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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση πειραµατικών
δεδοµένων από τη χρήση του βιοντίζελ στην κίνηση των γεωργικών
ελκυστήρων. Η παραγωγή του βιοντίζελ έγινε από ελαιούχα φυτά όπως
ελαιοκράµβη και ηλίανθο, µε τη µέθοδο της καταλυτικής
µετεστεροποίησης. ∆οκιµάστηκε αυτούσιο βιοντίζελ και µείγµατα αυτού
µε συµβατικό ντίζελ. Οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν επί του γεωργικού
ελκυστήρα ZETOR 7745. Οι µετρήσεις ελήφθησαν επί του δυναµοδότη,
µε τη βοήθεια του δυναµόµετρου FROMENT XT200. Η επεξεργασία
των αποτελεσµάτων έγινε µε τη µορφή διαγραµµάτων της ισχύος, της
ροπής στρέψης και της ειδικής κατανάλωσης καυσίµου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να υποκατασταθεί µέρος των συµβατικών
καυσίµων µε άλλα καύσιµα, που δε θα προέρχονται από το αργό
πετρέλαιο. Στην περίπτωση αυτή κάθε κινητήρας θα καταναλώνει ένα
µίγµα καυσίµου, εν µέρει προερχόµενο από το αργό πετρέλαιο και εν
µέρει από άλλες πηγές, κατά κύριο λόγο ανανεώσιµες. Η δυνατότητα
αυτή µπορεί να επεκταθεί και να φθάσει σε πλήρη υποκατάσταση των
συµβατικών καυσίµων.
Σήµερα, τη µοναδική βιώσιµη λύση για την αντικατάσταση του
συµβατικού ντίζελ κίνησης αποτελεί η χρήση των Μεθυλεστέρων

Λιπαρών Οξέων ( Fatty Acid Methyl Esters, FAME), που είναι ευρύτερα
γνωστοί µε τον όρο βιοντίζελ (biodiesel). Το βιοντίζελ είναι δυνατόν να
παραχθεί από µια µεγάλη ποικιλία πρώτων υλών, όπως είναι τα κοινά
φυτικά έλαια (π.χ. κραµβέλαιο, σογιέλαιο, βαµβακέλαιο, ηλιέλαιο,
φοινικέλαιο, κ.ά.) και ζωικά λίπη. Για την παραγωγή του βιοντίζελ τα
λιπαρά οξέα των ανωτέρω πηγών υπόκεινται σε µία διαδικασία που
ονοµάζεται µετεστεροποίηση (transesterification) [1]. Σ’ αυτή τη χηµική
αντίδραση, τα φυτικά έλαια ή τα ζωικά λίπη αντιδρούν υπό την παρουσία
ενός καταλύτη (συνήθως µίας βάσης) µε µία αλκοόλη (µεθανόλη) για
την παραγωγή των αλκυλεστέρων (των µεθυλεστέρων) των λιπαρών
οξέων. Χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία των οχηµάτων ως αυτούσιο
καύσιµο (Β100) ή σε µείγµα µε υψηλής ποιότητας συµβατικό ντίζελ. Για
παράδειγµα, το καύσιµο B30 υποδηλώνει την ανάµιξη 30% βιοντίζελ µε
συµβατικό ντίζελ. Σε σχέση µε το συµβατικό ντίζελ, το βιοντίζελ είναι
πιο φιλικό προς το περιβάλλον επειδή παρουσιάζει µεγαλύτερη
βιοδιασπασιµότητα, είναι µη τοξικό και η καύση του δίνει µικρότερες
εκποµπές των επικίνδυνων ρύπων, όπως είναι για παράδειγµα το
µονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι υδρογονάνθρακες (HC) και η
σωµατιδιακή ύλη (PM), ενώ θεωρείται ως καύσιµο µηδενικής εκποµπής
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), λόγω της φυτικής του προέλευσης.
Ωστόσο, το διαλυτό οργανικό µέρος των σωµατιδίων και τα οξείδια του
αζώτου (NOX) εµφανίζονται ελαφρώς αυξηµένα. Η ποιότητα του
παραγόµενου βιοντίζελ είναι δυνατόν να επηρεαστεί από αρκετούς
παράγοντες, όπως είναι η ποιότητα των πρώτων υλών, η περιεκτικότητά
τους σε λιπαρά οξέα, η διαδικασία παραγωγής, κ.ά. Για το λόγο αυτό θα
πρέπει να ελέγχεται η ποιότητά του σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
διαφόρων διεθνών προτύπων.
Οι Agarwal και Das [2] δοκίµασαν διαφορετικά µείγµατα συµβατικού
ντίζελ µε βιοντίζελ, που παρήγαγαν από λινέλαιο, σε έναν τετράχρονο,
υδρόψυκτο, µονοκύλινδρο πετρελαιοκινητήρα. Η έρευνά τους έδειξε ότι
το µείγµα, που περιείχε 20 % βιοντίζελ, έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα
σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Οι Lue et al. [3] χρησιµοποίησαν ως καύσιµο,
µείγµατα βιοντίζελ Β20 και Β30 από υποβαθµισµένα φυτικά έλαια
(τηγανέλαια), σε έναν µικρό κινητήρα άµεσης εγχύσεως. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία της έρευνας αυτής, τα µείγµατα Β20 και Β30 έδωσαν
υψηλότερες εκποµπές σωµατιδιακής ύλης συγκρινόµενες µε αυτές του
συµβατικού ντίζελ και µάλιστα οι εκποµπές της σωµατιδιακής ύλης
βαίνουν αυξανόµενες σε σχέση µε την αύξηση της περιεκτικότητας του
βιοντίζελ στο µείγµα. Οι Al-Widyan et al. [4] δοκίµασαν διαφορετικά
µείγµατα βιοντίζελ (Β100, Β75, Β50 και Β25) σε έναν µονοκύλινδρο,
άµεσης εγχύσεως πετρελαιοκινητήρα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της

