
ΒΕΝΖΘΝΗ  

 Γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ (θίλεζεο) από ηνπο 
θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
θαύζηκε ύιε, θαηά θύξην ιόγν, νη πδξνγνλάλζξαθεο 
(ΗC). 

 

 Έλαο "πδξνγνλάλζξαθαο" (ΗC) είλαη ην κόξην κηαο 
ρεκηθήο έλσζεο, απνηεινύκελε από άηνκα 
πδξνγόλνπ (Η) θαη άλζξαθα (C), ελσκέλα ζε 
δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο.  

 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκα, αιιά ε βελδίλε είλαη ν 
ηύπνο εθείλνο ηνπ πδξνγνλάλζξαθα, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη επξύηεξα ζηνπο βελδηλνθηλεηήξεο.  



 Ο επηθξαηέζηεξνο ηύπνο ζηα πεξηζζόηεξα κίγκαηα είλαη 
ην νλνκαδόκελν "Οθηάλην―    C8Η18. 

 

 Η βελδίλε παξάγεηαη ζηα δηπιηζηήξηα κε ηελ θιαζκαηηθή 
απόζηαμε ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ, ζε ζεξκνθξαζίεο από 
40°C κέρξη 150 C 

 

 Σν εηδηθό βάξνο ηεο είλαη 0,72 - 0,78. 

 

 Η ζνύπεξ πεξηέρεη πνζόηεηεο ηεηξααηζπιηνύρνπ 
κόιπβδνπ, ν νπνίνο είλαη ρεκηθό πξόζζεην, 
ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζηα απηνθίλεηα ρσξίο θαηαιύηε, 
θαη ζθνπό έρεη λα πεξηνξίδεη ηελ θξνπζηηθή θαύζε 
(απηαλάθιεμε) ηνπ θαπζίκνπ ζηηο πςειέο ζρέζεηο 
ζπκπίεζεο. 



ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ ΒΕΝΖΘΝΗ 

 Πηεηηθόηεηα 
 

 Πηεηηθόηεηα είλαη έλα κέηξν ζύγθξηζεο ηεο ηαρύηεηαο ηεο εμάηκηζεο 
ελόο θαπζίκνπ θαη ηνπ απαηηνύκελνπ πνζνύ ζεξκόηεηαο γηα λα 
κεηαηξαπεί από ηελ πγξή ζε αέξηα θαηάζηαζε (απηή εμαξηάηαη από 
ηελ ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο ηνπ).  

 

 Γηα ηελ βελδίλε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαιή αλάκημε ηεο κε ηνλ 
αηκνζθαηξηθό αέξα θαη ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ θαηάιιεινπ θαπζίκνπ 
κίγκαηνο  

 

 Περηεθηηθόηεηα ζε ζείο. 
 

 Η πεξηεθηηθόηεηα ηεο βελδίλεο ζε ζείν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 
0,25%, ιόγσ ηεο δηαζξσηηθήο επίδξαζεο απηνύ ζηα κέηαιια, αιιά 
θαη ζηνλ θαηαιύηε κε ην ζρεκαηηζκό πδξόζεηνπ (πνπ είλαη σο 
γλσζηό πνιύ ελνριεηηθό ζηελ όζθξεζε  



 Περηεθηηθόηεηα ζε λερό. 

 
 Η πγξνπνίεζε ησλ πδξαηκώλ, πνπ εηζέξρνληαη ζηελ δεμακελή 

βελδίλεο, είλαη ε βαζηθή αηηία ηεο ύπαξμεο λεξνύ ζηελ βελδίλε. Οη 
πδξαηκνί απηνί, κε ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (εηδηθά ηελ λύρηα], 
πγξνπνηνύληαη θαη ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. 

 

 Αληηθροσζηηθόηεηα ή Αληηθροηηθόηεηα 

 
 Ολνκάδεηαη ε ηδηόηεηα ηεο βελδίλεο λα θαίγεηαη νκαιά κέζα ζηνλ 

θύιηλδξν, ρσξίο λα πξνθαιείηαη ην θαηλόκελν ηεο απηαλάθιεμεο . 

