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 Για την παραγωγή έργου (κίνησης) από τους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, 
κατά κύριο λόγο, οι υδρογονάνθρακες (ΗC). 

 Ένας "υδρογονάνθρακας" (ΗC) είναι το μόριο μιας 
χημικής ένωσης, που αποτελείται από άτομα υδρογόνου 
(Η) και άνθρακα (C), ενωμένα σε διάφορους 
συνδυασμούς.  

 Τπάρχουν διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα, αλλά η βενζίνη είναι ο 
τύπος εκείνος του υδρογονάνθρακα, που 
χρησιμοποιείται ευρύτερα στους βενζινοκινητήρες και 
έχει 5-12 άτομα άνθρακα. 

 Ο επικρατέστερος τύπος στα περισσότερα μίγματα είναι 
το ονομαζόμενο "Οκτάνιο“ C8Η18. 
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  Η βενζίνη είναι ένα ελαφρύ υγρό, πτητικό και εύφλεκτο, 

που παράγεται στα διυλιστήρια με την κλασματική 

απόσταξη του αργού πετρελαίου, σε θερμοκρασίες από 

40ο C μέχρι 210ο C. Είναι υγρό, άχρωμο ή ελαφρά 

χρωματισμένο, έχει χαρακτηριστική οσμή και το ειδικό 

βάρος της είναι 0,72-0,78 gr/cm3. 

 Λόγω της μεγάλης κατανάλωσης της βενζίνης, 

παρασκευάζεται και τεχνητά με τρεις κυρίως μεθόδους: 

 Μέθοδος με πυρόλυση. 

 Μέθοδος Μπέργκιους (Bergius - υγροποίηση του 

άνθρακα). 

 Μέθοδος Υίσερ Σροπς (Fischer-Tropsch). 
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 Πτητικότητα 
 Η πτητικότητα είναι ένα μέτρο σύγκρισης της ταχύτητας 

εξάτμισης ενός καυσίμου και του απαιτούμενου ποσού 
θερμότητας για να μετατραπεί από την υγρή σε αέρια 
κατάσταση (αυτή η θερμότητα εξαρτάται από την 
θερμοκρασία εξάτμισης του). Η πτητικότητα είναι σημαντική 
για την βενζίνη γιατί διευκολύνει την καλή ανάμιξη της με τον 
ατμοσφαιρικό αέρα και τον σχηματισμό του κατάλληλου 
καυσίμου μίγματος. Η βενζίνη με πτητικότητα 0,74 – 0,76 
gr/cm3 είναι το ελαφρύτερο και περισσότερο πτητικό από όλα 
τα υγρά καύσιμα. 

 

 Περιεκτικότητα σε θείο 

 Η περιεκτικότητα της βενζίνης σε θείο δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 10mg/Kg = 10ppm = 0,001% κ.β., λόγω της διαβρωτικής 
επίδρασης αυτού στα μέταλλα, αλλά και στον καταλύτη με το 
σχηματισμό υδρόθειου, που είναι ως γνωστό πολύ ενοχλητικό 
στην όσφρηση.  
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 Περιεκτικότητα σε νερό 
 Η υγροποίηση των υδρατμών, που εισέρχονται στην 

δεξαμενή βενζίνης τόσο του βυτιοφόρου αλλά και του 
βενζινάδικου χωρίς εδώ να εξαιρούμε και το ρεζερβουάρ 
του οχήματος είναι η βασική αιτία της ύπαρξης νερού 
στην βενζίνη. Οι υδρατμοί αυτοί, με την πτώση της 
θερμοκρασίας (ειδικά την νύχτα), υγροποιούνται και 
συγκεντρώνονται στον πυθμένα της δεξαμενής. 

 Σημείο βρασμού 

 Η βενζίνη έχει γενικά χαμηλό σημείο βρασμού που 

κυμαίνεται μεταξύ 30ο – 200ο C. Ωστόσο το 80% της 

ποσότητάς της έχει σημείο βρασμού από 60ο έως 120ο C. 
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 Αντικρουστικότητα ή Αντικροτικότητα 

 Ονομάζεται η ιδιότητα της βενζίνης να καίγεται 
ομαλά μέσα στον κύλινδρο, χωρίς να 
προκαλείται το φαινόμενο της αυτανάφλεξης.  