έρευνάς τους, τα µείγµατα, συγκρινόµενα µε το συµβατικό ντίζελ,
παρουσίασαν υψηλότερο βαθµό απόδοσης, µικρότερη ειδική
κατανάλωση και χαµηλότερες εκποµπές όσον αφορά το CO και τους HC.
Οι Carraretto et al. [5] παρήγαγαν βιοντίζελ από µείγµα διαφορετικών
φυτικών ελαίων (κραµβέλαιου, σογιέλαιου και ηλιέλαιου) µε τη µέθοδο
της καταλυτικής µετεστεροποίησης, στη συνέχεια το ανάµειξαν σε
διαφορετικές αναλογίες µε συµβατικό ντίζελ (όπως Β20, Β30, Β50, Β70,
Β80, και Β100) και τέλος το δοκίµασαν σε έναν εξακύλινδρο κινητήρα
άµεσης εγχύσεως, ο οποίος χρησιµοποιείται σε αστικά λεωφορεία. Από
την έρευνά τους προέκυψε ότι καθώς αυξάνεται η αναλογία του
βιοντίζελ στο µίγµα, η ισχύς και η ροπή στρέψης παρουσιάζονται
ελαφρώς µειωµένες. Συγκεκριµένα, κατά τη δοκιµή µε Β100, η µείωση
αυτή διαµορφώθηκε στο 3 % της µέγιστης ισχύος και στο 5 % της
µέγιστης ροπής στρέψης, σε σχέση µε το συµβατικό ντίζελ. Αντιθέτως, η
ειδική κατανάλωση καυσίµου εµφανίζεται αυξηµένη κατά +16 % σε
ολόκληρο το εύρος των στροφών, λόγω του µεγαλύτερου ειδικού
βάρους. Στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τα πραγµατικά µεγέθη του
κινητήρα επενέβησαν ρυθµίζοντας κατάλληλα την προπορεία έγχυσης.
Μειώνοντας την προπορεία έγχυσης επέτυχαν να αυξήσουν την ισχύ και
τη ροπή στρέψης σχεδόν στο επίπεδο του συµβατικού ντίζελ και
ταυτόχρονα να µειώσουν την ειδική κατανάλωση καυσίµου.
Στην Ελλάδα, η χρήση του βιοντίζελ βρίσκεται ακόµη σε αρχικό
στάδιο. Οι περισσότερες µελέτες, που έχουν πραγµατοποιηθεί, αφορούν
κυρίως τη µέτρηση των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων µετά την καύση
αυτούσιου βιοντίζελ και µειγµάτων του από µικρότερους κινητήρες, που
προορίζονται για το σύνολο των επιβατικών οχηµάτων, [6]. Εποµένως,
εύλογα προκύπτει το ερώτηµα σχετικά µε τις επιπτώσεις των νέων αυτών
καυσίµων στους µεγαλύτερους κινητήρες άµεσης εγχύσεως, που
χρησιµοποιούνται στα βαρύτερα οχήµατα και ιδίως στα αυτοκινούµενα
γεωργικά µηχανήµατα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να µελετήσει
την επίδραση του βιοντίζελ από διαφορετικά φυτικά έλαια (κραµβέλαιο
και ηλιέλαιο), καθώς και µειγµάτων τους µε συµβατικό ντίζελ, στα
ενεργειακά µεγέθη (ισχύς, ροπή στρέψης και ειδική κατανάλωση) του
πετρελαιοκινητήρα ενός γεωργικού ελκυστήρα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραγωγή βιοντίζελ
Η παραγωγή του βιοντίζελ έγινε σε µικρή κλίµακα, από διαφορετικά
φυτικά έλαια, όπως αυτών της ελαιοκράµβης και του ηλίανθου. Για το