 

 Κπθινθνξνύλ ηξεηο ηύπνη βελδίλεο: Η ζνύπεξ , ε ακόιπβδε θαη ε 
ζνύπεξ ακόιπβδε .  

 

 Η απιή θαη ε ζνύπεξ πεξηέρνπλ πνζόηεηεο ηεηξααηζπιηνύρνπ 
κόιπβδνπ, ν νπνίνο είλαη ρεκηθό πξόζζεην, ρξεζηκνπνηείηαη κόλν 
ζηα απηνθίλεηα ρσξίο θαηαιύηε, θαη ζθνπό έρεη λα πεξηνξίδεη ηελ 
θξνπζηηθή θαύζε (απηαλάθιεμε) ηνπ θαπζίκνπ ζηηο πςειέο ζρέζεηο 
ζπκπίεζεο. 

 



Μόισβδος θαη ακόισβδε βελδίλε. 

 

 Σν θαηώηεξν όξην ησλ ελώζεσλ ηνπ κνιύβδνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηελ βελδίλε κε κόιπβδν, είλαη 0,15 
γξακ. αλά ιίηξν βελδίλεο (g/Θ).  

 

 ύκθσλα ινηπόλ θαη κε ηελ ζρεηηθή νδεγία ηεο ΕΟΚ, "Βελδίλε 
κε κόισβδο" ζεσξείηαη ε βελδίλε πνπ ε κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα 
ηεο ζε κόιπβδν δελ είλαη αλώηεξε ησλ 0,4 g/Θ νύηε θαηώηεξε 
ησλ 0,15 g/l. 

 

 "Ακόισβδε βελδίλε" ζεσξείηαη ε βελδίλε ηεο νπνίαο ε 
πεξηεθηηθόηεηα ζε κόιπβδν δελ ππεξβαίλεη ηα 0,013 g/Ι.  

 

 Σν θαηώηεξν όξην ησλ 0,15 g/Θ ζηηο ζεκεξηλέο βελδίλεο κε 
κόιπβδν έρεη θαζνξηζηεί, ώζηε νη ρξεζηκνπνηνύκελνη ζήκεξα 
βελδηλνθηλεηήξεο λα ιεηηνπξγνύλ απνδνηηθά ρσξίο 
πξνβιήκαηα.  

 

 Η πνηόηεηα απηή ηεο βελδίλεο κε 0,15 g/l ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
πνιιέο ρώξεο θαη ζηελ Ειιάδα. 



 Πιεολεθηήκαηα ακόισβδες βελδίλες  

 

 εκαληηθόο πεξηνξηζκόο ηεο βιαβεξήο επίδξαζεο ησλ ελώζεσλ 

ηνπ κνιύβδνπ, ιόγσ ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπο, ζηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό. 

 

  Μείσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηήξα από ηηο 

επηθαζήζεηο κνιύβδνπ ζε δηάθνξα ηκήκαηα (π.ρ. έδξεο 

βαιβίδσλ), απμάλνληαο έηζη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ 

  

 Mεηολεθηήκαηα ακόισβδες βελδίλες 

 Απμεκέλν θόζηνο παξαγσγήο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο ζε 

ζρέζε κε απηή πνπ πεξηέρεη κόιπβδν.(20 δνιάξηα αλά 

ηόλν). 

 Απμεκέλν θόζηνο απηνθηλήηνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ακόιπβδε 

βελδίλε θαηά 2% έσο 10%, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ 

θηλεηήξα θαη ηνπ θαηαιύηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 



 Απμεκέλε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα ηελ παξαγσγή 
ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο ζηα δηπιηζηήξηα θαηά 1% έσο 
8%. 

 

 Απαηηήζεηο ππνδνκήο ησλ πξαηεξίσλ δηαλνκήο 
θαπζίκσλ κε λέεο δεμακελέο, λέεο αληιίεο, θαζώο θαη 
ρξήζε λέσλ βπηηνθόξσλ νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά 
ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο. 