 

 Κυκλοφορούν τρεις τύποι βενζίνης: 

 η σούπερ 

 η αμόλυβδη και 

 η σούπερ αμόλυβδη 

 με διαφορετική αντικροτικότητα.  
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 Η βελτίωση της ποιότητας μιας βενζίνης μπορεί να 

επιτευχθεί με προσθήκη ουσιών που ονομάζονται 

αντικροτικά (anti-knocks). Αυτές οι ενώσεις 

μεταθέτουν το “κτύπημα” του κινητήρα σε 
υψηλότερες τιμές συμπίεσης, με αποτέλεσμα την 

αύξηση του αριθμού οκτανίου της βενζίνης. Ως 

αντικροτικό χρησιμοποιήθηκε ο τετρααιθυλιούχος 
μόλυβδος [(C2H5)4Pb]. Μια τέτοια προσθήκη μπορεί 

να αυξήσει τον αριθμό οκτανίου από 3 μέχρι 20 

μονάδες, ανάλογα με την ποσότητα που 

χρησιμοποιείται και ανάλογα με τον τύπο της 

βενζίνης. Επίσης, έχει προταθεί και η προσθήκη 

κατάλληλων ενώσεων μαγγανίου καθώς και 

αλκοολών. 
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 Ο τετρααιθυλιούχος μόλυβδος χρησιμοποιήθηκε και 

σαν λιπαντικό, διότι δημιουργούσε επικαθίσεις που 

λίπαιναν τις έδρες των βαλβίδων. Ο μόλυβδος 

όμως, αφενός είναι ένα επικίνδυνο και τοξικό 

δηλητήριο και αφετέρου δημιουργεί πρόβλημα 

στους καταλυτικούς μετατροπείς καυσαερίων. Οι 
τελευταίοι υιοθετήθηκαν στα περισσότερα 

αυτοκίνητα από τη δεκαετία του '90 και σήμερα 

υπάρχουν και σε πολλές μοτοσικλέτες. ταδιακά για 
τα αυτοκίνητα αυτά άρχισε η διάθεση της 

αμόλυβδης βενζίνης παράλληλα με την κλασσική με 

μόλυβδο (SUPER). 
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 Η τοποθέτηση των πρόσθετων στη βενζίνη έχει 
ορισμένους σκοπούς :  

1. Σην αύξηση του αριθμού οκτανίου. Η σύνθεση με 
περισσότερα οκτάνια (minimum 97 RON) 
σχεδιάστηκε για να προσφέρει ακόμα καλύτερη 
απόδοση και διάρκεια στην προστασία του 
κινητήρα. Σα επιπλέον οκτάνια βοηθούν αισθητά 
την καύση στον κινητήρα και την ομαλότερη 
λειτουργία του. 

2. Σην Σεχνολογία Μείωσης Σριβών (Friction 
Modification Technology). Η τεχνολογία μείωσης 
τριβών χρησιμοποιείται στα αγωνιστικά καύσιμα 
της Formula 1. Η ειδική αυτή τεχνολογία είναι 
σχεδιασμένη να μειώνει τις τριβές στο εσωτερικό 
της μηχανής. 
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3. Σην Σεχνολογία των καθαριστικών πρόσθετων  που 

είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να αποτρέπουν τη 

συγκέντρωση επικαθίσεων που μειώνουν την απόδοση 

στις βαλβίδες του κινητήρα και στο σύστημα ψεκασμού. 

Επίσης, η σύνθεσή τους είναι σχεδιασμένη ώστε να 

απομακρύνει τις υπάρχουσες επικαθίσεις και να 

βελτιώνει την απόκριση του κινητήρα. Η τακτική χρήση 

αυτών των βενζινών μπορεί να βοηθήσει ένα 

καινούργιο κινητήρα να αποδίδει σαν καινούργιος για 

περισσότερο διάστημα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

μπορεί να αναζωογονήσει ένα παλαιότερο κινητήρα 

απομακρύνοντας τις επιβλαβείς επικαθίσεις που 

μειώνουν την ισχύ του κινητήρα, αλλά και να 

αποτρέπουν τη δημιουργία τους, αυξάνοντας τη ζωή 

του κινητήρα. 
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ΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΟΡΟΣ ΕΙΔΗ ΟΥΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ 

Τα αντιοξειδωτικά εμποδίηουν το 

ςχθματιςμό επικακίςεων τθσ 

αποκθκευμζνθσ βενηίνθσ. 