λόγο αυτό αναπτύχθηκε µία πειραµατική µονάδα παραγωγής [7], η οποία
περιλαµβάνει τη συσκευή έκθλιψης ελαιούχων σπόρων (Farmer 10) και
έναν αντιδραστήρα µετεστεροποίησης φυτικών ελαίων. Η συσκευή
Farmer 10 είναι κατάλληλα σχεδιασµένη για ψυχρή έκθλιψη, χωρίς να
προηγηθεί οποιαδήποτε επεξεργασία των σπόρων. Ο κυριότερος
µηχανισµός της συσκευής αυτής είναι το πιεστήριο (Σχήµα 1). Επίσης,
περιλαµβάνει έναν ηθµό (φίλτρο) για τον καθαρισµό του παραγόµενου
λαδιού, µία αντλία κυκλοφορίας του λαδιού και µία σειρά πλαστικών
δοχείων, για την τοποθέτηση των ελαιούχων σπόρων, την ιζηµατοποίηση
και την αποθήκευση του καθαρού λαδιού. Ο αντιδραστήρας
µετεστεροποίησης φυτικών ελαίων (Σχήµα 2) είναι µία ιδιοκατασκευή
σχετικά χαµηλού κόστους, η οποία αποτελείται από ένα µεταλλικό
δοχείο θέρµανσης του λαδιού (1), ένα ανοξείδωτο κωνικό δοχείο µείξης/
στράγγισης (2), ένα πλαστικό δοχείο αποθήκευσης του παραγόµενου
βιοντίζελ (3), µία φυγοκεντρική αντλία (4), ελαστικούς αγωγούς και
ένσφαιρους χειροκίνητους διακόπτες.
Η παραγωγή του βιοντίζελ έγινε µε τη µέθοδο της καταλυτικής
µετεστεροποίησης. Ως αλκοόλη χρησιµοποιήθηκε η µεθανόλη (CH3OH)
λόγω χαµηλότερου κόστους και ως καταλύτης χρησιµοποιήθηκε το
NaOH. Οι ιδιότητες του παραγόµενου βιοντίζελ ελαιοκράµβης και
ηλίανθου καθώς και των µιγµάτων τους µε συµβατικό ντίζελ
αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν βάσει του ευρωπαϊκού πρότυπου EN
14214 και του αµερικανικού ASTM D-6751 (Πίνακας 1).