 

 Λήςε εηδηθώλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ρξήζεο 
βελδίλεο κε κόιπβδν ζε απηνθίλεηα πνπ έρνπλ 
θαηαιύηεο, όπσο εηδηθό ζηόκην πιήξσζεο 
ξεδεξβνπάξ, εηδηθό ρξώκα ακόιπβδεο, θιπ. 

 

 Απαίηεζε γηα ύπαξμε δηαθνξάο ζηελ ηηκή ππέξ ηεο 
ακόιπβδεο - έζησ θαη κηθξήο -γηα λα απνθεύγεηαη ε 
ζθόπηκε ρξήζε βελδίλεο κε κόιπβδν ζε απηνθίλεηα κε 
θαηαιύηεο  

 



ΑΝΑΛΟΓΘΑ ΜΘΓΜΑΣΟ ΑΕΡΑ - ΚΑΤΘΜΟΤ 

 Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ηέιεηα θαύζε ηεο βελδίλεο, πξέπεη 
απηή λα αεξηνπνηεζεί θαη λα αλακηρζεί αλάινγα κε ηνλ 
αέξα, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ην θαηάιιειν κίγκα αέξα - 
θαπζίκνπ.  

 

 Σν κίγκα απηό, ζηελ ζπλεζηζκέλε ηνπ (θαηά βάξνο) 
ζύλζεζε απνηειείηαη από 1 κέξνο βελδίλεο θαη 14,7 κέξε 
αέξα  

 

 Η αλαινγία απηή ηνπ κίγκαηνο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα. (παξαδ.)  

 

 Σηοητεηοκεηρηθή αλαιογία κίγκαηος είλαη ε αλαινγία 
κίγκαηνο αέξα - θαπζίκνπ ΑFΗ  ζηελ ηέιεηα θαύζε θαη 
ηζνύηαη κε 14,7:1 ή 14,7 Kg, αέξα πξνο 1 Kg βελδίλεο (θαηά 
βάξνο) ή 10.000 ιίηξα αέξα πξνο 1 ιίηξν βελδίλεο (θαηά 
όγθν). 



 

 Πιούζηο κίγκα αέξα - θαπζίκνπ νλνκάδεηαη ηνπ κίγκα πνπ 
πεξηέρεη αλαινγία βελδίλεο πξνο αέξα κεγαιύηεξε από 
απηή πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πιήξε θαύζε. 

 

 Φηωτό κίγκα αέξα - θαπζίκνπ νλνκάδεηαη ηνπ κίγκα πνπ 
πεξηέρεη αλαινγία βελδίλεο πξνο αέξα κηθξόηεξε απ' 
απηήλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πιήξε θαύζε. 

 

ην ζεκείν απηό θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη ν δηαρσξηζκόο: 

 

 ηεο ηέιεηαο ή πιήξνπο θαύζεο, όπνπ θαίγεηαη όιν ην 
θαύζηκν, αλεμάξηεηα ηνπ ηη γίλεηαη κε ηελ πνζόηεηα ηνπ 
αέξα πνπ κεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο θαύζεο. 

 

 ηνηρεηνκεηξηθήο θαύζεο, όπνπ θαίγεηαη όιν ην θαύζηκν 
θαη όινο ν αέξαο πνπ κεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
θαύζεο, δειαδή δελ πεξηζζεύεη θαζόινπ αέξαο.  



 
 ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαύζε γίλεηαη κε πινύζην 

κίγκα, παξνπζηάδεηαη απμεκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ, 

ιόγσ ηεο αηεινύο θαύζεο. 

 

  ηελ πεξίπησζε ηνπ θησρνύ κίγκαηνο, έρεη κεηξεζεί 

όηη γηα ειαθξά θησρό κίγκα ε θαηαλάισζε είλαη 

κηθξόηεξε από εθείλε ηνπ ζηνηρεηνκεηξηθνύ κίγκαηνο.  