 Βουτυλικό υδροξυτολουόλιο (BHT) 

 2,4-Διμεκυλο-6-τετρα-βουτυλοφαινόλθ 

 2,6-Δι-τετρα-βουτυλοφαινόλθ (2,6-DTBP) 

 π-Φαινυλενοδιαμίνθ 

 Αικυλενο-διαμινο-τετρα-μεκυλενοφωςφονικό 

ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΑ 

ΡΟΣΘΕΤΑ 

Οξυγονοφχεσ προςμείξεισ 

ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ωσ 

πρόςκετα βενηίνθσ για να 

μειϊςουν το μονοξείδιο του 

άνκρακα που δθμιουργείται κατά 

τθν καφςθ του καυςίμου. 

 Μεκυλο-τετρα-βουτυλαικζρασ (ΜΤΒΕ) που απαγορεφεται 

ςε πολλά κράτθ για οδικι χριςθ. 

 Τριταμυλο-μεκυλαικζρασ (TAME) 

 Τριτεξυλο-μεκυλοαικζρασ (ΤΗΕΜΕ) 

 Αικυλο-τριτο-βουτυλαικζρασ (ΕΤΒΕ) 

 Τριταμφλοαικυλαικζρασ (ΤΑΕΕ) 

 Διιςοπρόπυλοαικζρασ (DIPE) 

ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΑ 

Τα απορρυπαντικά 

χρθςιμοποιοφνται για να 

περιορίςουν ι να αφαιρζςουν τισ 

επικακίςεισ ςτο ςφςτθμα 

τροφοδοςίασ καυςίμου. 

ΑΝΤΙΡΑΓΩΤΙΚΑ 

Τα αντιπαγωτικά προλαμβάνουν 

το πάγωμα των ςωλινων 

τροφοδοςίασ καυςίμου. 
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ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΤΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Οι απενεργοποιθτζσ μετάλλων (METAL DEACTIVATING AGENTS-

MDA) είναι πρόςκετα που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ςτακεροποίθςθ των υγρϊν απενεργοποιϊντασ ιόντα μετάλλων 

των φυςικϊν οξζων ςτα καφςιμα αλλά και των οξζων που 

δθμιουργοφνται από οξειδωτικζσ διαδικαςίεσ με τα μεταλλικά 

μζρθ των εξαρτθμάτων. 

 Μζκυλο-τετρα-βουτυλοαικζρασ (ΜΤΒΕ) 

 Νιτρομεκάνιο 

 Τετρααικυλεςτζρασ μόλυβδου 

 Τετρανιτρομεκάνιο 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΩΤΙΚΑ 
Τα αντιδιαβρωτικά περιορίηουν τθν διάβρωςθ του ςυςτιματοσ 

τροφοδοςίασ καυςίμου. 

 Βουτυλικό καουτςοφκ 

 Βουτυλικό υδροξυτολουόλιο 

 1,2-Διβρωμοαικάνιο 

 1,2-Διχλωροαικάνιο 

 Διμεκυλεςτζρασ μεκυλοφωςφονικοφ 

 2,4-Διμεκυλο-6-τετρα-βουτυλοφαινόλθ 

 Dinony-lnaphthyl-sulfonic acid 

 2,6-Δι-τετρα-βουτυλοφαινόλθ 

 Ecalene 

 Αικυλενοδιαμίνθ 

ΑΝΤΙΚΟΤΙΚΑ 
Τα αντικροτικά αυξάνουν τθν αντικροτικι ικανότθτα του 

καυςίμου. 

 Τετρααικυλομόλυβδοσ 

 Μεκυλοκυκλοπενταδιζνυλο μαγγάνιο 

(ΜΜΤ) από 6 ςε 2 mg/lt καυςίμου 

 Φεροςίνεσ  

 Ρεντακαρβονυλικόσ  Σίδθροσ 

 Τολουόλιο 

 Ιςοοκτάνιο 

 Τριπτάνιο 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 
Τα κακαριςτικά μολφβδου απομακρφνουν τισ επικακίςεισ του 

μολφβδου τθσ βενηίνθσ SUPER από τον κινθτιρα. 