Σχήµα 1. Το πιεστήριο

Σχήµα 2. Ο αντιδραστήρας µετεστεροποίησης φυτικών ελαίων
Πίνακας 1. Ιδιότητες του συµβατικού ντίζελ, βιοντίζελ και των
µιγµάτων τους.
Ιδιότητες
Θερµογόνος
δύναµη
[MJ/kg]
Ιξώδες στους
40ºC [mm2/s]
Πυκνότητα
στους 15ºC
[g/cm3]

Β5

Βιοντίζελ ελαιοκράµβης
Β30
Β50
Β100

Β5

Βιοντίζελ ηλίανθου
Β30
Β50

Β100

Ντίζελ

42,79

41,67

39,88

36,33

42,01

41,72

39,12

35,83

43,30

4,63

5,23

5,35

5,83

4,52

4,64

5,70

6,18

3,47

0,844

0,862

0,871

0,895

0,851

0,864

0,874

0,898

0,831

Πετρελαιοκινητήρας και συσκευές µέτρησης
Προκειµένου να αποκτηθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα σχετικά µε τα
πλεονεκτήµατα και τις ανεπάρκειες από τη χρήση του βιοντίζελ ως
υποκατάστατο καύσιµο του συµβατικού ντίζελ, πραγµατοποιήθηκε σειρά
δοκιµών επί του πετρελαιοκινητήρα άµεσης εγχύσεως του γεωργικού
ελκυστήρα. ZETOR 7745. Ο συγκεκριµένος ελκυστήρας ελέγχθηκε εκ
των προτέρων και διαπιστώθηκε ότι ήταν σε άριστη τεχνική κατάσταση.
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι στο συγκεκριµένο πετρελαιοκινητήρα

δεν έγινε καµία απολύτως µετατροπή. Στον Πίνακα 2 δίνονται τα
σηµαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
Η πειραµατική διαδικασία προέβλεπε διαφορετικές οµάδες δοκιµών:
µε συµβατικό ντίζελ, µε αυτούσιο βιοντίζελ φυτικών ελαίων (Β100)
όπως κραµβέλαιο (µη ραφιναρισµένο) και ηλιέλαιο (ραφιναρισµένο) και
µιγµάτων συµβατικού ντίζελ µε βιοντίζελ στις αναλογίες των Β5, Β30
και Β50.
Η µέτρηση των βασικών παραµέτρων του κινητήρα έγινε επί του
άξονα του δυναµοδότη (PTO) του γεωργικού ελκυστήρα, µε τη βοήθεια
του ηλεκτρικού δυναµόµετρου FROMENT XT200 (Σχήµα 3). Όλες οι
δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τον κώδικα No 2 του OECD
(Organization for Economics Cooperation and Development). Οι
σταθερές στροφές του δυναµοδότη, που επιλέχτηκαν καθ’ όλη τη
διάρκεια των δοκιµών, ήταν 540 min-1, ενώ ο κινητήρας λειτουργούσε µε
τη µέγιστη παροχή καυσίµου. Η επιλογή των κύριων και δευτερευόντων
φορτίων, καθώς και η ανάγνωση των ενδείξεων γινόταν µε τη βοήθεια
του ψηφιακού οργάνου του δυναµόµετρου.

Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του πετρελαιοκινητήρα
Τύπος πετρελαιοκινητήρα
Ονοµαστική ισχύς (ISO 1585)
Ονοµαστικός αριθµός στροφών
Ροπή στρέψης στις 1590 min-1
Ειδική κατανάλωση
Αριθµός κυλίνδρων
∆ιάµετρος x ∆ιαδροµή
Σχέση συµπίεσης
Κυβισµός
Σύστηµα ψύξης
Σύστηµα πλήρωσης
Αντλία υψηλής πίεσης

Ζ 7701 Τ
57 kW
2200 min-1
285,3 Nm
245 g/kW·h
4
102 x 120 mm
17:1
3923 cm3
Yδρόψυκτο
Υπερπλήρωση µε στροβιλοσυµπιεστή
καυσαερίων
PP4M9K1e3137