 

 Αληίζεηα, όηαλ ην κίγκα ζπλερίζεη λα γίλεηαη 

θησρόηεξν, παξνπζηάδεηαη θαη πάιη απμεκέλε 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ιόγσ αδπλακίαο, πιένλ, 

αλάθιεμεο ηνπ κίγκαηνο  



Ο ιόγνο ιάκδα (ι)  

 Είλαη ην θιάζκα (ιόγνο, αλαινγία) ηνπ 
πξνζδηδόκελνπ αέξα πξνο ηνλ ζεσξεηηθά 
απαηηνύκελν γηα ηε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία ηνπ 
κίγκαηνο αέξα-βελδίλεο. 

 

 Όηαλ, ινηπόλ, ν ιόγνο ι είλαη ίζνο ή πεξίπνπ ίζνο 
κε ηε κνλάδα, ε αλαινγία ηνπ κίγκαηνο είλαη ε 
ζηνηρεηνκεηξηθή:  

    

 

  πξνζδηδόκελνο αέξαο 

      ι  =     —————————————     
  ζεσξεηηθά απαηηνύκελνο αέξαο 



 

 ι = 1      ΣΟΘΥΕΘΟΜΕΣΡΘΚΟ ΜΘΓΜΑ  

 

 

 ι > 1      ΦΣΩΥΟ ΜΘΓΜΑ                                                           

    ( πεξίζζεηα αέξα) 

 

 

 ι < 1      ΠΛΟΤΘΟ ΜΘΓΜΑ                         

     (έιιεηςε αέξα) 









ΚΑΥΣΗ 

 Σν κέησπν ηεο θιόγαο μεθηλά κε ζρεηηθά κηθξή ηαρύηεηα από 
ηνλ αλαθιεθηήξα (κπνπδί) -κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπηλζήξα 
θαη θζάλεη ζηε κέγηζηε ηηκή, όηαλ ζε απηό αλαπηπρζεί, ηνπηθά, ε 
κέγηζηε πίεζε ησλ 30 κε 40 bar θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία.  

 

 Η κέγηζηε απηή ζεξκνθξαζία, πνπ θζάλεη κέρξη ηνπο 2.000 °C, 
νλνκάδεηαη ζεξκνθξαζία θαύζεο. ηε ζπλέρεηα, κε ηε κείσζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο, ην κέησπν ηεο θιόγαο 
εμαζζελεί. Απηό νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε νμπγόλνπ, αιιά θαη ζηελ 
επαθή κε ηα, ζρεηηθά, ςπρξά ηνηρώκαηα ηνπ θπιίλδξνπ. 

 

 H ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ ζα αξθνύζε λα δώζεη ν ζπηλζήξαο γηα 
λα γίλεη ε αλάθιεμε ηνπ κίγκαηνο είλαη 0,005 joule, ελώ ε 
ελέξγεηα πνπ παξάγεη, ζηελ πξάμε, έλαο ζσζηόο ζπηλζήξαο 
είλαη 0,04 joule 

 

 Η αλάθιεμε ηνπ κίγκαηνο γίλεηαη ζην πην δεζηό ζεκείν ηνπ 
ζαιάκνπ θαύζεο, ελώ ην κέησπν ηεο θιόγαο πξνρσξά πξνο ηα 
ςπρξόηεξα ηνηρώκαηα ηνπ θπιίλδξνπ, ρσξίο λα ζρεκαηίδεηαη 
ελδηάκεζα άιιν κέησπν θιόγαο..  



 Τε ζηηγκή ηεο ζπηλζεξνδόηεζεο, αξρηθά αλαθιέγνληαη ηα 
πξώηα κόξηα ηνπ κίγκαηνο πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ 
αλαθιεθηήξα (κπνπδί). 

  

 Με ηελ θαύζε ηνπο αλαπηύζζεηαη πςειή ζεξκνθξαζία, πνπ 
πξνθαιεί ηε δηαδνρηθή αλάθιεμε ησλ κνξίσλ ησλ επόκελσλ 
ζηξσκάησλ ηνπ κίγκαηνο.  