 Τρι-ο-τολουόλιο εςτζρασ του 

φωςφορικοφ οξζοσ (TCP) 

 1,2-Διβρωμοαικάνιο 

 1,2-Διχλωροαικάνιο 
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 SUPER – LRP (Lead 
Replacement Petrol)                                                             

 

 UNLEADED - ΑΜΟΛΥΒΓΗ 

 (με ενισχυτικά, με 
πρόσθετα, V-Power) 

 

 SUPER UNLEADED - 
ΟΥΠΔΡ ΑΜΟΛΥΒΓΗ 

 (100 RON, V-Power 
Racing, Ultimate) 
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 ύμφωνα με την σχετική οδηγία της ΕΟΚ, "Βενζίνη με μόλυβδο" 

θεωρείται η βενζίνη που η μέγιστη περιεκτικότητα της σε 

μόλυβδο δεν είναι ανώτερη των 0,4 g/Ι ούτε κατώτερη των 

0,15 g/l. Η ισχύουσα τιμή είναι 5mg/Kg=5ppm=0,0005% κ.β. 

 "Αμόλυβδη βενζίνη" θεωρείται η βενζίνη της οποίας η 

περιεκτικότητα σε μόλυβδο δεν υπερβαίνει τα 0,013 g/Ι.  

 Σο κατώτερο όριο των 0,15 g/Ι στις βενζίνες με μόλυβδο είχε 

καθοριστεί, ώστε οι βενζινοκινητήρες να λειτουργούν 

αποδοτικά χωρίς προβλήματα. Η ποιότητα αυτή της βενζίνης 

με 0,15 g/l μολύβδου χρησιμοποιήθηκε σε πολλές χώρες 

καθώς και στην Ελλάδα. 
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 Η αμόλυβδη σαν αντικροτικό πρόσθετο έχει σε 

αντικατάσταση του μολύβδου κυρίως κυκλικούς 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs) όπως το 

βενζόλιο που έχει χημικό τύπο C6H6 αλλά συμβολίζεται 

συχνά συντομογραφικά ως PhH ή ΥH. Σο πρόσθετο 

βενζόλιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% vol στην 

αμόλυβδη βενζίνη. 

 Οι ενώσεις αυτές (PAHs), είναι οι περισσότερες, 

επιβλαβείς για την υγεία αλλά ένας κινητήρας με 

αισθητήρα λ και καταλύτη ουσιαστικά εξομοιώνει τα 

καυσαέρια μιας τέλειας καύσης και τους διασπά σε 

απλούστερες ενώσεις όπως το μονοξείδιο και διοξείδιο 

του άνθρακα. 
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Πλεονεκτήματα αμόλυβδης βενζίνης 

  

 ημαντικός περιορισμός της βλαβερής 

επίδρασης των ενώσεων του μολύβδου, 

λόγω της τοξικότητας τους, στον 

ανθρώπινο οργανισμό. 

 

 Μείωση του κόστους συντήρησης του 

κινητήρα από τις επικαθήσεις μολύβδου 

σε διάφορα τμήματα (π.χ. έδρες 

βαλβίδων), αυξάνοντας έτσι την διάρκεια 

ζωής του. 

 

 Φαμηλότερη τιμή αγοράς από τη σούπερ. 
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Μειονεκτήματα αμόλυβδης βενζίνης 

 

› Αυξημένο κόστος παραγωγής της αμόλυβδης 

βενζίνης σε σχέση με αυτή που περιέχει μόλυβδο (20 

δολάρια ανά τόνο). 

 

› Αυξημένο κόστος αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί 

αμόλυβδη βενζίνη κατά 2% έως 10%, ανάλογα με τον 

τύπο του κινητήρα και του καταλύτη που 

χρησιμοποιείται. 

 

› Αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση για την παραγωγή 

της αμόλυβδης βενζίνης στα διυλιστήρια κατά 1% έως 

8% και μικρότερη παραγόμενη ποσότητα. 
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Μειονεκτήματα αμόλυβδης βενζίνης 
 

› Απαιτήσεις υποδομής των πρατηρίων διανομής 
καυσίμων με νέες δεξαμενές, νέες αντλίες, καθώς και 
χρήση νέων βυτιοφόρων οχημάτων για την μεταφορά 
της αμόλυβδης βενζίνης. 

