ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

Λεωνίδας Ντζιαχρήστος
∆ρ. Μηχ/γος Μηχ/κος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Χρήση και επιπτώσεις των
βιοκαυσίµων σε κινητήρες
εσωτερικής καύσης

ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΠΘ, 28-11-2008

Στόχοι για τη χρήση βιοκαυσίµων στις µεταφορές

¾ Τα βιοκαύσιµα προωθούνται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην
προσπάθεια:
 Βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας,
 ∆ιαµερισµού των πηγών ενέργειας,
 Αντιµετώπισης του φαινοµένου του θερµοκηπίου,
 Ενδυνάµωσης του γεωργικού τοµέα.

¾ Οι στόχοι που έχουν τεθεί περιλαµβάνουν:

 Την αντικατάσταση 5,75% όλης της βενζίνης και του diesel µε



βιοκαύσιµα το 2010 (Directive 2003/30/EC),
Πρόταση για την αντικατάσταση 10% όλου του πετρελαίου και της
βενζίνης το 2020 (COM(2008) 19 final),
Τη νοµοθέτηση µιγµάτων B7, B10 (επέκταση της EN 14214 – προς το
παρόν Γαλλία, Γερµανία).

Τρέχουσα Κατάσταση (Ευρώπη)

2.6% της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας
από τις οδικές µεταφορές

Πηγή: Eurobserver (2007
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Σύσταση Βιοντίζελ - Μεθυλεστέρες Λιπαρών Οξέων (FAME)
Οι FAME είναι χηµικά όµοιοι, και
αποτελούνται από ένα (µεταβλητό)
τµήµα υδρογονάνθρακα και τον
(σταθερό) µεθυλεστέρα,
παράδειγµα κορεσµένου εστέρα)
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Οι FAME του βιοντίζελ διαφέρουν µόνο ως προς την αλυσίδα του υδρογονάνθρακα,
η οποία είναι µη διακλαδισµένη, αλλά µπορεί να διαφέρει στο µήκος (κυρίως µεταξύ
11 και 17 άτοµα C) και στον αριθµό µη κορεσµένων (διπλών) δεσµών
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Σύγκριση Βιοντίζελ µε Συµβατικό (Ορυκτό) Καύσιµο
Ορυκτό

Βιοντίζελ
10% µικρότερο
ενεργειακό περιεχόµενο
Μεγαλύτερο ιξώδες

Υψηλότερο σηµείο νέφωσης
Μικρότερο υπόλειµµα άνθρακα
Μεγαλύτερος αριθµός κετανίου
Ανύπαρκτο θείο
Υψηλότερο σηµείο νέφωσης
Υψηλότερο σηµείο νέφωσης

Πλεονεκτήµατα Χρήσης Βιοντίζελ
¾ Μηδενικό περιεχόµενο σε θείο και βαρέα µέταλλα

 Φιλικό σε καταλύτες και παγίδες αιθάλης
 Χαµηλή φθορά εξαρτηµάτων (διάβρωση)
¾ Υψηλή (φυσική) λιπαντικότητα

 Προστασία (από φθορά) της αντλίας υψηλής
¾ Υψηλό ιξώδες

 Μικρές διαρροές στην αντλία υψηλής άρα καλύτερη απόδοση της αντλίας
 Μείωση της κατανάλωσης
¾ Υψηλός αριθµός κετανίου

 Εύκολη ανάφλεξη στο κρύο
 Xαµηλός θόρυβος κινητήρα
¾ Λιγότερο «κάπνισµα» του κινητήρα (λόγω της ύπαρξης οξυγόνου)

 Μείωση της θολότητας των καυσαερίων
 Μείωση των επικαθίσεων στον κινητήρα

Μειονεκτήµατα Χρήσης Βιοντίζελ
¾ 10-12% µικρότερο ενεργειακό περιεχόµενο από ορυκτό diesel