Σχήµα 3. Το ηλεκτρικό δυναµόµετρο FROMENT XT200
Μεθοδολογία υπολογισµού µεγεθών πετρελαιοκινητήρα
Είναι προφανές ότι πολλαπλασιάζοντας τη δύναµη πέδησης που
φορτίζει τον άξονα εξόδου επί την ακτίνα αυτού προκύπτει η ροπή
πέδησης. Εποµένως, η ροπή πέδησης είναι ίση µε τη ροπή στρέψης µε
την οποία ο κινητήρας αναγκάζει σε περιστροφή τον άξονα του.
Σύµφωνα, µε τον κατασκευαστή του δυναµόµετρου [8] η ροπή στρέψης
(Md) υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

Md =

N e × 9549
n

(1)

Όπου: Md είναι η ροπή στρέψης [Nm], Ne είναι η πραγµατική ισχύς [kW]
και n είναι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα [rpm].
Ανάγοντας
την
πραγµατική
ισχύ
που
αποδίδει
ένας
πετρελαιοκινητήρας καταναλώνοντας συγκεκριµένη ποσότητα καυσίµου
στη µονάδα του χρόνου, προκύπτει το µέγεθος της πραγµατικής ειδικής
κατανάλωσης καυσίµου (me). Στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία, η
πραγµατική ειδική κατανάλωση καυσίµου αναφέρεται ως "brake specific
fuel consumption (bsfc)", δηλαδή κατανάλωση καυσίµου ανηγµένη
(ειδική) στην ισχύ που προσδιορίζεται σε πέδη και ορίζεται από τη
σχέση:

(2)
Όπου: me είναι η πραγµατική ειδική κατανάλωση καυσίµου [g/kWh], mb
είναι η ωριαία κατανάλωση καυσίµου [kg/h] και Ne είναι η πραγµατική
ισχύς [kW].
Η ωριαία κατανάλωση (mb) εκφράζει την ισχύ που αναπτύσσει ο
κινητήρας ανά χιλιόγραµµο καυσίµου που καταναλώνει σε µία ώρα και
δίνεται από τη σχέση:
(3)
Όπου: mb είναι η ωριαία κατανάλωση καυσίµου [kg/h], Vb είναι η µέση
ωριαία κατανάλωση κατ’ όγκο [l/h] και ρ είναι το ειδικό βάρος καυσίµου
[kg/l].
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα συγκριτικά αποτελέσµατα των δοκιµών δίνονται στη συνέχεια υπό
τη µορφή χαρακτηριστικών καµπυλών της ισχύος, της ροπής στρέψης
και της ειδικής κατανάλωσης καυσίµου, σε συνάρτηση των στροφών του
κινητήρα.
Στο Σχήµα 4 δίνονται τα διαγράµµατα σύγκρισης των καµπυλών της
ισχύος και της ροπής στρέψης του κινητήρα, όταν αυτός κινήθηκε µε
αυτούσιο βιοντίζελ κραµβέλαιου (Β100) και µείγµατα αυτού µε
συµβατικό ντίζελ, στις αναλογίες των Β5, Β30 και Β50. Οι καµπύλες
τόσο της ισχύος όσο και της ροπής στρέψης, για τα µείγµατα των Β5,
Β30 και Β50, παρουσιάζονται εµφανώς καλύτερες σε σχέση µε το
αυτούσιο βιοντίζελ Β100, σε ολόκληρο το εύρος των στροφών. Κατά τη
διάρκεια των δοκιµών µε το βιοντίζελ Β5 και Β30, η ονοµαστική ισχύς
µετρήθηκε 56,62 kW, ενώ κατά τη δοκιµή µε το βιοντίζελ Β100 ήταν
54,41 kW. Στη συγκεκριµένη περίπτωση προκύπτει µία διαφορά
ονοµαστικής ισχύος της τάξεως του 2,21 kW ήτοι 3,9 %. Για το
βιοντίζελ Β50, η µέγιστη ροπή στρέψης που µετρήθηκε ήταν 305,14 Nm
στις 1517 min-1 και για το βιοντίζελ Β100 ήταν 283,89 Nm στις 1656
min-1. Πρόκειται για µία διαφορά της τάξεως των 21,25 Nm, ήτοι 6,96
%. Η µέγιστη ροπή στρέψης για το αυτούσιο βιοντίζελ (Β100)
επιτυγχάνεται σε υψηλότερες στροφές, λόγω της αυξηµένης ταχύτητας
καύσης που παρουσιάζει το βιοντίζελ, γεγονός που επιβεβαιώνεται και
από την εργασία των Cardone et al. [9].