 

› Λήψη ειδικών μέτρων για την αποφυγή χρήσης 
βενζίνης με μόλυβδο σε αυτοκίνητα που έχουν 
καταλύτες, όπως ειδικό στόμιο πλήρωσης 
ρεζερβουάρ, ειδικό χρώμα αμόλυβδης, κλπ. 

 

› Απαίτηση για ύπαρξη διαφοράς στην τιμή υπέρ της 
αμόλυβδης - έστω και μικρής - για να αποφεύγεται η 
σκόπιμη χρήση βενζίνης με μόλυβδο σε αυτοκίνητα 
με καταλύτες. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΒΕΝΖΙΝΩΝ LRP UNLEADED 

95 RON 

UNLEADED 

100 RON 
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Ο αρικμόσ οκτανίου είναι μια ςυμβατικι μονάδα μζτρθςθσ που 
μασ λζει πόςο αντζχει να ςυμπιεςτεί ζνα καφςιμο χωρίσ να εκραγεί, 
άρα δείχνει πόςο ευαίςκθτο είναι το καφςιμο ςτθν αυτανάφλεξθ ςε 
ςυμπίεςθ. Η βενηίνθ μπαίνει ςτουσ κυλίνδρουσ μαηί με αζρα. Μζςα 
ςτουσ κυλίνδρουσ το μείγμα καυςίμου – αζρα βρίςκεται υπό πίεςθ 
και αναφλζγεται με τθ βοικεια των ςπινκθριςτϊν. Πταν όμωσ θ 
πίεςθ ξεπεράςει κάποιο όριο, το οποίο εξαρτάται από τθν ποιότθτα 
του καυςίμου, τότε θ ανάφλεξθ δεν γίνεται κανονικά αλλά αντίκετα 
προκαλείται αυτανάφλεξθ του καυςίμου. Τότε ακοφγεται ζνασ 
χαρακτθριςτικόσ ιχοσ, το «κτφπθμα», ο οποίοσ δθμιουργείται από 
τθν επίδραςθ του κρουςτικοφ κφματοσ τθσ πρόωρθσ ζκρθξθσ του 
καυςίμου ςτα τοιχϊματα του κυλίνδρου του κινθτιρα. Αποτζλεςμα 
του φαινομζνου αυτοφ είναι θ μείωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του 
κινθτιρα αλλά και θ φκορά των κυλίνδρων τθσ μθχανισ.  



 Το «κτφπθμα» δεν εμφανίηεται ςτθν ίδια πίεςθ 
ςε όλεσ τισ βενηίνεσ κακϊσ αυτό εξαρτάται από 
μια ςθμαντικι ιδιότθτά τουσ, τθν κερμοκραςία 
αυτανάφλεξθσ. Πςο υψθλότερθ είναι θ 
κερμοκραςία αυτανάφλεξθσ τόςο μεγαλφτερθ 
αντικροτικι ικανότθτα εμφανίηει μία βενηίνθ, 
δθλαδι τόςο περιςςότερο μπορεί να ςυμπιεςτεί 
χωρίσ να δϊςει κτφπθμα. Είναι ευνόθτο ότι το 
καφςιμο που μπορεί να ςυμπιεςτεί περιςςότερο 
κεωρείται και καλφτερθσ ποιότθτασ κακϊσ 
αυξάνεται θ ενεργειακι απόδοςθ του κινθτιρα. 
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 Ένας υψηλότερος αριθμός οκτανίου σημαίνει ότι το 

καύσιμο αντέχει σε υψηλότερη συμπίεση χωρίς να 

κτυπάει πειράκια. Ο αριθμός οκτανίου [ΑΟ] 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αντοχής του 

καυσίμου στη συμπίεση, δίνοντας ένα μέτρο της 

δυσκολίας με την οποία αυταναφλέγεται. Η κλίμακα 

μέτρησης κυμαίνεται από 0 έως 100. 

 Η τιμή [ΑΟ]=0 χαρακτηρίζει την οργανική ένωση 

κανονικό επτάνιο, (n-C7H16) που εμφανίζει υψηλή τάση 

για κτύπημα σε βενζινοκινητήρες. 