 

 Έηζη, ε θαύζε επεθηείλεηαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο κε 
πνιύ γξήγνξν ξπζκό από ην ζπηλζεξηζηή κέρξη ηα ηνηρώκαηα 
ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο. 

 

  Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν πξνρσξά ε θαύζε, ιέγεηαη ηαρύηεηα 
θαύζεο θαη κεηξηέηαη ζε κέηξα αλά δεπηεξόιεπην. Η ηηκή ηεο 
απμάλεηαη κε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα θαη 
κπνξεί λα θζάζεη από 10 κέρξη 20 κέηξα ην δεπηεξόιεπην.  

 

 Έηζη, ε θαλνληθή θαύζε γίλεηαη πνιύ γξήγνξα θαη κνηάδεη κε 
έθξεμε, ρσξίο, σζηόζν, λα πάξεη πνηέ ηε κνξθή κηαο 
πξαγκαηηθήο έθξεμεο. 



Κξνπζηηθή θαύζε ή απηαλάθιεμε (knocking) 

 
 Ελώ ε θαύζε αξρίδεη από ην κπνπδί θαη εμαπιώλεηαη 

θαλνληθά, μαθληθά ε εμάπισζε απηή απμάλεηαη απόηνκα, 

κέρξη πνπ παίξλεη ηε κνξθή έθξεμεο, δειαδή ηε κνξθή 

ηεο αθαξηαίαο θαύζεο όινπ ηνπ θαύζηκνπ, πνπ κέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή είρε παξακείλεη άθαπζην . 

 

 Η θαύζε απηή ζπλνδεύεηαη από θηύπνπο πνπ αθνύγνληαη 

θαζαξά έμσ από ηνλ θηλεηήξα θαη κνηάδνπλ κε 

κεηαιιηθνύο θηύπνπο. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη 

«πεηξάθηα». 

 



 Ωο αηηία εκθάληζεο ηεο θξνπζηηθήο θαύζεο ζεσξείηαη ε ηαρύηεξε 
κεηάδνζε ηεο θιόγαο κέζα ζην θαύζηκν κίγκα πέξα από θάπνην θξίζηκν 
όξην. Σν όξην απηό εμαξηάηαη από ηνπο εμήο παξάγνληεο:  

 

 

 Από ην θνξηίν ηνπ θηλεηήξα ζε πεξηπηώζεηο κεγάινπ θνξηίνπ 
εκθαλίδνληαη «πεηξάθηα». 

 

 Από ηνλ ηύπν ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο βελδίλεο - ηα «πεηξάθηα» 
εκθαλίδνληαη όηαλ είλαη κηθξόο ν βαζκόο νθηαλίσλ. 

 

 Από ηε ζρέζε ζπκπίεζεο – κεγαιύηεξε ζπκπίεζε, ιόγσ κε 
εγθεθξηκέλσλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή κεηαηξνπώλ ζηνλ 
θηλεηήξα. 

 

 Από ηε κνξθή ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο θαη ηελ αλνκνηόκνξθε 
θαηαλνκή ηνπ κίγκαηνο κέζα ζε απηόλ. 

 

 Από ηελ θαθή ςύμε ησλ θπιίλδξσλ. 

 

 Από ηελ άθαηξε ζηηγκή ηεο αλάθιεμεο, ιόγσ εζθαικέλεο ξύζκηζεο 
ηνπ αβάλο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλ ππάξρεη πεξηζζόηεξε από ηελ 
θαλνληθή πξνπνξεία αλάθιεμεο  



 πλέπεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απηαλάθιεμεο είλαη: 

 
 Η ππεξζέξκαλζε ηνπ θηλεηήξα,  

 

 Η πηώζε ηεο απόδνζεο ηνπ, 

 

 Η θόπσζε ησλ ιεηηνπξγνύλησλ εμαξηεκάησλ ηνπ 

 

 Η κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ηνπο (π.ρ. ηξύπεκα 
εκβόινπ). 