Στο Σχήµα 5 δίνονται τα διαγράµµατα σύγκρισης των καµπυλών της
ισχύος και της ροπής στρέψης του κινητήρα, όταν αυτός κινήθηκε µε
αυτούσιο βιοντίζελ ηλιέλαιου (Β100) και µείγµατα αυτού µε συµβατικό
ντίζελ, στις αναλογίες των Β5, Β30 και Β50. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση, οι καµπύλες της ισχύος και της ροπής στρέψης για το µείγµα
Β5 εµφανίζονται να είναι καλύτερες σε σχέση µε το καύσιµο Β100 και
τα άλλα µείγµατα των Β30 και Β50, σχεδόν σε ολόκληρο το εύρος των
στροφών. Κατά τη δοκιµή µε το βιοντίζελ Β5, η ονοµαστική ισχύς
µετρήθηκε 56,62 kW, ενώ κατά τη δοκιµή µε το βιοντίζελ ηλιέλαιου
Β100 ήταν 53,68 kW. Εποµένως, προκύπτει µία διαφορά ονοµαστικής
ισχύος της τάξεως του 2,94 kW ήτοι 5,19 %. Επίσης, η µέγιστη ροπή
στρέψης µετρήθηκε για το µείγµα Β5 και ήταν 301,42 Nm στις 1559
min-1 και για το βιοντίζελ Β100 ήταν 286,25 Nm στις 1617 min-1.
Πρόκειται για µία διαφορά της τάξεως των 15,17 Nm, ήτοι 5,03 %.
Στο Σχήµα 6 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα σύγκρισης των
καµπυλών της ισχύος και της ροπής στρέψης του κινητήρα, όταν αυτός
κινήθηκε µε συµβατικό ντίζελ και αυτούσιο βιοντίζελ (Β100)
κραµβέλαιου και ηλιέλαιου. Είναι φανερό ότι, για τα καύσιµα Β100 από
κραµβέλαιο και ηλιέλαιο, οι καµπύλες τόσο της ισχύος όσο και της
ροπής στρέψης σχεδόν ταυτίζονται σε ολόκληρο το εύρος των στροφών.
Κατά τη διάρκεια των δοκιµών, η ονοµαστική ισχύς που µετρήθηκε για
το συµβατικό ντίζελ ήταν 57,35 kW, για το αυτούσιο βιοντίζελ
κραµβέλαιου ήταν 54,41 kW και για το αυτούσιο βιοντίζελ ηλιέλαιου
ήταν 53,68 kW. Εποµένως, το καύσιµο Β100 από κραµβέλαιο
παρουσιάζει καλύτερη ονοµαστική ισχύ σε σχέση µε το Β100 του
ηλιέλαιου αλλά υπολείπεται της ονοµαστικής ισχύος του συµβατικού
ντίζελ κατά 2,94 kW ήτοι 5,12 %. Για το συµβατικό ντίζελ, η µέγιστη
ροπή στρέψης που µετρήθηκε ήταν 299,81 Nm στις 1544 min-1 και για
το καύσιµο Β100 από ηλιέλαιο ήταν 286,25 Nm στις 1617 min-1.
Πρόκειται για µία διαφορά της τάξεως των 13,56 Nm, ήτοι 4,5 %.
Επίσης, η διαθέσιµη ροπή του κινητήρα, µε βάση τις µετρήσεις της
µέγιστης ροπής και της ροπής στην ονοµαστική ισχύ υπολογίστηκε στο
21,2 %, όταν ο κινητήρας κινήθηκε µε συµβατικό ντίζελ και για το
καύσιµο Β100 από ηλιέλαιο υπολογίστηκε στο 22,3 %. Η διαθέσιµη
ροπή στρέψης είναι ένα χαρακτηριστικό µέγεθος που µας βοηθάει να
εκτιµήσουµε την απόδοση του κινητήρα και κατ’ επέκταση την
ικανότητα του γεωργικού ελκυστήρα να αντιµετωπίζει τις στιγµιαίες
υπερφορτίσεις.