 Αύξηση της κατανάλωσης (Β100 κατά 5-7%)
 Μείωση της µέγιστης απόδοσης ισχύος

¾ Τάση σχηµατισµού συσσωµατωµάτων βαρέων υδρογονανθράκων

 Χαµηλές θερµοκρασίες
 Μεγάλα διαστήµατα αποθήκευσης
 Φραγή συστηµάτων υψηλής πίεσης / φίλτρου καυσίµου

¾ ∆ιαβρωτικό για ορισµένα ελαστοµερή

 Τσιµούχες, Φλάτζες, Ελαστικοί σύνδεσµοι

¾ ∆ιαλυτικό για επικαθίσεις / λιπαντικό

 ∆ιάλυση υπαρχόντων επικαθίσεων και φραγή φίλτρου
 Συχνότερη αλλαγή λιπαντικού

¾ ∆ιάβρωση µεταλλικών τµηµάτων

 Μικρή αντοχή στην οξείδωση

Αντοχή στην Οξείδωση

¾ Ο αριθµός ιωδίου θεωρήθηκε στο παρελθόν ως ο βέλτιστος δείκτης οξειδωτικής
σταθερότητας. Ο αριθµός ιωδίου αυξάνει µε τον αριθµό µη κορεσµένων δεσµών.
¾ Το πρότυπο ΕΝ 14214 θεώρησε ανώτατο αριθµό ιωδίου το 120, το οποίο
βασίστηκε στο RME.
¾ Σήµερα γνωρίζουµε για την αντοχή στην οξείδωση:
 Γενικά µειώνεται µε την αύξηση του αριθµού διπλών δεσµών
 Εξαρτάται από την ακριβή δοµή των µορίων του FAME
 Εξαρτάται από την προέλευση του Βιοντίζελ
 Εξαρτάται από την ύπαρξη µετάλλων που δρουν ως καταλύτες
 Εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι αντιοξειδωτικών µέσων (προσθέτων)
 Μικρή αντοχή οδηγεί σε οξυγονούχα παραπροϊόντα και ρίζες υπεροξειδίου
¾ Η δοκιµή Rancimat (EN 14112) έχει στόχο τον έλεγχο της αντοχής στην οξείδωση
µε φυσικοχηµικό τρόπο.

Επιπτώσεις χαµηλής οξειδωτικής σταθερότητας

Πηγή: Takei, Y., (2007): Issues of FAME and Next Generation Bio Diesel, 5th ASIAN PETROLEUM TECHNOLOGY SYMPOSIUM

Επίδραση Βιοντίζελ στις εκποµπές NOx (2 Euro 4 επιβατηγά)
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Πηγή: Martini, G. et al. 2008. JRC/IES

Επίδραση Βιοντίζελ στις εκποµπές PM (2 Euro 4 επιβατηγά)
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Επίδραση Βιοντίζελ στην κατανάλωση και στην εκποµπή CO2
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Χρήση (Βιο)Αιθανόλης

¾ Χρήση σε οχήµατα/κινητήρες:
 Σε ανάµιξη µε τη βενζίνη (από 5% έως 85%). H Ford, Volvo, Saab





ήδη προσφέρουν οχήµατα που µπορούν να λειτουργήσουν µε
οποιοδήποτε µίγµα Ε5-Ε85 (περίπου 25000 πωλήσεις)
Απευθείας, χωρίς ανάµιξη, σε κατάλληλα τροποποιηµένους κινητήρες
Σε ανάµιξη µε ντίζελ, που ονοµάζεται «Ε-diesel»
Σε ανάµιξη µε βιοντίζελ, που ονοµάζεται «BE-diesel»
Με µετασχηµατισµό σε αιθέρα (Ethyl Tert Butyl Ether -ETBE)

