του καταλύτη και 

μάλιστα υπολογίζεται, σε κόστος από το 1/15 σε 1/10 από τον συμβατικό τρόπο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργούνται στερεά οξέα από σάκχαρα. Το 

Nafion και οι Sulphonated naphthalene (απ)ανθρακωμένα στους 200 με 250°C είναι 

μερικά από αυτά, τα οποία όμως είχαν κάποια μειονεκτήματα, όπως την διαφυγή της 

ουσίας σε κάποιες διεργασίες, με αποτέλεσμα την μείωση της δραστικότητάς τους. 

Κατά την διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον Mickikazu Hara, D-γλυκόζη και 

σουκρόζη (απ)ανθρακονονται ημιτελώς σε χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να
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προκληθεί πυρόλυση και σχηματισμός αρωματικών πολυκυκλικών δαχτυλιδιών 

άνθρακα. Σουλφονικές ομάδες (-8θ 3Η) προστίθενται στο θειικό οξύ. Η όλη 

διαδικασία φαίνεται στην εικόνα 12.3. Από αυτή την διεργασία δημιουργείται μια 

μαύρη σκόνη, που είναι αδιάλυτη στο νερό, στη μεθανόλη, στο βενζόλιο στο εξάνιο 

και στο ολεϊκό οξύ, ακόμα και κάτω από θερμοκρασίες βρασμού.

ΕΙΚΟΝΑ 12.3: Διαδικασία παραγωγής καταλύτη σακχάρου (Toda et al., 2005)

Αυτού του είδους ο καταλύτης αντιδρά κατά 50% περισσότερο από το θειικό 

οξύ και πολύ περισσότερο από αυτό που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από άλλους 

στερεούς καταλύτες. Καταλύτες σαν αυτόν που κατασκεύασε o Mickikazu Hara, 

έχουν δημιουργηθεί και από (απ)ανθρακωμένο άμυλο και κυτταρίνη. (Toda et al., 

2005)
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ΜΕΡΟΣ 3°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13°: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η απάντηση για το αν τελικά τα βιοκαύσιμα ωφελούν ή βλάπτουν τον 

πλανήτη, αν είναι οικονομικά βιώσιμα ή όχι, αν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως ή 

έστω κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις ενεργειακές μας ανάγκες και αν θα χρειαστεί να 

αλλάξουμε πολλές από τις καθημερινές μας συνήθειες, είναι ότι δεν γνωρίζουμε.

Υπάρχουν τόσες μεταβλητές που μας είναι αδύνατο να έχουμε μια κοινή 

παραδοχή στα παραπάνω ερωτήματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι 

ορίσουμε συγκεκριμένα πλαίσια και μέσα σε αυτά, να δώσουμε κάποιες 

συγκεκριμένες απαντήσεις.

Θεωρώντας λοιπόν σαν πρώτη ύλη το καλαμπόκι και σαν μέθοδο παραγωγής 

την κοινή (άλεση, τροποποίηση του αμύλου σε απλούστερα σάκχαρα, αλκοολική 

ζύμωση, απόσταξη και αφύγρανση με τις κλασσικές μεθόδους) διεργασία μπορούμε 

να πούμε ότι:

1) Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων λιπασμάτων και την διάβρωση του 

εδάφους που επιφέρουν

2) Λόγω της καταστροφής της βρώσιμης ύλης, που αυξάνει το πρόβλημα της 

παγκόσμιας φτώχειας

3) Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, στις Η.Π.Λ. το 2006 έγινε παραγωγή 18,4 

δισεκατομμυρίων λίτρων από καλαμπόκι με κόστος παραγωγής 0,21 ευρώ το 

λίτρο και στην λιανική, τον Ιούλιο του 2007 η βενζίνη βρισκόταν στα 0,58 ευρώ 

το λίτρο, ενώ η βιοαιθανόλη 0,50 (σε αντιστοιχία με την ενέργεια που αποδίδει 

ένα λίτρο βενζίνης 0,71 ευρώ το λίτρο) και

4) Ότι η εκροή του ενεργειακού ισοζυγίου της βιοαιθανόλης από καλαμπόκι είναι 

μόλις 1,3 (με εισροή μια μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα) με 21% 

λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή και 

κατανάλωση,
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μπορούμε να πούμε ότι, ούτε απόλυτα φιλική ως προς το πλανήτη είναι, ούτε και 

οικονομικά βιώσιμη, καθώς και ότι δεν μπορεί να καλύψει ελάχιστο μέρος των 

ενεργειακών μας αναγκών.

Εάν τώρα πάρουμε την δεύτερη μεγαλύτερη πηγή παραγωγής βιοαιθανόλης, 

που είναι το ζαχαροκάλαμο, βλέπουμε ότι:

1) Σαν σοδειά δεν είναι τόσο απαιτητική, ούτε σε νερό αλλά ούτε και σε λιπάσματα 

όσο το καλαμπόκι

2) Έχουμε την επιλογή της συμπαραγωγής βρώσιμής ύλης (ζάχαρης) που θα πάει για 

ανθρώπινη κατανάλωση και για βιοκαύσιμα

3) Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι το 2005 είχαμε παραγωγή στην Βραζιλία 14,99 

δισεκατομμυρίων λίτρων βιοαιθανόλη από ζαχαροκάλαμο με κόστος παραγωγής 

0,17 ευρώ το λίτρο και στην λιανική, η βενζίνη (με 25% βιοαιθανόλη) βρισκόταν 

στα 0,94 ευρώ το λίτρο και η βιοαιθανόλη στα 0,55 (σε αντιστοιχία με την 

ενέργεια που αποδίδει ένα λίτρο βενζίνης 0,74 ευρώ το λίτρο) και

4) Ότι η εκροή του ενεργειακού ισοζυγίου της βιοαιθανόλης από καλαμπόκι ισούται 

με 8 και με 56% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή και 

κατανάλωση,

μπορούμε να πούμε ότι, είναι περισσότερο φιλικό προς τον πλανήτη, αποτελεί 

οικονομικά βιώσιμη λύση, τουλάχιστον στην Βραζιλία και μπορεί να καλύψει ένα 

ικανοποιητικό μέρος των ενεργειακών αναγκών μας.