 

 Η απμεκέλε θαηαλάισζε. 

 

  Η απμεκέλε πνζόηεηα ξππαληώλ ζηα θαπζαέξηα. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 



Τν θαηλόκελν ηεο πξναλάθιεμεο  

 Η πξναλάθιεμε είλαη κηα ηνπηθή αλάθιεμε 
θαπζίκνπ, ζπκβαίλεη ζε αθαηάιιειε ζηηγκή (πξηλ ηε 
ζπηλζεξνδόηεζε), εμαηηίαο ηεο ηνπηθήο 
ππεξζέξκαλζεο ζηελ θεθαιή ηνπ εκβόινπ ή ζην 
ζάιακν θαύζεο.  

 

 Η ππεξζέξκαλζε απηή δεκηνπξγείηαη από 
ππξαθησκέλα ππνιείκκαηα ηεο θαύζεο 
(θαξβνπλίδηα), πνπ παξακέλνπλ κέζα ζην ζάιακν 
θαύζεο.  

 

 Η πξναλάθιεμε νθείιεηαη ζπρλά θαη ζε ιαλζαζκέλν 
ρξνληζκό ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο.  

 

 Εκθαλίδεηαη δε ζαλ κηα κνξθή απηαλάθιεμεο  



 Βαζκόο νθηαλίνπ  

 Είλαη γλσζηό όηη θάζε βελδηλνθηλεηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 
γηα λα εξγάδεηαη κε βελδίλε νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθώλ, ώζηε λα 
κελ εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν ηεο απηαλάθιεμεο.  

 

 Γη' απηό, ππάξρεη βελδίλε απιή θαη ζνύπεξ πνπ δηαθέξνπλ κόλν 
σο πξνο ην βαζκό νθηαλίνπ. 

 

  Η βαζκνιόγεζε ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ βελδίλεο θαη ν 
πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ νθηαλίνπ. 

 

 ύγθξηζε κε πξόηππα κίγκαηα θαπζίκσλ (πδξνγνλαλζξάθσλ),  
θαλνληθό επηάλην ηζννθηάλην  

 

 Έλαο ηύπνο βελδίλεο έρεη βαζκό νθηαλίνπ 85%, όηαλ θαηά ηε 
δνθηκαζία ηεο  παξνπζηάδεη ηελ ίδηα εθξεθηηθόηεηα κε κίγκα 
θαλνληθνύ επηαλίνπ θαη ηζννθηαλίνπ, πνπ πεξηέρεη 85% θαη' 
όγθν ηζννθηάλην  



 Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη όηη όζν 

κεγαιύηεξν βαζκό νθηαλίνπ έρεη κία βελδίλε 

ηόζν θαιύηεξεο πνηόηεηαο είλαη.  

 

 Γηα λα απμεζεί ν βαζκόο νθηαλίνπ κηαο 

βελδίλεο ρξεζηκνπνηνύληαη νξηζκέλα 

πξόζζεηα (π.ρ. ηεηξααηζπιηνύρνο κόιπβδνο).  



Καπζαέξηα 

 Από ηελ θαύζε ηνπ κίγκαηνο αέξα-βελδίλεο παξάγνληαη 
νξηζκέλα πξντόληα πνπ ζπλζέηνπλ ηα θαπζαέξηα.  

 

 Εάλ ε θαύζε είλαη ηέιεηα (πιήξεο), ηόηε νιόθιεξε ε 
πνζόηεηα ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ πδξνγόλνπ ηνπ 
πδξνγνλάλζξαθα (βελδίλεο) ελώλεηαη κε ην νμπγόλν ηνπ 
αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη παξάγεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
(C02) θαη λεξό (Η20) ππό κνξθή πδξαηκώλ, ιόγσ ηεο 
πςειήο ζεξκνθξαζίαο.  