Σχήµα 4. Σύγκριση των καµπυλών της ισχύος και της ροπής στρέψης
του κινητήρα, όταν αυτός κινήθηκε µε αυτούσιο βιοντίζελ κραµβέλαιου
(Β100) και µείγµατα αυτού µε συµβατικό ντίζελ στις αναλογίες των Β5,
Β30 και Β50.

Σχήµα 5. Σύγκριση των καµπυλών της ισχύος και της ροπής στρέψης
του κινητήρα, όταν αυτός κινήθηκε µε αυτούσιο βιοντίζελ ηλιέλαιου
(Β100) και µείγµατα αυτού µε συµβατικό ντίζελ στις αναλογίες των Β5,
Β30 και Β50.

Σχήµα 6. Σύγκριση των καµπυλών της ισχύος και της ροπής στρέψης
του κινητήρα, όταν αυτός κινήθηκε µε συµβατικό ντίζελ και αυτούσιο
βιοντίζελ (Β100) προερχόµενο από κραµβέλαιο και ηλιέλαιο.

Τέλος, στο Σχήµα 7 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα σύγκρισης των
καµπυλών της ειδικής κατανάλωσης καυσίµου του κινητήρα, όταν αυτός
κινείται µε συµβατικό ντίζελ, βιοντίζελ ελαιοκράµβης (Β100), βιοντίζελ
ηλιέλαιου (Β100) και µείγµατα αυτών, στις αναλογίες των Β5, Β30 και
Β50. Οι καµπύλες της ειδικής κατανάλωσης για το συµβατικό ντίζελ και
τα µείγµατα των Β5 και Β30 σχεδόν ταυτίζονται. Αντιθέτως, οι
καµπύλες του βιοντίζελ Β50 και Β100 παρουσιάζουν µεγαλύτερη ειδική
κατανάλωση σε ολόκληρο το εύρος των στροφών, λόγω µεγαλύτερου
ειδικού βάρους.

Σχήµα 7. Σύγκριση των καµπυλών της ειδικής κατανάλωσης καυσίµου
του κινητήρα, όταν αυτός κινείται µε συµβατικό ντίζελ, βιοντίζελ
ελαιοκράµβης (Β100), βιοντίζελ ηλιέλαιου (Β100) και µείγµατα αυτών
στις αναλογίες των Β5, Β30 και Β50.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η χρήση βιοντίζελ Β100 και µειγµάτων µε συµβατικό ντίζελ κίνησης
είναι δυνατή χωρίς ή µε περιορισµένες επεµβάσεις στον
πετρελαιοκινητήρα.
2. Η απόδοση των πετρελαιοκινητήρων άµεσης εγχύσεως δεν
επηρεάζεται σηµαντικά από τη χρήση µεθυλεστέρων διαφορετικών
φυτικών ελαίων (κραµβέλαιο και ηλιέλαιο) καθώς και
των
µειγµάτων τους µε συµβατικό ντίζελ (Β5, Β30 και Β50).
3. Η αυξηµένη ειδική κατανάλωση του Β100, προερχόµενο είτε από
κραµβέλαιο είτε από ηλιέλαιο, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο
διαφορετικό ειδικό βάρος.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς της εργασίας αυτής, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν
θερµά τις εταιρείες "Η ∆ΗΜΗΤΡΑ" Α.Ε. και "ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ"
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