Το ζαχαροκάλαμο αποτελεί μια καλύτερη πρώτη ύλη έναντι του 

καλαμποκιού, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό. Την απάντηση στην εύρεση πιο 

αποδοτικών καλλιεργειών έρχεται να δώσει η κυτταρινική βιοαιθανόλη, που είναι 

αιθανόλη από κυτταρινούχες πρώτες ύλες. Μεγάλες ποσότητες κυτταρινικής 

αιθανόλης παγκοσμίως δεν παράγονται και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε σαφή 

αποτελέσματα για την εκροή του ενεργειακού ισοζυγίου, αλλά υπολογίζεται ότι 

κυμαίνεται από 2 έως 36 και μάλιστα, με παραγωγή 91% λιγότερων αερίων του 

θερμοκηπίου.

Μια το ίδιο καλή λύση με την αιθανόλη από κυτταρινικές πρώτες ύλες είναι 

και η παραγωγή βιοαιθανόλης ή βιοντίζελ από φύκια. Η εταιρία GreenFuel 

Technologies στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης θεωρείται ηγέτης αυτή της 

τεχνολογίας. Τα φύκια το μόνο που θέλουν για να αναπτυχθούν είναι το φως του 

ηλίου και διοξείδιο του άνθρακα. Η εταιρεία GreenFuel Technologies συνδύασε την 

πείνα των φυκιών για διοξείδιο του άνθρακα με την παραγωγή βιοαιθανόλης,
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τροφοδοτώντας τα με τα καυσαέρια εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής. Τα φύκια 

αναπτύσσονται μέσα σε πλαστικούς σωλήνες και δεν καταναλώνουν μόνο το 

διοξείδιο του άνθρακα αλλά και άλλους επιβλαβής ρύπους που διαφορετικά θα 

εισέρχονταν στην ατμόσφαιρα. Επίσης τα φύκια έχουν πολύ ταχείς ρυθμούς 

ανάπτυξης που φτάνουν και τον διπλασιασμό τους μέσα σε λίγες ώρες. Ενώ δέκα 

στρέμματα καλαμποκιού θα μπορούν να παράγουν σχεδόν 2500 λίτρα βιοαιθανόλη 

και δέκα στρέμματα σόγιας δίνουν 560 λίτρα βιοντίζελ δέκα στρέμματα φυκιών θα 

μπορούσαν να παράγουν 45000 λίτρα βιοκαύσιμα το χρόνο συν ότι τα φύκια μπορούν 

να δίνουν σοδειά κάθε μέρα ανεξαρτήτως εποχής.

Αντίστοιχα για το βιοντίζελ είχαμε παραγωγή κατά το έτος 2005 στην 

Εερμανία 1,89 δισεκατομμύρια λίτρα τα οποία κύρια πρώτη ύλη είχαν την 

ελαιοκράμβη. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων ενώ την βενζίνη βρισκόταν στα 1,18 

ευρώ το λίτρο το βιοντίζελ είχε 1,30 (1,29 εάν θέλουμε να το υπολογίσιμε σε 

αντιστοιχία με την ενέργεια που αποδίδει ένα λίτρο ντίζελ) με εκροή ενεργειακού 

ισοζυγίου 2,5 και με παραγωγή 68% λιγότερων αερίων του θερμοκηπίου. Πάλι δεν 

αποτελεί μια οικονομική λύση η χρήση βιοντίζελ. Εάν σε αυτό υπολογίσουμε την 

χρήση για την παραγωγή του ισχυρών χημικών τότε βλέπουμε ότι δεν αποτελεί μία 

εντελώς οικολογική λύση.

Όπως είπαμε και στην αρχή σαφής απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν δεν 

υπάρχει περίπλοκα ζητήματα καθώς και παράγοντες όπως η αποδοτικότητα τα 

αποθέματα πετρελαίου και η τιμή είναι του είναι αυτά που θα κρίνουν το μέλλον της 

βιοαιθανόλη και βιοντίζελ. (Μπόρν 2007)

Εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη θέλω να πω ότι ναι τα βιοκαύσιμα 

αποτελούν λύση σε κάποια οικολογικά προβλήματα αλλά όχι σε όλα, σε όλα μπορεί 

να δοθεί παρά μόνο από εμάς του ίδιους υιοθετώντας τεχνολογίες που μπορούν να 

μειώσουν την κατανάλωση μας σε ενέργεια και πιο γενικά αλλάζοντας τον τρόπο 

ζωής με σκοπό να προσαρμοστούμε εμείς στο περιβάλλον και όχι το περιβάλλον να 

προσαρμόζεται σε εμάς. Εάν έχουμε σαν σκοπό να μην ζούμε με την 

αυτοκαταστροφική λογική ενός ιού αυτή η λύση αποτελεί μονόδρομο στην επιβίωση 

μας.
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