 Η τιμή [ΑΟ]=100 χαρακτηρίζει την οργανική ένωση 

ισοοκτάνιο (2,2,4-τριμεθυλο-πεντάνιο), που εμφανίζει 

χαμηλή τάση για κτύπημα. 
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 Με βάζε ηα παξαπάλσ σο αξηζκόο νθηαλίνπ ελόο 

θαπζίκνπ νξίδεηαη ε % πνζόηεηα (θαη' όγθν) 

ηζννθηαλίνπ (2,2,4-ηξηκεζπιν-πεληάλην) ζε πξόηππν 

κίγκα κε n-επηάλην έηζη ώζηε απηό ην κίγκα λα 

παξνπζηάδεη ηελ ίδηα αληηθξνηηθή ζπκπεξηθνξά 

(θηύπνο ηεο κεραλήο) κε ην εμεηαδόκελν θαύζηκν. 

Έηζη, βελδίλε αξηζκνύ νθηαλίνπ 80 είλαη εθείλε ε 

νπνία ζπκπεξηθέξεηαη όπσο ην κείγκα πνπ 

απνηειείηαη από 80% ηζννθηάλην θαη 20% n-επηάλην. 

Καύζηκα κε θαιύηεξε αληηθξνηηθή ηθαλόηεηα από ην 

ηζννθηάλην έρνπλ αξηζκό νθηαλίνπ κεγαιύηεξν από 

100. 
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Γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο ηνπ [ΑΟ] 

ρξεζηκνπνηνύληαη πξόηππνη κνλνθύιηλδξνη θηλεηήξεο CFR 

(Cooperative Fuel Research) κε κεηαβαιιόκελε ζρέζε 

ζπκπίεζεο από 4:1 έσο θαη 10:1. 

Ο θηλεηήξαο CFR είλαη έλα πξόηππνο θηλεηήξαο ζηνλ 

νπνίν κεηαβάιιεηαη ε ζπκπίεζε, ελώ ν θηλεηήξαο βξίζθεηαη 

ζε ιεηηνπξγία, κέρξη λα εκθαληζηεί ην θαηλόκελν ηεο 

απηαλάθιεμεο θαη έηζη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο 

ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ βελδίλεο ώζηε λα θαζνξηζηεί ν αξηζκόο 

νθηαλίνπ. Αξρηθά, κπαίλεη ε εμεηαδόκελε βελδίλε θαη κεηξηέηαη 

ε ζπκπίεζε ζηελ νπνία αθνύγεηαη ην θηύπεκα. Έπεηηα, 

κπαίλεη θαλνληθό επηάλην ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ηζννθηάλην 

σζόηνπ αθνπζηεί ην θηύπεκα ζηελ ίδηα πίεζε κε εθείλε ηεο 

εμεηαδόκελεο βελδίλεο. Τν επί ηεο εθαηό πνζνζηό ηνπ 

ηζννθηαλίνπ πνπ ππάξρεη ζην κείγκα δίλεη ηνλ αξηζκό 

νθηαλίνπ ηεο βελδίλεο. 
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ΚΙΝΗΤΗΑΣ CFR 
(COOPERATIVE 

FUEL RESEARCH)
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 Έχουν καθοριστεί δύο μέθοδοι προσδιορισμού του αριθμού οκτανίου, 

η μέθοδος ερευνητικής δοκιμασίας (Research Test Method) που δίνει 

τον αριθμό οκτανίου έρευνας (Research Octane Number, RON) και         

η μέθοδος δοκιμασίας κινητήρα (Motor Test Method) που δίνει τον 

αριθμό οκτανίου κινητήρα (Motor Octane Number, MON). 

 Και οι δύο μέθοδοι είναι εργαστηριακές και διαφέρουν στις συνθήκες 

δοκιμασίας του καυσίμου, δηλαδή στην θερμοκρασία 

προθερμάνσεως του αέρα, στο χρόνο αναφλέξεως του μίγματος 

καυσίμου – αέρα και στην ταχύτητα του κινητήρα. Γενικά, η μέθοδος 

δοκιμασίας κινητήρα χρησιμοποιεί εντονότερες συνθήκες από τη 

μέθοδο ερευνητικής δοκιμασίας, γι' αυτό ο RON ενός καυσίμου είναι 

υψηλότερος από τον MON. 