 

 Ο αέξαο, όκσο, πεξηέρεη , θαη  ην άδσην, ε παξνπζία ηνπ 
νπνίνπ ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα είλαη 75,5% θαηά βάξνο (ή 
78% θαη' όγθν). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαύζεο, ην άδσην 
ελώλεηαη κε ην νμπγόλν, δεκηνπξγώληαο ελώζεηο (νμείδηα) 
ηνπ αδώηνπ, νη νπνίεο απνκαθξύλνληαη κε ηα θαπζαέξηα  



 Μηα κηθξή πνζόηεηα πδξνγνλαλζξάθσλ δελ πξνιαβαίλεη λα 
θαεί θαη εμέξρεηαη από ην ζάιακν θαύζεο κε ηε κνξθή 
αθνπζηώλ πδξνγνλαλζξάθσλ (ΗC). 

 

 Μηα κηθξή, επίζεο, πνζόηεηα βελδίλεο θαίγεηαη κεξηθώο, θαη 
αληί λα ζρεκαηίζεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (C02), ζρεκαηίδεη 
κνλνμείδην (C0). 

 

 Οη δύν απηέο ελώζεηο, ΗC θαη CO, είλαη ξππαληέο θαη ε 
πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζηα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ δελ 
πξέπεη λα μεπεξλά νξηζκέλα όξηα. 

 

 Ο ηξίηνο ξππαληήο πνπ θαη απηόο πξέπεη λα είλαη ζε 
πεξηνξηζκέλα όξηα, είλαη ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ (ΝΟΥ).  

 

 ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ην άδσην είλαη ρεκηθά 
νπδέηεξν θαη δελ ελώλεηαη κε άιια ζηνηρεία. Μέζα ζην 
ζάιακν θαύζεο, όκσο, αλαπηύζζνληαη πνιύ πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο (κέρξη 2.000 °0), ζηηο νπνίεο ην ζηνηρεηαθό 
άδσην (Ν2) ελώλεηαη κε ην ζηνηρεηαθό νμπγόλν (02) θαη 
ζρεκαηίδνληαη ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ (ΝΟΥ). 



 ηνπο θηλεηήξεο ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο ππάξρεη έλαο 

αθόκε ξππαληήο, νη ελώζεηο, δειαδή, ηνπ κνιύβδνπ.  

 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα λα απμεζεί ε ζρέζε 

ζπκπίεζεο ζηνπο βελδηλνθηλεηήξεο, πξνζηίζεηαη κηα 

ρεκηθή νπζία, ν ηεηξααηζπιηνύρνο κόιπβδνο, πνπ 

πεξηέρεη κόιπβδν.  

 

 Η νπζία απηή κεηά ηελ θαύζε ηεο βελδίλεο εμέξρεηαη από 

ηελ εμάηκηζε καδί κε ηα θαπζαέξηα, κε ηε κνξθή 

δηαθόξσλ αεξίσλ ελώζεσλ ηνπ κνιύβδνπ.  

 

 Απηέο νη ελώζεηο είλαη δειεηεξηώδεηο θαη 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ξππαληέο πνπ ξππαίλνπλ ηελ 

αηκόζθαηξα. 

 



 

 Σέινο, αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο βελδίλεο ζε 
ζείν (S) καδί κε ηα θαπζαέξηα εθπέκπεηαη αθόκε έλαο 
ξππαληήο πνπ είλαη ην πξντόλ ηεο θαύζεο ηνπ ζείνπ, 
δειαδή ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2). 

 

 

 Οη δύν ηειεπηαίνη ξππαληέο, νη ελώζεηο ηνπ κνιύβδνπ 
θαη ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, δελ πξνβιέπεηαη, 
λνκνζεηηθά, λα ειέγρνληαη κε αλίρλεπζε ηνπο ζηα 
θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ, γηαηί ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη κεησζεί 
ζην ειάρηζην ε παξνπζία ζείνπ θαη κνιύβδνπ ζηε 
βελδίλε πνπ, θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη (ακόιπβδε 
βελδίλε). 

 