Επιπτώσεις της χρήσης αιθανόλης στον κινητήρα

¾
¾
¾
¾
¾

Ασυµβατότητα µε ορισµένα ελαστοµερή
Χαµηλή πτητικότητα -> πρόβληµα στο κρύο ξεκίνηµα
∆ιάβρωση µεταλλικών τµηµάτων
Υψηλότερος αριθµός οκτανίου-> δυνατότητα υψηλότερης συµπίεσης
Χαµηλότερη θερµογόνος δύναµη -> ανάγκη µεγαλύτερης δεξαµενής

Επιπτώσεις στην εκποµπή ρύπων

¾ Οι εκποµπές ρύπων σε οχήµατα µε σπινθηριστή εξαρτώνται από τον
πραγµατικό στοιχειοµετρικό λόγο λ.
¾ Σωστή ρύθµιση του λ θα πρέπει να οδηγεί σε µη µετρήσιµες επιπτώσεις.
¾ Οι διαθέσιµες µετρήσεις (κυρίως στη Σουηδία) δείχνουν -1% επίπτωση
στα NOx (-10%...+7%) για την Ε10.
¾ Οι διαθέσιµες µετρήσεις για Ε70 και Ε85 παρουσιάζουν µεγάλο εύρος
(-67%... +79%).
¾ Χρήση αιθανόλης αυξάνει σηµαντικά τις εκποµπές ακεταλδεΰδης και
µειώνει τις εκποµπές PAH.
¾ Εως Ε20 αυξάνει την πτητικότητα της βενζίνης και αυξάνει τις εκποµπές
µέσω εξάτµισης (αναθυµιάσεις).

Συµπεράσµατα - Βιοντίζελ
¾ Η χρήση αµιγούς βιοντίζελ δεν συνίσταται σε σύγχρονους κινητήρες λόγω
της ευαισθησίας του συστήµατος καυσίµου.
¾ Η χρήση βιοντίζελ σε µικρό ποσοστό (5%) αναµένεται συµβατή µε όλους
τους κινητήρες ντίζελ.
¾ Στην πράξη ορισµένοι κατασκευαστές τηρούν στάση αναµονής µέχρι να
τεκµηριωθεί η διάθεση βιοντίζελ καλής ποιότητας. Εξακολουθούν να
υπάρχουν τεχνικά προβλήµατα διάβρωσης.
¾ Η χρήση βιοντίζελ µειώνει τις εκποµπές PM, ενώ αυξάνει τις εκποµπές
ΝΟx (οι άλλοι ρύποι συγκριτικά µη σηµαντικοί από τα ντίζελ).
¾ Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µειώνονται σε ποσοστό που
εξαρτάται από την πρώτη ύλη και τη διεργασία παραγωγής του βιοντίζελ
(όχι από τη χρήση του).
¾ Τα περισσότερα προβλήµατα θα λυθούν µε βιοντίζελ 2ης γενιάς.

Συµπεράσµατα – (Βιο)αιθανόλη

¾ Χρησιµοποιείται ήδη σε ανάµιξη µε τη βενζίνη έως Ε85, τόσο
στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσµο.
¾ Σε υπάρχοντες κινητήρες, η χρήση της θα πρέπει να
αποφεύγεται (µη συµβατότητα µε ελαστοµερή)
¾ Επιπτώσεις στις εκποµπές ρύπων:

 Αύξηση εκποµπών ακεταλδεΰδης (20-200%)
 Μεγάλη µεταβλητότητα στις εκποµπές NOx
 Αύξηση εκποµπών από αναθυµιάσεις (πτητικότητα,

διεισδυτικότητα)
 Μείωση PM (ενδεχοµένως σηµαντικό για άµεσης έγχυσης)
 (Άλλοι ρύποι συγκριτικά µη σηµαντικοί από βενζινοκίνητα
οχήµατα)
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Φθορά (µm)

Λιπαντικότητα Βιοντίζελ σε σχέση µε τα προτεινόµενα όρια

Ποσοστό % κο. βιοντίζελ

Αριθµός κετανίου Βιοντίζελ σε σχέση µε συµβατικά καύσιµα

Πηγή: www.dieselnet.com