 Η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών (RON-MON) χρησιμοποιείται ως 

δείκτης ευαισθησίας του καυσίμου και επιτρέπει μια εκτίμηση της 

ανταποκρίσεως του καυσίμου σε μεταβολές της μηχανής και σε 

διάφορες συνθήκες λειτουργίας. 
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 Οη εηαηξίεο πεηξειαηνεηδώλ δηαζέηνπλ δύν 
πξόζζεηεο δνθηκαζίεο νη νπνίεο γίλνληαη είηε 
θέξλνληαο ην απηνθίλεην απεπζείαο ζην δξόκν 
είηε ηνπνζεηώληαο ην πάλσ ζε ζαζί-δπλακόκεηξν. 
Οη ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη κε απηέο ηηο δνθηκαζίεο 
νλνκάδνληαη νδηθνί αξηζκνί νθηαλίνπ (Road octane 
numbers, RdON). 

 Επεηδή νη νδηθνί αξηζκνί νθηαλίνπ είλαη 
δπζθνιόηεξν θαη δαπαλεξόηεξν λα ιεθζνύλ, 
πνιιέο θνξέο πξνηηκάηαη ε εθηίκεζή ηνπ σο ν 
κέζνο όξνο ησλ RON θαη MON. 

 Ο κέζνο όξνο (RON+MON)/2 νλνκάδεηαη δείθηεο 
αληηθξνηηθόηεηαο θαπζίκνπ θαη είλαη ε έλδεημε ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαπζίκνπ όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε πνιπθύιηλδξνπο θηλεηήξεο απηνθηλήησλ. 
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 Η θιίκαθα νθηαλίνπ κπνξεί λα πξνεθηαζεί πξνο 

ηηκέο πςειόηεξεο από 100, αθνύ ην ηζννθηάλην 

δελ είλαη ε νπζία κε ηε κεγαιύηεξε αληηθξνηηθή 

ηθαλόηεηα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ε αηζαλόιε έρεη 

RON ίζν κε 129. Σε απηή ηελ πεξίπησζε σο 

θαύζηκα ζπγθξίζεσο ιακβάλνληαη κίγκαηα 

ηζννθηαλίνπ θαη ηεηξααηζπιηνύρνπ κνιύβδνπ. 
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 Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι όσο μεγαλύτερο αριθμό 

οκτανίου έχει μία βενζίνη τόσο καλύτερης ποιότητας είναι.  

 Για να αυξηθεί ο αριθμός οκτανίου μιας βενζίνης 

χρησιμοποιούνται ορισμένα πρόσθετα (π.χ. τετρααιθυλιούχος 

μόλυβδος). 

  Η σχέση του αριθμού οκτανίου με τη σχέση συμπίεσης δίνεται 

στον παρακάτω πίνακα. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΩΝ – ΑΙΘΜΟΥ ΟΚΤΑΝΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΑ 
ΑΙΘΜΟΣ MON 

Βουτάνιο C4H10 Ραραφίνθ 89,6 

n-Ρεντάνιο C5H12 Ραραφίνθ 62,0 

2-Μζκυλο-βουτάνιο C5H12 Ιςοπαραφίνθ 90,3 

n-Εξάνιο C6H14 Ραραφίνθ 26,0 

2-Μζκυλο-πεντάνιο C6H14 Ιςοπαραφίνθ 73,5 

Κυκλοεξάνιο C6H12 Ναφκζνιο 77,2 

Βενηόλιο C6H6 Αρωματικό 115,0 

Τολουόλιο C7H8 Αρωματικό 103,5 

n-Επτάνιο C7H16 Ραραφίνθ  0 

2,2,4-τριμζκυλο-πεντάνιο - οκτάνιο C8H18 Ιςοπαραφίνθ 100 

2,3,4-τριμζκυλο-πεντάνιο C8H18 Ιςοπαραφίνθ 95,9 

2,5-διμζκυλο-εξάνιο C8H18 Ιςοπαραφίνθ 55,7 

2-μζκυλο-επτάνιο C8H18 Ιςοπαραφίνθ 13,0 

1-εξζνιο C6H12 Ολεφίνθ 63,0 

1-οκτζνιο C8H16 Ολεφίνθ 35,0 

1,2-διμζκυλο-κυκλοεξάνιο C8H16 Ναφκζνιο 79,0 

Αίκυλο-κυκλοεξάνιο C8H16 Ναφκζνιο 41,0 
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